
 

 

 يتعلـق بإحـداث سـلك       1990 ديسمبر   03 مؤرخ في    1990 لسنة   2026أمر عدد    
 .المنشطين الرياضيين وضبط نظامه األساسي الخاص 

 
 ،إن رئيس الجمهورية 
 والطفولة، الشباب وزير من باقتراح 

 
ساسـي   والمتعلق بضبط النظـام األ     1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112بعد اإلطالع على القانون عدد      

 71العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد                 
 .1990 جويلية 24 المؤرخ في 1990لسنة 

 نميتهـا وت والرياضـية  البدنية األنشطة بتنظيم المتعلق 1984 أوت 06 في المؤرخ 1984 لسنة 63 عدد القانون على و 

 منه، 57 و 56 و 55 و 54 الفصول وخاصة
 للرياضة، العامة المندوبية بإحداث المتعلق 1989 مارس 08 في المؤرخ 1989 لسنة 45 عدد القانون وعلى

 العامـة  للمندوبيـة  والمالي اإلداري بالتنظيم المتعلق 1989 جويلية 05 في المؤرخ 1989 لسنة 964 عدد األمر وعلى 

 منه، 7 الفصل وخاصة للرياضة
 والطفولة، الشباب وزارة بتنظيم المتعلق 1989 جويلية 20 في المؤرخ 1989 لسنة 999 عدد األمر وعلى 
 العلمي، والبحث العالي والتعليم والتربية والمالية واإلقتصاد الوطني الدفاع وزراء رأي وعلى 
 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى 

  :نصه اآلتي األمر يصدر
 عامة أحكام : لاألو القسم

 
 ويضبط واحدة رتبة على يحتوي الرياضيون المنشطون يدعى خاص سلك الطفولة الشباب بوزارة أحدث – األول الفصل

 .القانونية أحكامه األمر هذا
 الساحة على تونس راية ترفع أن شأنها من مؤهالت أظهروا الذين للرياضيين النخبة رياضيي صفة تمنح – 2 الفصل

 : التالية للبيانات طبقا لكوذ العالمية
 :الفردية للرياضات بالنسبة -1
 : على تحصلوا الذين الرياضيون   

 أو العالمية البطوالت في النهائية للمرحلة تأهلوا أو برنزية أو فضية أو ذهبية ميدالية أما -

 .األولمبية األلعاب
 المتوسطية األلعاب في برنزية أو فضية أو ذهبية ميدالية أو -
 .اإلفريقية األلعاب في ذهبية ةميدالي أو -
 ذهبية ميدالية منها العربية األلعاب في ميداليات ثالث أو -
 .ذهبيتان ميداليتان منها المغاربية األلعاب في ميداليات خمس أو -

 :الجماعية للرياضات بالنسبة – 2
 على رسمية دولية مقابلة عشرين في وشاركوا األقل على سنوات ثالث مدة وطني فريق إلى انتموا الذين الرياضيون

 .أيضا األقل
  اإلنتداب : الثاني القسم

 

 . األمر هذا من الثاني الفصل ذلك على نص ما حسب فقط النخبة لرياضيي رياضي منشط رتبة تخصص -3 الفصل
 سن زوايتجاو لم الذين النخبة رياضيي بين من المباشرة التسمية طريق عن الرياضيين المنشطين انتداب يقع – 4 الفصل

 . للرياضة العام المندوب من وباقتراح والطفولة الشباب وزير من بقرار وذلك األربعين
 .اختصاصاتهم نطاق في الرياضات وتأطير تنشيط بمهمة للقيام الرياضيون المنشطون يدعى – 5 الفصل 
 سنتين لمدة تربص إلى أعاله إليها المشار الشروط حسب تسميتهم وقعت الذين الرياضيون المنشطون يخضع -6 الفصل 

 .عملهم عن فصلهم أو سنة لمدة التربص في اإلستمرار أو الجديدة رتبتهم في ترسيمهم يقع أثره على
 )1( 

 شبكة من األول التأجير لمستوى الموافقة األولى بالدرجة رياضي منشط رتبة في التسمية تقع : ) جديد ( – 7 الفصل

 لمستوى الموافقة الدرجة في ترتيبهم فيتم الرتبة هذه في تسميتهم تاريخ في المترسم الموظف صفة يثبتون للذين بالنسبة أما األجور،

 .القديمة وضعيتهم في يتقاضون كانوا لما مباشرة األعلى التأجير
 وضعيتهم في التدرج إثر عليه سيحصلون كانوا الذي اإلمتياز عن التسمية هذه عن المنجرة الزيادة تقل أن يمكن وال 

 .القديمة



 

 

 
  
)2( 

 "ب" الصنف إلى رياضي منشط رتبة تنتمي )جديد ( – 8 الفصل
 

 )3( 

 .درجة )25( وعشرين خمس على رياضي منشط رتبة تشتمل )مكرر ( – 8 الفصل
 .األجور بشبكة المحددة التأجير ومستويات ضيريا منشط رتبة درجات بين المطابقة بأمر وتضبط 
 ).2( بسنتين الرتبة بهذه أخرى إلى درجة من اإلرتقاء مدة حددت – 9 الفصل 
 المنشطين انتداب يقع األمر هذا نشر تاريخ من بداية أشهر تسعة تتجاوز ال ولمدة وانتقالية استثنائية بصفة – 10 الفصل 

 .الشاغرة الخطط حدود في وذلك النخبة رياضيي نبي من السن اشتراط بدون الرياضيين
 من بقرار أعضائها تعيين يتم مشتركة استشارية وزارية لجنة نظر على رياضي منشط لرتبة الترشح ملفات تعرض 

 األول الوزير
 الذي ألمرا هذا بتنفيذ يخصه ما في كل مكلفون والطفولة والشباب والمالية اإلقتصاد ووزيرا األول الوزير - 11 الفصل 

 التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر
 هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون والطفولة والشباب والمالية العالي والتعليم والتربية الوطني الدفاع وزراء – 12 الفصل

 التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر
 

 .1990 ديسمبر 3 في تونس                                                                                             
 علي بن العابدين زين

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تناقيح 
  1999 أكتوبر 11  المؤرخ في 1999  لسنة 2271تَم  إقراره بمقتضى األمر عدد :   جديد 7الفصل  )1(
  1999 أكتوبر 11  المؤرخ في 1999  لسنة 2271مر عدد تَم  إقراره بمقتضى األ:   جديد 8الفصل  )2(
  1999 أكتوبر 11  المؤرخ في 1999  لسنة 2271تَم  إقراره بمقتضى األمر عدد :  مكرر 8الفصل  )3(


