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 الجامعة التونسية لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم
 اإلدارة الـفـنيـة الـوطـنـية اإلدارة الـفـنيـة الـوطـنـية

Cité Nationale Sportive, Terrain annexe d’El 
MENZAH 
Tél.: 00216 71.283.205 
Fax : 00 216 71 283651 

 الملعب الفرعي الحي الوطني الرياضي ،
لـمنــزه ا ب  

 283.693 71 216 00 : الهاتف
 283.651 71 216 00 : الفاكس

 عقد تدريب نموذجـي خاص بالـمدّربين التونسيين

 : بين الـممضيين أسفله

 -------- جمعية رياضية بـ ------------------------- : الطرف األول

 ----------------------------- ----- : ممثّلة في شخص رئيسها السيد

 ----------------- -------------------------------- وعنوانها

 -------------------- -------------------------------- : الهاتف

    : الفاكس
   : ترونـي البريد اإللـك

***** 

  ------------ --- : السيد : الطّرف الثانـي

 --------------- سلّم بتاريخ ---------- الـمتحصل على ديبلوم الدرجــة

 ----------- -------------------------------- : العنوان الشخصي

    : الهاتف
    : الفاكس

----------- -------------------------------- : البريد اإللكتـرونـي



2 

 وقع اإلتّفاق بين الطّرفيـن على ما يلي

   : تنتدب اجلمعية السيد : الفصل األول
 ----------------------- : صنف -------------------------- : يف خطّة

 : مدة العقد : فصل الثانـي ال
 ------------------ : وتنتـهـي يف ------------------ : مدة هذا العقد تبتدأ يف

 مقابل خدمـاتـه  يف ------------------- : يتقاضى السيد : األجر : الفصل الثالث
 . -------------------------- : هذه اخلطّة راتبا شهريا قدره

 : الفصل الرابع
 . يصرف هذا الراتب وجوبا عند اية كلّ شهر

 : الفصل اخلامس
 األجرة يف األجل الـمتفق عليه، ميكن للطّرف الثانـي أن يوجه للطّرف األول يف صورة عدم خالص

ـِْحِه سبعة أيام لتسوية  إنذارا بالدفع بـمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ومن
 د دون وإذا مل يقع تسوية الوضعية خالل ذلك األجل فإنه ميكن للطّرف الثانـي أن يفسخ العق . الوضعية

 أن يكون مطالبا بأي تعويض للطّرف األول وعليـه حيـنئذ أن يعلـم الطّرف األول وكذلك اجلامعة
 . التونسية لكرة القدم بذلك الفسخ يف األجل الـمحدد بالفصل اخلامس عشر

قى الطّرف الثانـي حمقّا يف طلب التعويض يف مثل هاته احلالة  . هذا ويـب

 : الفصل السادس
 : إىل هذا الراتب، يتـمتع الـمدرب باإلمتيـازات التالية وإضافة
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 : الفصل السابع
 . يتمتع الطّرف الثانـي بإجازة سنوية خالصة األجر مدا شهرا واحدا

 : الفصل الثامن
 مدة هذا العقد ) الطرف األول ( بأن يكون يف خدمة اجلمعية ) الطرف الثانـي ( يلتـزم الـمدرب

 . ويسهر على إعداد وتطبيق الربنامج الفنـي الـمتفق عليـه

 : الفصل التاسع
 ------------------------ : إتفق الطرفـان على حتديد األهداف الرياضية السنوية التاليـة

    
    
    
    
    
    

 : الفصل العاشر
وفيـر مـمهدات النجاح والظّروف الـمالئمة لتحقيق األهداف الـمتفق يلـ  تزم الطّرف األول بـت

 . عليها

 : الفصل احلادي عشر
 . يلتـزم الطّرف الثانـي بأن حيـترم التراتيب الواردة بالنظام الداخلـي للجمعية

 : الفصل الثانـي عشر
 لنصوص القانونية باجلامعة التونسية لكرة القدم وإحترام يلتـزم الطرفان بإحترام الـميثاق الرياضي وا

 . القرارات الصادة عنها وعن مجيع هياكلـها

 : الفصل الثالث عشر
 ميكن فسخ هذا العقد بالتراضي قبل اية الـمدة الـمتفق عليها يف الفصل الثانـي وذلك دون جرب

 اجلامعة التونسية لكرة القدم كتابيا يف ظرف ويف هذه احلالة يتعين على الطّرفيـن إعالم . للضرر
. أسبوع
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 : الفصل الرابع عشر
 إذا قام أحد الطّرفيـن بفسخ العقد من جانبـه خارج آجال هذا العقد وخارج احلاالت الـمنصوص

 ال يتجاوز ذلك مقدار عليها دون موافقة الطّرف الـمقابل فلهذا األخيـر احلق يف التعويض على أن

 . ثالثة رواتب

 : الفصل اخلامس عشر
 عند فسخ هذا العقد من أحد الطرفني جيب إعالم الطّرف الـمقابل واجلامعة التونسية لكرة القدم كتابيا

 . عن طريق رسالة مضمونة الوصول يف أجل أقصاه أسبوع واحد

 : الفصل السادس عشر
 لطّرفان باللجوء إىل حتكيم اللجنة الفيدرالية عند نشوء أي خالف حول تنفيذ بنود هذا العقد يلـتزم ا

 . للنزاعات باجلامعة التونسية لكرة القدم، وقبول قراراا وتنفيذها

 : الفصل السابع عشر
 . كلّ إتفاقية غري مدرجة ذا العقد تعتبـر الغية وال تأخذها جلنة النزاعات بعني اإلعتبار

 إمضاء الـمدرب إمضاء رئيس اجلمعيـة

) يعرف به )                                                                     ( يعرف به (


