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 أقر مجلس النواب،
 وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 

 
 الفصل األول
 الوزارات

 
الىىىىىىىىىواارر، مىىىىىىىىىن المر ىىىىىىىىىو   -1( مىىىىىىىىىن المىىىىىىىىىا   1تلغىىىىىىىىى) ال قىىىىىىىىىر    المااااااااااد  األولااااااااا  

، وي ىىىىىىىىىتبال  نهىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىالن  1191حايىىىىىىىىىران  11تىىىىىىىىىاري   111االشىىىىىىىىىترا ي الىىىىىىىىىرق  
 اآلتي:

 

 الماد  التاسعة 
 تح ث واار  ت م) " واار  الش اب والرياضة ". -1

تبنىىىىىىىى) واار  الشىىىىىىىى اب والرياضىىىىىىىىة  شىىىىىىىى ون الرياضىىىىىىىىة والشىىىىىىىى اب وجمبياتهىىىىىىىىا  -1
واتحا اتهىىىىىىىا وجميىىىىىىىب ا نشىىىىىىىاة المرت اىىىىىىىة  هىىىىىىىا والميىىىىىىىا ين الت قي يىىىىىىىة واال  قيىىىىىىىة 

  ية.والم نية واالجتما ية والرياضة والترويحية و ائر النشااار ال ص

الم يريىىىىىىىىة البامىىىىىىىىة للشىىىىىىىى اب والرياضىىىىىىىىة  ىىىىىىىىن واار  التر يىىىىىىىىة الوانيىىىىىىىىة  ت صىىىىىىى  -3
والشىىىىى اب والرياضىىىىىة التىىىىىي أصىىىىى حر ت ىىىىىميتها  موجىىىىىب المىىىىىا   ا ولىىىىى) مىىىىىن  ىىىىى ا 
القىىىىىىىىىىانون " واار  التر يىىىىىىىىىىة والتبلىىىىىىىىىىي  البىىىىىىىىىىالي " وتلحىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىواار  الشىىىىىىىىىى اب 
والرياضىىىىىىة  جميىىىىىىب أجهاتهىىىىىىا وم راتهىىىىىىا،  ا ىىىىىىت نا  م ر ىىىىىىي ومبلمىىىىىىي وأ ىىىىىىات   

الم يريىىىىىىىة البامىىىىىىىة  -التر يىىىىىىىة الىىىىىىى ين يلحقىىىىىىىون  ىىىىىىىواار  التر يىىىىىىىة والتبلىىىىىىىي  البىىىىىىىالي
الموظ ىىىىىىون و ىىىىىىائر البىىىىىىاملين  يهىىىىىىا الىىىىىى) مىىىىىى   واار  الشىىىىىى اب للتر يىىىىىىة. وينقىىىىىى  

والرياضىىىىىة  ونمىىىىىا حاجىىىىىة  ن نىىىىى  ا ىىىىىر و ون ان يىىىىى  ن  لىىىىى  الىىىىى) تبىىىىى ي   ىىىىىي 
اوضىىىىىىىا ه  الوظي يىىىىىىىة ال  ىىىىىىىيما لجهىىىىىىىة الرت ىىىىىىىة والراتىىىىىىىب وحقهىىىىىىى   ىىىىىىىي التىىىىىىى ر  

وا نشىىىىىىىاة الرياضىىىىىىىية  ا ىىىىىىىت نا  المبنيىىىىىىىين مىىىىىىىنه   تبلىىىىىىىي  مىىىىىىىا   التر يىىىىىىىة ال  نيىىىىىىىة 
الم يريىىىىىة  -ر ىىىىىية الىىىىى ين يلحقىىىىىون  ىىىىىواار  التر يىىىىىة والتبلىىىىىي  البىىىىىاليوالشىىىىى ا ية الم 
 البامة للتر ية.

ي ىىىىىتمر تا يىىىىى  جميىىىىىب النصىىىىىو  المبمىىىىىو   هىىىىىا  تىىىىىاري  ن ىىىىىا   ىىىىى ا القىىىىىانون  ىىىىىي  -4
الم يريىىىىىىىىىة البامىىىىىىىىىة للشىىىىىىىىى اب والرياضىىىىىىىىىة وي ىىىىىىىىىتبال  ىىىىىىىىىن   ىىىىىىىىىاراتي " واار  

ة والشىىىىىىى اب و " وايىىىىىىىر التر يىىىىىىىة ال  نيىىىىىىى التر يىىىىىىىة ال  نيىىىىىىىة والشىىىىىىى اب والرياضىىىىىىىة " 
" واار  الشىىىىىى اب      والرياضىىىىىىة " اينمىىىىىىا ور تىىىىىىا  ىىىىىىي  ىىىىىى   النصىىىىىىو   ب ىىىىىىارتي

 والرياضة " و " واير الش اب والرياضة ".

تنقىىىىىىىى  الىىىىىىىى) واار  الشىىىىىىىى اب والرياضىىىىىىىىة اال تمىىىىىىىىا ار المرصىىىىىىىى    ىىىىىىىىي مواانىىىىىىىىة  -9
الم يريىىىىىىىة البامىىىىىىىة للشىىىىىىى اب والرياضىىىىىىىة واال تمىىىىىىىا ار البائىىىىىىى   للمهىىىىىىىا  المنواىىىىىىىة 

 ىىىىىىىىت نا  اال تمىىىىىىىىا ار البائىىىىىىىى   للمبنيىىىىىىىىين  التر يىىىىىىىىة ال  نيىىىىىىىىة  هىىىىىىىى   الىىىىىىىىواار ،  ا
 وا نشاة الرياضية والش ا ية الم ر ية.

تحىىىى    قىىىىائ  تا يىىىى   ىىىى   المىىىىا    مرا ىىىىي  تت ىىىى   ىىىىي مجلىىىىس الىىىىوارا   نىىىىا   لىىىى)  -6
 اقتراح وايرن التر ية والتبلي  البالي والش اب والرياضة.


