
 

 16661مرسوم رقم 
 المإسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية تنظيم

 
 

 ان رئٌس الجمهورٌة
 بناء على الدستور،

 ،)نظام الموظفٌن( هوتعدٌالت 11/6/1191تارٌخ  111ناء على المرسوم اإلشتراعً رقم ب
 ،للمإسسات العامة()النظام العام  هوتعدٌالت 11/11/1141تارٌخ  7914ناء على المرسوم رقم ب
 ،)دمج وإلؽاء وإنشاء وزارات ومجالس( 4/8/1222تارٌخ  174ناء على القانون رقم  ب
 ،)تنظٌم وزارة الشباب والرٌاضة( 12/11/1227تارٌخ   611ناء على القانون رقم ب
 ،ناء على إقتراح وزٌر الشباب والرٌاضةب
 ،12/11/1229رٌخ تا 1197بعد موافقة مجلس الخدمة المدنٌة بقراره رقم و
 ،(11/11/1229تارٌخ  1226-69/1229رقم بعد إستشارة مجلس شورى الدولة )الرأي و
 ،1/1/1226 بعد موافقة مجلس الوزراء فً جلسته المنعقدة بتارٌخو

 
 

 ـرسـم ما يـؤتـي: ي
 
 

 األولالفصل 
 تحدٌد مهام المإسسة العامة للمنشآت الرٌاضٌة والكشفٌة والشبابٌة   

 
المنشآت واستثمار  إدارة لشبابٌةوالكشفٌة وا للمنشآت الرٌاضٌة تتولى المإسسة العامة  :األولى المادة

بتارٌخ صدور هذا المرسوم والتً ستنشؤ الحقا بتموٌل  سابقاً الرٌاضٌة والكشفٌة والشبابٌة العامة المنشؤة 
 منها أو من الدولة.

مثال ال الحصر: المدن والمجمعات والمرافق وتعتبر منشآت رٌاضٌة وكشفٌة وشبابٌة وعلى سبٌل ال
والمالعب والمواقع المقامة لؽاٌة ممارسة النشاطات الرٌاضٌة والكشفٌة والشبابٌة التً تعنى بها وزارة 

 الشباب والرٌاضة.

 
تتولى المإسسة العامة فً نطاق مهمتها المحددة أعاله وفً نطاق القوانٌن واألنظمة  :المادة الثانية

 القٌام بجمٌع األعمال أو الخدمات أو األشؽال المتعلقة بما ٌلً : النافذة، 

 الفنٌة والمالٌة والتنفٌذٌة اإعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج على اختالفها بما فٌه 

 المتعلقة بإقامة منشآت جدٌدة فً مختلؾ األراضً اللبنانٌة وفقا للسٌاسة العامة للدولة.

 الصٌانة والتجهٌز الفنً واإلداري. البناء واإلنشاء والتؤهٌل و 

   إدارة المنشآت بما فٌه وضع وتحدٌد الهٌكلٌات اإلدارٌة والفنٌة ومالكاتها وأطر العمل
بعد تحقٌق تجرٌه ادارة األبحاث والتوجٌه  وأنظمته وتؤمٌن الكوادر البشرٌة الالزمة

 .وبموافقة مجلس الخدمة المدنٌة

 الترخٌص للؽٌر ورسم مجاالته وطرقه ووضع  استثمار المنشآت مباشرة أو بواسطة
 أنظمته وكل ما ٌتعلق بذلك بما فٌه التسوٌق والتروٌج والدعاٌة.

  وأوجهه وأولوٌاته وبما فٌه اإلقراض واالستقراض وقبول والتموٌل مصادر اإلنفاق تحدٌد
 الهبات والمساهمات والتبرعات والبٌع والشراء .



 فً  ادفة إلى تحقٌق مهامها بما فٌه المساهمة المالٌةالقٌام أو المساهمة بالنشاطات اله
        النشاطات الرٌاضٌة والكشفٌة والشبابٌة ومنح المكافآت المالٌة والحوافز التشجٌعٌة       

 .للمشاركٌن فٌها

 اتخاذ جمٌع التدابٌر واإلجراءات التً تإمن تحقٌق  ؼاٌة المإسسة العامة والحفاظ على               
 حها وحقوقها.مصال

 
سها أٌر تنفٌذٌة وسلطة  دارةإالعامة سلطة تقرٌرٌة ٌتوالها مجلس  تتولى إدارة المإسسة  الثالثة:المادة 

 مدٌر عام.
ته مهام المنشؤة ؤٌرتبط رإساء المنشآت بمدٌر عام المإسسة، وٌتولى كل منهم بحسب اختصاص منش

 وتنظٌمها وفقاً لألصول القانونٌة.
 

 من الوحدات التالٌة: العامة المإسسة تتؤلؾ  :الرابعةالمادة 
 مصلحة الدٌوان -
 مصلحة الشإون المالٌة -

 مصلحة الشإون الفنٌة -

 المنشآت الرٌاضٌة -

 
الذي ٌتؤلؾ من سبعة أعضاء بمن فٌهم الرئٌس ونائب الرئٌس : ٌعٌن مجلس اإلدارة الخامسةالمادة 

وصاٌة وبعد استطالع رأي مجلس الخدمة بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة ال
 المدنٌة فً ما ٌتعلق بالموظفٌن والمستخدمٌن الخاضعٌن لصالحٌاته وٌشترط فً العضو أن ٌكون:

 لبنانٌا منذ أكثر من عشر سنوات . -1
اٌة من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو متمتعا بحقوقه المدنٌة وؼٌر محكوم بجناٌة أو محاولة جن -1

 .111/91/ )فقرة ه( من المرسوم االشتراعً رقم 7محاولة جنحة شائنة وفقا ألحكام المادة /
ؼٌر معزول أو مفصول من وظٌفة أو خدمة فً إحدى اإلدارات العامة أو المإسسات العامة أو البلدٌات  -1

/ 1على التقاعد أو أنهٌت خدماته عمال بؤحكام المادة / بقرار من أحد مجالس التؤدٌب، واال ٌكون قد أحٌل
/ والفقرة األولى من المادة 8/ إلى /1وأحكام المواد / 6/1/1169الصادر بتارٌخ  71/69من القانون رقم 

 .12/1169/ 1الصادر بتارٌخ  69/ 97/ من القانون رقم 11/
 حامال إجازة جامعٌة معترؾ بها. -7
مجاالت العمل المطلوب إلدارة المإسسة، وٌسمى فً مرسوم التعٌٌن من من ذوي الخبرة والكفاءة فً  -9

 بٌن األعضاء رئٌس وعضوان ٌكونون متفرؼٌن ألعمال المإسسة. 

تحدد شروط التفرغ ورواتب وتعوٌضات الرئٌس ونائب الرئٌس واألعضاء فً مرسوم التعٌٌن. ال ٌمكن 
ٌن وؼٌر المتفرؼٌن أن ٌجمعوا بٌن  وظائفهم لرئٌس مجلس إدارة المإسسة المتفرغ واألعضاء المتفرؼ

وأٌة عضوٌة نٌابٌة أو بلدٌة أو وظٌفة عامة أو أي نشاط فً أٌة مإسسة مهما كان نوعها أو أي عمل 
مهنً، سواء كان هذا النشاط أو العمل مؤجورا أو ؼٌر مؤجور. وٌحظر علٌهم وعلى جمٌع أعضاء 

لٌا أو جزئٌا منشآت رٌاضٌة أو شبابٌة أو كشفٌة وال أن مجلس اإلدارة خالل مدة تعٌٌنهم أن ٌملكوا ك
 ٌساهموا فٌها.

للحكومة ان تنهً فً أي وقت كان خدمة رئٌس مجلس االدارة واألعضاء، بمرسوم ٌتخذ فً 
 مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاٌة.

 تنهى اٌضاً خدمة رئٌس مجلس االدارة واألعضاء فً الحالتٌن التالٌتٌن:
فقد الرئٌس او العضو احد الشروط المفروضة لتعٌٌنه وذلك بعد استطالع رأي  اذا - أ

 مجلس الخدمة المدنٌة.
 اذا استقال من منصبه. - ب

 



ادارة المإسسة العامة وفقاً ألحكام  مجلس ادارة المإسسة المهام المناطة بمجلس ٌتولى  :السادسةالمادة 
مجلس االدارة المهام التً ٌتوالها رئٌس مجلس ، كما ٌتولى رئٌس 11/11/1141تارٌخ  7914المرسوم 

 اآلنؾ الذكر 7914/41ادارة عامة وفقاً ألحكام المرسوم 
 
ٌرأس السلطة التنفٌذٌة فً المإسسة مدٌر عام ٌتولى الصالحٌات التً ٌنٌطها النظام العام  :السابعةالمادة 

 للمإسسات العامة بمدٌر عام المإسسة العامة.
 
 م تموٌل المإسسة من :ٌت :الثامنةالمادة 

 االعتمادات الملحوظة لها فً الموازنة . -1
 وارداتها الذاتٌة التً تتم جباٌتها من المنشآت الشبابٌة والرٌاضٌة والكشفٌة المستثمرة. -1
 الهبات والوصاٌا والتبرعات. -1
أٌة موارد أخرى ٌمكن أن تلحظها نصوص قانونٌة خاصة أو اتفاقٌات دولٌة أو إقلٌمٌة  -7

 المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة .بما فٌها 
 
تخضع المإسسة العامة لوصاٌة وزٌر الشباب والرٌاضة وتطبق علٌها أحكام النظام   :التاسعةالمادة 

 (. 11/11/1141/ تارٌخ 7914/ رقم ت العامة ) المرسومالعام للمإسسا
                 

 الثانيالفصل 
 أحكام ختامية

 
 حكام المخالفة ألحكام هذا المرسوم أو التً ال تتفق مع مضمونه.تلؽى جمٌع األ :العاشرةالمادة 

 
 ٌنشر هذا المرسوم وٌبلػ حٌث تدعو الحاجة. :الحادية عشرةالمادة 

 
 
 

 1226آذار  12 بعبدا فً             
 رئٌس الجمهورٌة در عنص

 االمضاء: امٌل لحود            
 ئٌس مجلس الوزراءر

 االمضاء: فإاد السنٌورة

 
 وزٌر الشباب والرٌاضة        زٌر المالٌةو

   
 احمد فتفتاالمضاء:        جهاد ازعوراالمضاء: 

 

 


