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  .م2012لسنة ) 64(قانون رقم 
  بشأن صرف منحة مالية لألسر الليبية

  مبناسبة قرب حلول عيد األضحى املبارك 
  

  :املؤمتر الوطني العام
. م2011أغسـطس  / 3بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -

  .وتعديالته
الوطني العـام   في شأن انتخاب المؤتمر. م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

  .وتعديالته
فـي شـأن   . م2012لسنة ) 102(وعلى قرار المفوضية العليا لالنتخابات رقم  -

  .اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام
في شأن اعتماد نتائج . م2012لسنة ) 1(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام
  .بشأن المصارف. م2005لسنة ) 1(نون رقم وعلى القا -
وعلى محضر االجتماع العادي الرابع والعشرين للمؤتمر الوطني العام المنعقـد   -

 .م2012/ 10/ 9الموافق . هـ 1433ذو القعدة  23يوم الثالثاء 
  :أصدر القانون اآلتي

 

وذلك  ،ينار ليبيألف د) .ل.د 1000(تصرف لكل أسرة ليبية منحة مالية بقيمة 
  .بمناسبة اقتران بداية العام الدراسي الجديد مع حلول عيد األضحى المبارك

 

تتبع في شأن صرف القيمة الماليـة المبينـة فـي المـادة األولـى اآلليـات       
المعدل بالقـانون  . م2012لسنة  10واإلجراءات والضوابط المقررة بالقانون رقم 

بشأن صرف مبلغ مالي لألسر الليبية بمناسـبة الـذكرى   . م2012لسنة  16رقم 
  .فبراير 17األولى لثورة 



  122رقم الصفحة                                                                                 )3( عــددال

 

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلـى جميـع   
  .الجهات التنفيذية ذات العالقة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعه موضع التنفيذ

  
  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 

 

  .هـ1433/ القعدة وذ/ 23
  .م2012/ 10/ 09الموافق 
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 217(رقم 

  بشأن الئحة املوظفني بعقود
  

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
لحسـابات والمخـازن   وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة وا  -

  .وتعديالتـهما
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشـأن  2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، باعتمـاد الهيكـل    2012لسنة ) 87(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها اإلداري
بتاريخ ) 505(وزير العمل والتأهيل بموجب كتابه رقم / وعلى ما عرضه السيد -

  .ميالدي 31/03/2012
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الخـامس عشـر لسـنة      -

  .ميالدي2012
  ـــــــــررق

1 

يجوز أن يتم شغل بعض الوظائف الشاغرة بالمجموعات الوظيفيـة النوعيـة   
ميالدي المشـار إليـه    2010لسنة ) 12(من القانون رقم ) 124(المحددة بالمادة 

  -:بطريق التعاقد مع موظفين بعقود وفقاً لما يلي
  -:وتشمل ،ةة للوظائف اإلدارية واخلدمياموعات الوظيفية الرئيس _أ

  .مجموعة الوظائف اإلدارية -
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  .مجموعة الوظائف اإلدارية المساعدة -
  .مجموعة الوظائف الخدمية المعاونة -
  -:ة للوظائف الفنية وتشملاموعات الوظيفية الرئيس -ب
  .مجموعة الوظائف الفنية -
  .مجموعة الوظائف الفنية المساعدة -
  .مجموعة الوظائف التشغيلية والحرفية -
  -:ة للوظائف املدنية النظامية وتشملاموعات الوظيفية الرئيس -ج
  .مجموعة وظائف الضباط والمفتشين -
  .مجموعة وظائف ضباط الصف والمعاونين -
  .مجموعة وظائف األفراد -
ة للوظـائف املهنيــة العلميـة والتــدريس اموعـات الوظيفيـة الرئيســ -د

  -:والتدريب وتشمل
  .تعليم والبحث العلميمجموعة وظائف ال -
  .مجموعة وظائف التدريس والتدريب -

ة لوظـائف الطـب البشـري والتمـريض ظيفيـة الرئيسـاموعـات الو -هـ
  -:وتشمل

  .مجموعة وظائف الطب البشري والبيطري وطب األسنان والصيدلة -
  .مجموعة وظائف التمريض واإلسعاف والفنيين الصحيين -
ــة الرئي -و ة لوظــائف البحريــة والطــريان التجــاري ســاموعــات الوظيفي

  -:وتشمل
  .مجموعة وظائف البحرية التجارية -
  .مجموعة وظائف الطيران التجاري -

ويجوز إضافة وظائف أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـن  
  .وزارة العمل والتأهيل

فـق  ويحدد في العقد طبيعة العمل وواجباته والمرتب المستحق للموظف بما يت
  .وجدول المرتبات
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وفي جميع األحوال يجب مراعاة الجهات التي لديها نظام التعيين بعقود وفقـاً  
  .للتشريعات المنظمة لذلك

2 

ــادة  ــام امل ــم ) 128(مــع مراعــاة أحك ــانون رق  2010لســنة ) 12(مــن الق
  -:ميالدي، بشأن عالقات العمل يشرتط للتعاقد مع املوظف ما يلي

المؤهل العلمي المقرر لشغل الوظيفة، ويستثنى من ذلك من يتم  أن يكون لديه -1
ل أو الطباعة غير العربية متى التعاقد معهم للقيام بأعمال الترجمة أو االختزا

فرت لـهم الخبرة العلمية الكافية لحسن أداء هذه األعمال ويشترط اجتيـاز  تو
 وظيفـة مـن   امتحان يعقد لهذا الغرض، وكذلك من يتم التعاقد معهم لشـغل 

ـ الوظائف الفنية المتوسطة إذا تو ن عشـر  فرت لدى المرشح خبرة ال تقل ع
ة إلى الموجودين في الخدمـة  النصف بالنسبلى سنوات وتخفض مدة الخبرة إ

حاليا.  
  .وستين سنة ميالدية أال يزيد عمر المتقدم عن خمس -2
قدمية وفق نـص  عمال األحكام المتعلقة بشغل الوظيفة ألول مرة واعتبار األإ -3

  .من قانون عالقات العمل المشار إليه) 136(والمادة ) 135(المادة 
أن يتعذر شغل الوظيفة عن طريق نقل أو ندب أو ترقيـة موظـف مـن ذات     -4

  .الجهة اإلدارية
3 

يكون مبدأ شغل الوظيفة العامة بموجب هذه الالئحـة علـى أسـاس األهليـة     
ام قانون عالقات العمـل والتشـريعات   ـيتفق وأحكدارة، وبما ـواالستحقاق والج

  .ذات العالقة
4 

ن تضـم لعقود استخدام الموظفين بعقـود ي  اًتضع وزارة العمل والتأهيل نموذج
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وحقوقهمـا   البيانات الالزمة عن شخصية طرفيـه  باإلضافة إلى موضوع التعاقد
  .وواجباتـهما وشروط التعاقد وأحكام المعاملة الوظيفية

5 

يبرم عقد العمل لمدة محددة ال تقل عن سنة ينتهي العقد بانتهائها إذا لـم يـتم   
تجديده ويتم تجديد العقد لنفس المدة بموافقة طرفيه مرة واحدة ويصـبح بعـدها   

  .العقد غير محدد المدة
بعد إخطار الطـرف   د المدة جاز لكل من طرفيه إنـهاؤهإذا كان العقد غير محد

أي من  اء العقد بثالثين يوماً وإذا ألغىم الوصول قبل إنـهلمسجل بعاآلخر بكتاب 
ـ الطرفين العقد دون مراعاة مدة اإلنذار ُأ رف ـلزم من أنـهى العقد بأن يؤدي للط

  .لمرتب الموظف عن مدة اإلنذار والجزء الباقي منها اًوازيـر تعويضاً مـاآلخ
6 

ألول مرة في غير وظائف اإلدارة  ن بعقود عند شغلهم للوظيفةيخضع الموظفو
العليا لفترة اختبار تحدد مدتـها في العقد، تبدأ من تاريخ تسلمه للعمـل ويعتبـر   
الطرف الثاني قد اجتاز فترة االختبار بنجاح إذا لم يسبقها إخطار من جهة العمـل  

  .بإنـهاء خدماته خالل المدة المذكورة
د من أحد الطرفين المتعاقدين وذلـك  ويجوز خالل مدة االختبار إنـهاء هذا العق

  -:بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف اآلخر مع مراعاة ما يلي 
قد من جانب الطرف األول استحق الطرف الثاني مرتبه لمدة إذا كان إنـهاء الع -

  .شهر من تاريخ تسلمه لإلخطار أو من تاريخ انتهاء مدة االختبار أيهما أقرب
من جانب الطرف الثاني استحق مرتبه إلى اليوم األخير  العقدإنهاء أما إذا كان  -

  .من خدمته الفعلية فقط
7 

يسري نظام تقرير الكفاءة السنوية على جميع الموظفين بعقـود وتعـد هـذه    
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  .التقارير عنهم وفقاً لما هو مبين بالالئحة التنفيذية لقانون عالقات العمل
8 

ت المحددة بجدول المرتبات للعاملين بالجهـاز  يستحق الموظفون بعقود المرتبا
اإلداري للدولة كما يستحقون الزيادة السنوية وفقاً لما هو مبين بالجدول المذكور 

  .وطبقاً للشروط والضوابط الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون عالقات العمل
9 

التنفيذية بـه   على الموظفين بعقود أحكام قانون عالقات العمل، والئحته يتسر
  .واللوائح الصادرة بمقتضاه

10 

ىل جهة أخـرى نقل املوظف بعقد من جهة إ جيوز لدواعي املصلحة العامة
  -:ومن وظيفة إىل وظيفة أخرى وذلك بالشروط اآلتية

  .أن يتم النقل وفقاً ألحكام قانون عالقات العمل، واللوائح الصادرة بمقتضاه -1
ـل تخفيض المرتب أو االختـالف في شروط ومسؤوليات أال يترتب على النق -2

  .الوظيفـة
أال يخالف النقل شروط العقد المبرم مع الموظف ما لم يكن النقل بطلب منه أو  -3

  .بعد موافقته كتابة
من تاريخ مباشرة عملـه   اًجديد اًأن تبرم الجهة المنقول إليها مع المعني عقد -4

  .نهالديها لتحل محل الجهة المنقول م
11 

على الوزارات والهيئات والمؤسسات واألجهزة العامـة إبـالغ وزارة العمـل    
والتأهيل  بقرارات التعاقد والنقل والندب واإلعـارة وانتهـاء الخدمـة الخاصـة     
بالموظفين بعقود خالل شهر من تـاريخ صـدورها ولـوزارة العمـل والتأهيـل      

الل ثالثين يوماً من تـاريخ إبالغهـا   االعتراض على القرارات المخالفة للقانون خ



  128رقم الصفحة                                                                                 )3( عــددال

 

بـها، ويجب إبالغ وزارة العمل والتأهيل بما تتخـذه الجهـات المـذكورة مـن     
  .إجراءات في شأن اعتراضاتـها

12 

يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشـر  
  .في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  

  .هجري1433/ةاآلخر دىجما/14صدر في 
  .ميالدي 06/05/2012الموافق 
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  ميالدي 2012) 225(قرار جملس الوزراء 
  ميالدي 2012لسنة ) 144(بسحب قراره رقم 

  حبل هيئة السالمة الوطنية
  

  :الوزراءلس جم
  .وتعديله ،بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
يـة والحسـابات والمخـازن    النظام المالي للدولة، والئحة الميزانوعلى قانون  -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشـأن إصـدار قـانون األمـن      1992لسنة ) 10(القانون رقم وعلى  -

  .والشرطة والئحته التنفيذية
إصـدار قـانون عالقـات    بشأن  ميالدي، 2010لسنة  )12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
بشأن . يالديم 2011لسنة  )174( م وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رق -

  .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي بحل هيئة السالمة  2012لسنة ) 144(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .الوطنية
ميالدي، باعتماد الهيكـل   2012لسنة ) 145(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
مـيالدي،   2006لسـنة  ) 437(رقم " سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .بإنشاء هيئة السالمة الوطنية
  . ناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراءبو -
 2012ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الخـامس لسـنة    وعلى  -

   .ميالدي
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  ررــــــــق
1 

مـيالدي، بحـل هيئـة     2012لسنة ) 144(يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 
  .السالمة الوطنية

2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامـه، وعلـى   
  .ذه، وينشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفي

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/ ةجمادى اآلخر/26صدر في 
  .ميالدي 17/5/2012:الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 227(رقم 

ميالدي  2012لسنة ) 145(قراره رقم  شأنبتقرير حكم يف 
  التنظيمي واختصاصات وزارة الداخليةباعتماد اهليكل 
  م جهازها اإلداريوتنظي 

  
  جملس الوزراء

  .الدستوري نبعد االطالع على اإلعال -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن،     -

  .اوتعديالتهم
ميالدي، بشـأن إصـدار قـانون األمـن      1992لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -

  .والشرطة والئحته التنفيذية
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(ن رقم وعلى القانو -

  .العمل والئحته التنفيذية
  .ميالدي، بشأن تحديد هيكل الحكومة 2011لسنة ) 174(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، باعتماد الهيكـل   2012لسنة ) 145(لس الوزراء رقم وعلى قرار مج -

  .التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
  .وبناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء -
ـ ـرره مجلس الوزراء في اجتماعـوعلى ما ق - ـ  ـه الع ة ـادي الخـامس لسن

  .ميالدي 2012
  ررــــــــق

1 

اإلدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية االجتماعيـة بـوزارة الداخليـة     ىتلغ
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  .وتؤول أصولها وموجوداتها للوزارة وفقاً لما يقرره وزير الداخلية
2 

وعلـى الجهـات    ،كل حكم يخالفه ىغبهذا القرار من تاريخ صدوره، ويل يعمل
  .وينشر في الجريدة الرسمية ،المعنية تنفيذه

  لس الوزراءجم
  .هجري 1433/رجب/2: صدر في
  .ميالدي 23/5/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 231(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة الشباب والرياضة وتنظيم جهازها اإلداري

  
  قرار جملس الوزراء

  .الدستوري نبعد االطالع على اإلعال -
النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن،    وعلى قانون  -

  .اوتعديالته
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
  .ميالدي، بشأن تحديد هيكل الحكومة 2011لسنة ) 174(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(النتقالي رقم وعلى قرار المجلس الوطني ا -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي، بتسـمية وكـالء     2011لسنة ) 11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .ووكالء مساعدين للوزارات
ميالدي، بتحديد اختصاصـات   2012لسنة ) 1(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
  .ناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضةوب -
ـ ـرره مجلس الوزراء في اجتماعـوعلى ما ق - ـ  ـه الع ة ـادي الخـامس لسن

  .ميالدي 2012
  ررــــــق

1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشباب والرياضـة ويـتم تنظـيم    
  .جهازها اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار
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2 

لة على تنفيذ السياسات والخطـط  اب والرياضة هي الجهة المسؤوالشب وزارة
والبرامج العامة وفق التشريعات النافذة في مجال الشباب والرياضة، وذلك وفـق  

المجتمع، للوصول إلى الغايـات   فالمنهج العلمي والعملي الذي يكفل تحقيق أهدا
  -:ولها على وجه الخصوص ما يلي ،والنتائج المستهدفة

ستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج الهادفـة فـي مجـال    الرؤية واالوضع  -1
الشباب والرياضة والتي تحقق األهداف العامة للمجتمع وتنفيـذ التشـريعات   

  .ذات العالقة
ـ اقتراح خطة التحول لقطاع الشباب والرياضة، وإعـداد ا  -2 السـنوية   ةلميزاني

  .والتسييرية وإحالتها لمجلس الوزراء لالعتماد
الصرف من المخصصات في الميزانية السنوية والتسييرية وفقاً للتشـريعات   -3

  .النافذة
إعادة تنظيم اللجنة األولمبية الليبية واللجنة البارالمبية واالتحادات الرياضـية   -4

وجمعية بيوت الشباب والمفوضية العامة للكشافة والمرشدات طبقاً لتوجهات 
والقواعد والنظم الدوليـة المعمـول بهـا    المجتمع وبما ال يخالف التشريعات 

  .بشأنها
إعادة تنظيم مجالس الرياضة القائمة طبقاً لسياسات الوزارة وأهدافها وبمـا   -5

  .يتفق مع التقسيم اإلداري للدولة
منح اإلذن في إشهار أو دمج أو إلغاء األندية الشبابية والرياضية وتطويرهـا   -6

سي المعتمد والتفتـيش عليهـا ماليـا    ساطبقاً للشروط المحددة في النظام األ
وإداريا.  

تقييم البنية التحتية في مجال الشباب والرياضة واقتراح الخطط والمشروعات  -7
وتسكينها جغرافيا على كامل البلـد، وحسـب نـوع األنشـطة واإلمكانيـات      

  .المتوفرة، ووضع التقديرات المالية الالزمة لذلك
شآت والمرافـق والمالعـب الشـبابية والرياضـية     وضع آلية لالهتمام بالمن -8

  .وتحسين مستوى خدماتها وصيانتها واستثمارها بما يخدم أهدافها
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تشجيع وتطوير وتأسيس الشراكة بين الوزارة والقطاع الخـاص ومنظمـات    -9
جيات واألهـداف  يالمجتمع المدني بما يؤدي لتوحيد الجهود في خدمة االسترات

  .ة طبقاً للتشريعات النافذةالوطنية للشباب والرياض
تنمية روح االنتماء للوطن لدى الشـباب عبـر تكـافؤ الفـرص والتكافـل       -10

والتعاون والحوار البناء والتسامح والمصالحة طبقاً لتعاليم الدين اإلسـالمي  
  .والعرف

ـ  -11  – اجتماعيـا (ال الشـباب والرياضـة   ـتقديم الدراسات والبحوث في مج
سياسي – اقتصادياووضع الحلول المناسبة لها) ا .  

  .االهتمام والرعاية والدعم لذوي االحتياجات الخاصة -12
 إقامة اللقاءات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظـيم المهرجانـات    -13

الشبابية والرياضية في مختلف المجـاالت اإلبداعيـة واألدبيـة    والتظاهرات 
  .يجابية على المجتمعق انعكاساته اإلوقات الفراغ وتحقيوالفنية الستثمار أ

اإلعداد واإلشراف على المخيمات والمصايف وفرق العمل التطوعي للشـباب  -14
  .حقيها وتفاعلهاتودعم برامجها الهادفة وزيادة عدد مل

عقد وتفعيل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والقارية والدولية في مجال الشباب  -15
  .العامة للدولة وطبقاً للتشريعات النافذةوالرياضة وفقاً للسياسة 

وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيليـة إلعـداد القيـادات الشـبابية      -16
  .والرياضية في شتى المجاالت

فيهـا طبقـاً    الوظيفية للموظفين بـالوزارة والبـت  القيام بكافة اإلجراءات  -17
  .للتشريعات النافذة

3 
ن يمارسـون مهـامهم   لرياضة وكيل ووكيالن مساعداارة الشباب وايكون لوز

ات النافذة ويعملون تحت إشـراف ومسـؤولية الـوزير    المقررة بموجب التشريع
  :وجه الخصوص ما يلي ولهم على ،مباشرة

 ً   :املهام التالية ويتوىل ،الوكيل: أوال
  .اإلشراف المباشر على ديوان الوزارة -1
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  .شاط الوزارة واإلشراف على تنفيذهااقتراح السياسات والخطط في مجال ن -2
التنسيق بين الشركات والجهات التابعة للوزارة أو الخاضعة لها واإلشـراف   -3

  .عليها لتنفيذ أهداف وخطط الوزارة
متهـا مـع المخطـط    سيمات التي تعمل تحت إشـرافه ومالء مراقبة أداء التق -4

  .االستراتيجي للوزارة
وغيرها من التقسيمات اإلدارية وفقاً للهيكلية التنسيق مع المجالس الرياضية  -5

المعتمدة في إطار القوانين والقرارات النافذة وعلى وجه الخصوص في إعداد 
  .الخطط والبرامج واألنشطة وتنفيذها

 –متابعة سير العمل بالوزارة والتقسيمات التنظيميـة مـن إدارات ومكاتـب     -6
ن مـن خـالل الـوكيلي   اختصاصـاته بشـأنها   وممارسـة   –بحسب األحوال 

  .المساعدين طبقاً للتشريعات النافذة
  .اقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها -7
رئاسة لجنة شؤون الموظفين بديوان الوزارة وغيرها من اللجان التي يكلـف   -8

  .بها من الوزير ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
اللجان التي يتم تشـكيلها لدراسـة    اقتراح منح المكافأة التشجيعية ومكافآت -9

  .بعض المواضيع
  .متابعة أعمال اللجان المشكلة داخل الوزارة -10
تبرمها الوزارة لتقديم الخدمات لديوان الـوزارة أو   التيالتوقيع على العقود  -11

  .تكليف اللجان االستشارية بموافقة الوزير
  .على الوزيراإلشراف على إعداد الموضوعات التي يقرر عرضها  -12
متابعة تنفيذ ما يصدر عن مجلس الوزراء من قـرارات وإعـداد التقـارير     -13

  .الدورية الالزمة في شأنها
اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة وإعـداد الحسـاب الختـامي     -14

  .والتقرير السنوي
  .ارية لدراسة المواضيع المختلفةتراح تشكيل اللجان الفنية واالستشاق -15
  .إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوزارة وسير العمل بها -16
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اقتراح السياسات واالتجاهات العامة بنشاط اإلدارات فـي إطـار السياسـة     -17
العامة للوزارة واإلشراف والمتابعة لوضع النظم واللوائح المنظمـة للعمـل   

  .وأساليب ووسائل اإلجراءات
  .أعمال أخرى تسند إليه ةأي -18 

الوكيـل   –الوكيل المساعد لشـؤون الشـباب   ( :مل تحت إشرافه المباشرويع
إدارة المعلومـات   –إدارة الشؤون اإلدارية والماليـة  –المساعد لشؤون الرياضة 

إدارة  –الرياضـية والشـبابية    والمنشـآت  إدارة استثمار المرافـق  –واإلعالم 
 –لمـوارد البشـرية   إدارة التطوير وتدريب ا –المشروعات والدراسات والمتابعة 

  ).مكتب شؤون الوكيل –مكتب التخطيط االستراتيجي 
  :املهام التالية ويتوىل ،وكيل املساعد لشؤون الشبابال: ثانياً 

اقتراح السياسات واالتجاهات العامة بنشاط التقسيمات التابعة له فـي إطـار    -1
ح المنظمة السياسة العامة للوزارة واإلشراف والمتابعة  لوضع النظم واللوائ

  .للعمل وأساليب ووسائل تبسيط اإلجراءات
اقتراح اللوائح المنظمة لشؤون الشباب لإلدارات التابعة للوزارة، بما يواكـب   -2

تحقيق أهدافها مع األخذ في االعتبار االختصاصـات المقـررة بالتشـريعات    
  .النافذة

يـيم مسـتوى   إشرافه وتقالتنسيق بين التقسيمات التنظيمية التي تعمل تحت  -3
  .رحاته لتحسين األداء إلى وكيل الوزارةاألداء ورفع مقت

الـوزارة والعمـل علـى اتخـاذ     ن تنفيذ التشريعات الخاصة بنشاط التحقق م -4
  .إجراءات اعتمادها ومتابعة تنفيذها

تقـديم  متابعة سير العمل باإلدارات التابعة للوزارة والتي تعمل تحت إشرافه و -5
زة بمختلـف اإلدارات وتحديـد مـواطن    حول األعمال المنج الدورية التقارير

  .الضعف ووضع البرامج الكفيلة بمعالجتها
متها مع ت إشرافه ومواءتعمل تحالتي اإلدارات واألجهزة  أداء مراقبة وتقييم -6

  .ستراتيجي للوزارة والمساهمة في تحسينهاالمخطط اال
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الشبابية مثـل  األنشطة في مجال متابعة العقود التي تبرمها الوزارة مع الغير  -7
  .تقديم الخدمات أو تكليف لجان استشارية

متابعة سير العمل اليومي بالتقسيمات اإلدارية التي تعمل تحت إشـرافه مـن    -8
بشـأنها طبقـاً    هوممارسة اختصاصـات  –بحسب األحوال  –إدارات ومكاتب 

  .للتشريعات النافذة
  .قرر عرضها على وكيل الوزارةاإلشراف على إعداد الموضوعات التي ي -9

متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات في مجال األنشطة الشـبابية   -10
  .بشأنها الدورية وإعداد التقارير

اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة وإعـداد الحسـاب الختـامي     -11
  .تحت إشرافه تعمل والتقرير السنوي لإلدارات التي

  .تشكيل اللجان الفنية واالستشارية لدراسة المواضيع المختلفةاقتراح  -12
إعداد التقرير السنوي عن نشاط العمـل فـي مجـال األنشـطة الشـبابية       -13

  .للتقسيمات التنظيمية التي تعمل تحت إشرافه
  .مع اختصاصه مهام أخرى تسند له بما يتماشى ةأي -14

إدارة التواصـل   –ين الشباب إدارة إعداد وتمك( :ويعمل تحت إشرافه المباشر
  )إدارة البرامج واألنشطة الشبابية –مع الشباب 

  :ويتوىل املهام التالية ،الوكيل املساعد لشؤون الرياضة: ثالثاً 
اقتراح السياسات واالتجاهات العامة بنشاط التقسيمات التابعة له فـي إطـار    -1

واللوائح المنظمـة   السياسة العامة للوزارة واإلشراف والمتابعة لوضع النظم
  .للعمل وأساليب ووسائل تبسيط اإلجراءات

اقتراح اللوائح المنظمة لشؤون الرياضة التابعة للوزارة، بما يواكب تحقيـق   -2
  .أهدافها مع األخذ في االعتبار االختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة

داء ورفـع  األ الواقعة تحت إشرافه وتقييم مسـتوى  التنسيق بين التقسيمات -3
  .مقترحاته لتحسين األداء إلى وكيل الوزارة

الـوزارة والعمـل علـى اتخـاذ     ن تنفيذ التشريعات الخاصة بنشاط التحقق م -4
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  .إجراءات اعتمادها ومتابعة تنفيذها
فه والتابعـة  مراقبة وتقييم أداء اإلدارات واألجهزة التي تعمـل تحـت إشـرا    -5

اتيجي للـوزارة والمسـاهمة فـي    سـتر متها مع المخطـط اال ءاللوزارة ومو
  .تحسينها

متابعة العقود التي تبرمها الوزارة في مجـال األنشـطة الرياضـية وتقـديم      -6
  .الخدمات أو تكليف لجان استشارية

متابعة سير العمل اليومي للتقسيمات التنظيمية التي تعمل تحت إشرافه مـن   -7
بشـأنها طبقـاً    وممارسة اختصاصـاته  –بحسب األحوال  – ومكاتب إدارات

  .للتشريعات النافذة
اإلشراف على إعداد الموضوعات في مجال األنشطة الرياضـية التـي يقـرر     -8

  .عرضها على وكيل الوزارة
متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات في مجال األنشطة الرياضـية   -9

  .وإعداد التقارير الدورية الالزمة في شأنها
مشروع الميزانية العامة وإعـداد الحسـاب الختـامي     اإلشراف على إعداد -10

  .والتقرير السنوي لإلدارات التي تقع تحت إشرافه
اقتراح تشكيل اللجان الفنية واالستشارية لدراسة المواضيع المختلفـة فـي    -11

  .مجال األنشطة الرياضية
إعداد التقرير السنوي عن نشاط العمـل فـي مجـال األنشـطة الرياضـية       -12

  .مات التنظيمية التي تعمل تحت إشرافهللتقسي
وعرضها لالعتماد ) الرخصة(اقتراح إذن مزاولة األندية الرياضية والشبابية  -13

  .من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك
  .مع اختصاصه مهام أخرى تسند له بما يتماشى ةأي -14

ـ إدارة الريا –إدارة االتحـادات واألنديـة   ( :ويعمل تحت إشرافه المباشر ة ض
  ).للجميع

4 

 –بحسـب األحـوال    –تتبع وزارة الشباب والرياضة أو تعمل تحت إشـرافها  
  -:الجهات اآلتية
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  .اللجنة األولمبية الليبية -1
  .اللجنة البارالمبية -2
  .المفوضية العامة للكشافة والمرشدات -3
  .جمعية بيوت الشباب -4
  .المنظمة الوطنية للشباب -5
  .ة للعمل التطوعياللجنة الوطني -6
  .الجمعيات األهلية للشباب -7
  .مجالس الرياضة -8
  .شركة إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الرياضية والشبابية -9

وبما ال يتعارض أو يخالف القواعد والنظم والقوانين الدولية المماثلة بالنسـبة  
  .)4_3_2_1(للمذكورين في التسلسل 

5 

  -:يمي لوزارة الشباب والرياضة من التقسيمات اآلتيةيتكون الهيكل التنظ
  .مكتب شؤون الوزير -
  .مكتب المستشارين -
  .مكتب المراجعة الداخلية -
  .مكتب الشؤون القانونية -
  .مكتب التعاون الدولي -
  .التقسيمات التنظيمية بالمناطق -

  .وتعمل التقسيمات المذكورة أعاله تحت إشراف الوزير
  .ن اإلدارية والماليةإدارة الشؤو -
  .إدارة المعلومات واإلعالم -
  .إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الرياضية والشبابية -
  .إدارة المشروعات والدراسات والمتابعة -
  .إدارة التطوير وتدريب الموارد البشرية -
  .إدارة إعداد وتمكين الشباب -
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  .إدارة التواصل مع الشباب -
  .ألنشطة الشبابيةإدارة البرامج وا -
  .إدارة االتحادات واألندية -
  .ة للجميعإدارة الرياض -
  .مكتب التخطيط االستراتيجي -
  .مكتب شؤون الوكيل -

6 

تنشاً وفقاً لالحتياجات الفعلية لوزارة الشباب والرياضـة تقسـيمات تنظيميـة    
اب والرياضـة،  ستراتيجية الوزارة في مجال الشبسياسة وابالمناطق، تتولى تنفيذ 

صاصـات النوعيـة لهـذه    ويصدر بقرار من الوزير تحديدها وبيان المهام واالخت
ية تنفيذ أحكام هـذه المـادة بمـا يتوافـق والتشـريعات النافـذة       التقسيمات وآل

  .بالخصوص وبما ال يتعارض وأحكام هذا القرار
7 

  :مكتب شؤون الوزير وخيتص مبا يلي
  .ت الوزير وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبهاتنظيم اتصاالت ومقابال -1
الوزير وعرضها عليه بعـد اسـتيفاء   إلى تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد  -2

  ،البيانات الالزمة بخصوصها
عمال داد ما يتطلبه من توثيق لجدول األتنظيم اجتماعات ولقاءات الوزير وإع -3

  .ومحاضر االجتماعات
كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن الـوزير واالحتفـاظ   تسجيل وتوثيق  -4

  .بالسجالت التي تنظم ذلك
عمال اللجان المشكلة بموجب قـرارات الـوزير واسـتالم محاضـر     متابعة أ -5

  .اجتماعاتها وتقاريرها وعرضها
  .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب -6
  .هاختصاصاتمع  ال أخرى تسند للمكتب بما يتماشىأعم ةأي -7
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8 

  :وخيتص مبا يلي ،مكتب املستشارين
المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسـات العامـة للـوزارة     -1

  .وتقييم منجزاتها
دراسة وتحليل الحاالت التي يكلف بها ذات العالقة بعمل الوزارة وتقديم الرأي  -2

  .والتوصيات الالزمة لمعالجتها بالشكل المطلوب
إبداء الرأي وتقديم االستشارات المتخصصة في القضايا والمواضيع المحالـة   -3

  .من قبل الوزير أو الوكيل أو الوكيلين المساعدين
اقتراح سبل تطوير وتحسين مستوى األداء العام بالوزارة والجهـات التابعـة    -4

  .لها
ـ  -5 ى المجـال  المتابعة واالطالع المستمر للتطورات والمستجدات التي تطرأ عل

  .التخصصي للوزارة وإعداد التقارير والملخصات الالزمة حولها
  .مع اختصاصه عمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشىأ ةأي -6

9 

  :وخيتص مبا يلي ،مكتب املراجعة الداخلية
مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعـدها إدارة الشـؤون اإلداريـة     -1

كد من أنها أعدت بالطريقة الصحيحة وطبقاً لألصـول  والمالية بالوزارة والتأ
السـتحقاق   ةالمحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مسـتندات مؤيـد  

  .الصرف
  .مراجعة العهد واستعاضتها والتأكد من االلتزام بحدود الصرف -2
مراجعة استمارات وكشوفات المرتبات وما في حكمها والمكافآت والتأكد مـن   -3

  .للتشريعات النافذة مطابقتها
المشاركة في أعمال الجرد السنوي والقيام بالجرد المفاجئ للخزائن والعهـد   -4

  .المالية والمخازن
  .مراجعة اإلجراءات المالية لكافة التعاقدات التي تجريها الوزارة -5
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  .إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب -6
  .اختصاصه مع عمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشىأ ةأي -7

10 

  -:مكتب الشؤون القانونية وخيتص مبا يلي
ض عليه من التقسـيمات  ني في المسائل القانونية التي تعرإبداء الرأي القانو -1

  .التنظيمية بالوزارة
إعداد المذكرات القانونية وصياغة العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التـي   -2

  .تكون الوزارة طرفاً فيها
  .التي يكلف بها ىقيام بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوال -3
متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها وإعـداد الـدفوع والـردود     -4

  .والمذكرات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
إعداد ومراجعة مشروعات القرارات واللوائح المتعلقة بـالوزارة وتسـجيلها    -5

  .اوتعميمه
  .عمال اللجان ذات العالقة باختصاصهالمشاركة في أ -6
  .إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب -7
  .مع اختصاصه ما يتماشىأعمال أخرى تسند للمكتب ب ةأي -8

11 

  -:وخيتص مبا يلي ،مكتب التعاون الدويل
من الـدول   المشاركة في إعداد اتفاقيات التعاون الثنائية مع الجهات المناظرة -1

الصديقة والشقيقة فيما يخص الوزارة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهـات  
  .ذات العالقة

 ،متابعة أنشطة المنظمات واالتحادات الدولية واإلقليمية والقاريـة والعربيـة   -2
والعمل على مشاركة الوزارة فيما تعقده هذه المنظمات واالتحادات من ندوات 

  .ذات الصلةومؤتمرات وورش العمل 
المشاركة في اإلعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقيمها الوزارة  -3
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  .أو تشارك فيها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالوزارة أو خارجها
  .عمال اللجان المشاركة مع الدول الصديقة والشقيقةمتابعة االتفاقيات وأ -4
  .لمكتبإعداد تقارير دورية عن نشاط ا -5
  .مع اختصاصه عمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشىأ ةأي -6

12 

  -:وختتص مبا يلي ،إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
  .تحديد احتياجات الشؤون اإلدارية من مستلزمات العمل -1
تـأمين  توفير الخدمات اإلدارية المساعدة لكافة إدارات الـوزارة ومكاتبهـا و   -2

  .عليهاية واإلشراف الصيانة الدور
مراقبة مؤشرات المخاطر اإلدارية والمالية التي تواجـه الـوزارة واقتـراح     -3

  .معالجتها
القيام بكافة أنواع الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسـمية وبـرامج    -4

  .التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها
  .ار والضيوفتقديم كافة الخدمات الالزمة للزو -5
ومتابعـة متطلبـات التجهيـز     ،اإلشراف على خدمات صيانة مرافق الوزارة -6

  .واألثاث وتأمين هذه المتطلبات
القيام بخدمات وسائل النقل والصيانة ومتابعة تجديد الوثـائق والمسـتندات    -7

  .المتعلقة بها
لشـؤون  إعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسة العامة فـي مجـال ا   -8

  .المالية
تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات العمليات المالية والمحاسبية والحصول علـى   -9

  .مؤشرات لتقييم األداء المالي بما يحقق أهداف واستراتيجيات الوزارة
  .القيام باألنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات واإلشراف عليها -10
لوائح والنظم المالية المعمول بهـا  متابعة إجراءات التنفيذ طبقاً للقوانين وال -11

  .من مسك السجالت وإعداد المستندات
  .إعداد الدورة المستندية المالية بالوزارة واإلشراف عليها ومتابعتها -12
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إعداد مشروع الميزانية للوزارة بالتنسيق مع اإلدارات المختصة والجهـات   -13
  .التابعة للوزارة

يات الصرف من الميزانية المعتمـدة وفقـاً   حفظ أموال الوزارة وإجراء عمل -14
  .ألحكام التشريعات النافذة

  .تقييم البيانات والتقارير الدورية عن المركز المالي للوزارة -15
  .إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجالت المالية والدفاتر التحليلية -16
ظم المحاسـبية  إعداد الموازنات والميزانيات والحسابات الختامية وفق الـن  -17

  .وتحليلها واستنتاج المؤشرات وإعداد تقارير األداء المالي
عمال التحصيل والصـرف ومراقبـة المخـزون وفـق السياسـات      القيام بأ -18

  .واالستراتيجيات والخطط المتعلقة بنشاط الوزارة المالي
  .تنظيم ومتابعة أعمال تخزين وحفظ ومراقبة المخزون -19
لوزارة من المواد والمستلزمات بما يكفل استمرار وجـود  تأمين احتياجات ا -20

  .األصناف والمواد بالمخازن
القيـودات   دتنفيذ الميزانية ومسك السـجالت الالزمـة والـدفاتر، وإعـدا     -21

 فالمحاسبية واتخاذ كافة اإلجراءات المحاسـبية الالزمـة لعمليـات الصـر    
  .معتمدةفي حدود االعتماد المقرر في الميزانية الالمختلفة 

  .مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة -22
إعداد مستندات صرف االستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما فـي ذلـك    -23

اشتراكات العاملين في الضمان االجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها 
  .والعمل على تسديدها في مواعيدها

رية بالمصروفات واالرتباطـات وفقـاً للقواعـد    ية الشهإعداد التقارير المال -24
  .المحددة وكذلك الحساب الختامي السنوي للوزارة

  .ما قد يكون للوزارة من إيرادات وإيداعها في حساباتها بالمصارف لتحصي -25
  .إعداد الصكوك بما يطابق االستمارات الخاصة بها -26
عمليات الصرف النقدي في  يلصكوك بالمصارف والسحب منها وتولإيداع ا -27

  .حكام التشريعات النافذةالحاالت التي تستوجب ذلك وفقاً أل
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ـ   مسك سجالت الخزينة وقيد جميع  -28 داع البيانات المتعلقـة بالتحصـيل واإلي
  .بأول والصرف أوالً

حفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة واإلشراف على حسابات الوزارة لدى  -29
  .إعداد التسويات الشهرية الالزمة لهاالمصارف ومتابعتها و

  .مباشرة جميع األعمال المتعلقة بالخزينة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك -30
ـ ـالقيام بأعم -31 ـ  ـال الشراء المباشر وفق ـ ـاً للتشـريعات الناف اً ـذة وطبق

  .لمتطلبات الوزارة
  .متابعة إجراءات لجان العطاءات بالوزارة -32
  .زن الوزارة وتأمينها وتفتيشها وجردهااإلشراف على مخا -33
حصر وتخزين المواد المتهالكة أو التي يـتم االسـتغناء عنهـا ومتابعـة      -34

  .إجراءات التصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة
مسك السجالت الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثـائق   -35

  .فذةالمتعلقة بها وفقاً للنظم والتشريعات النا
  .والبيانات التي تطلب بالخصوص تتوفير كافة اإلحصائيا -36
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -37
  .مع اختصاصها ىأعمال تسند لإلدارة بما يتماش ةأي -38

13 

  -:وختتص مبا يلي ،إدارة املعلومات واإلعالم
  .لمعاييراقتراح مشاريع نظم المعلومات بالوزارة وفق أحدث ا -1
ي بخصوص السياسـات المعتمـدة فـي مجـاالت تقنيـات      تقديم الرأي الفن -2

ام فـي تنفيـذ هـذه    ـما يوكل إليها من مهبام ـالمعلومات واالتصاالت والقي
  .السياسات

  .القيام بمهام الدعم الفني في مجاالت تقنيات المعلومات واالتصاالت -3
التدريب على تقنيات المعلومات  التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بخصوص -4

  .واالتصاالت
ومتابعة مواقع الوزارة على شبكة المعلومـات الدوليـة    إدارة عمالالقيام بأ -5
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  .وتقديم المقترحات الالزمة لتطويرها) نترنتاإل(
  .لكترونية بالوزارة والجهات التابعة لهام بالحماية الالزمة للمعلومات اإلالقيا -6
التصميم والتركيب لربط شبكات الحاسوب والبرامج والمنظومات القيام بأعمال  -7

  .الخاصة بالوزارة
تحديد االحتياجات والبرامج الالزمة لتقديم وتطوير خدمات شبكات الحاسـوب   -8

  .بالوزارة
ـ البوابـات اإل ( : مات األمن والسـالمة منظوعلى الفني  اإلشراف -9 ، ةلكتروني

والصيانة وغيرهـا مـن المنظومـات     من حيث التشغيل) الكاميرات، البصمة
  .األخرى

توطيد العالقة مع وسائل اإلعالم المختلفة المحلية والدولية والتركيز علـى   -10
المراسلين والمحررين والمنتجين وتزويدهم باألخبار وتصريحات المسـؤولين  
بالوزارة بعد التنسيق مع الوزير والوكيل، وكذلك تنسيق التغطيات اإلعالميـة  

سـمية وإعـداد   رالوزارة بواسطة وسائل اإلعالم الرسمية وغيـر ال  ألنشطة
  .التقارير الصحفية بطرق مختلفة حسب الحدث المراد تسويقه

متابعة كافة ما ينشر في وسائل اإلعالم عن نشـاطات الـوزارة، ودراسـته     -11
اإلدارات واألقسـام   ت عليها وعرضها على الوزير ومـديري وإبداء المالحظا

لكترونـي  ورية يمكن إرسالها عبـر البريـد اإل  د) شرات داخليةن(على شكل 
لتسهيل عملية االطالع عليها والرجوع لها، واالحتفاظ بالقصاصات الصـحفية  

  .الوزارة وأرشفتها والمواضيع اإلعالمية التي تهم
إعداد النشرات المتعلقة بإبراز النشاطات التي تمارسها الـوزارة والجهـات    -12

 إرسالها إلى وسائل اإلعالم والتـي يـتم   ار التي يتمحرير األخبالتابعة لها، وت
للوزارة واستقبال التعليقات والرسائل الـواردة   يلكتروننشرها عبر الموقع اإل

  .عبره وإحالتها لإلدارات بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة
االشتراك في الصـحف والمجـالت والـدوريات حسـب الخطـة الماليـة        -13

ة وتوزيع أيـة نشـرات أو   وتوزيعها باإلضافة للتعاون في طباعالموضوعة، 
  .بالشباب والرياضة مجالت تعنى
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ق أهداف الوزارة ويحتـاج  قحلمختلفة ورعاية ما يمتابعة النشاطات الفنية ا -14
ية معينة أو إنتاج مرئـي معـين أو   إلى رعاية كرعاية مسرحية معينة أو أغن

شـاطات الرياضـية والشـبابية التـي     قامة مهرجانات أو حفالت ترافق النإ
نتاج الفني مكـون مـن   يبيا، وذلك عبر لجنة أو فريق خاص باإلتستضيفها ل

  .موظفين مختارين من إدارة اإلعالم والعالقات العامة وغيرها من اإلدارات
بشؤون الشباب ونشاطاتهم،  دورية شهرية تعنىاإلشراف على إصدار مجلة  -15

  .فقة للمناسبات التي تتبناها الوزارةباإلضافة للمنشورات المرا
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -16
  .مع اختصاصها ا يتماشىأعمال أخرى تسند لإلدارة بم ةأي -17

14 

  :وختتص مبا يلي ،إدارة واستثمار املرافق واملنشآت الرياضية والشبابية
شبابية والرياضـية المملوكـة   إدارة وتشغيل واستثمار المنشآت والمرافق ال -1

  .للوزارة طبقاً ألحكام التشريعات النافذة
إدارة وتشغيل واستثمار المنشآت المملوكة لجهات أخرى طبقاً لعقود انتفـاع   -2

  .تبرم مع تلك الجهات
ممارسة أعمال الصيانة وتجهيز المنشآت والمرافـق الشـبابية والرياضـية     -3

ـ  والمحافظة عليها والعمل على تطوي  لمبـدأ  اًرها بما يخدم أغراضـها تحقيق
  .الرياضة للجميع

استثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وتوظيف برامجها الرياضـية   -4
والثقافية والترفيهية المختلفة بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة وبما 

  .يحقق العائد منها
تـي تـزاول أعمـاالً شـبيهة     االشتراك مع غيرها من الشركات والمنشآت ال -5

  .بأعمالها بما يعاونها على تحقيق أغراضها طبقاً للتشريعات النافذة
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -6
  .مع اختصاصها مال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشىأع ةأي -7
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15 

  -:وختتص مبا يلي ،إدارة املشروعات والدراسات واملتابعة
بين كافة التقسيمات التابعـة للـوزارة لضـمان تنفيـذ السياسـات       قالتنسي -1

والتوجيهات التي ترسمها الجهات المخولة بالوزارة إلنجـاز كافـة األعمـال    
  .المتعلقة بنشاطها

تجميع قرارات الجهات ذات العالقة فيما يخص الوزارة ومتابعة تنفيذها مـن   -2
  .قبل التقسيمات التابعة لها

المتابعة الدورية والسنوية عن نشاطات المشروعات الخاضـعة   إعداد تقارير -3
  .إلشرافها

 ،الواردة من داخل وخـارج الـوزارة   ىمتابعة تعليمات الوزير بشأن الشكاو -4
  .والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لمعالجتها

اإلرشادية والمعـايير الموحـدة   اإلشراف على تنفيذ السياسات واتباع األسس  -5
  .طرق العمل المعمول بها في كافة المشروعاتوأساليب و

المساهمة في تصميم وتنفيذ المشروعات وأنظمة تخزين المعلومات المتطورة  -6
بالوزارة بشأن حفظ السجالت والملفات والوثائق وتدريب المستخدمين علـى  

  .هذه النظم
وبة اإلشراف على وضع إطار عام لتوحيد الجداول اإلحصائية والتقارير المطل -7

من كافة الجهات التابعة للوزارة وتحسين طـرق تـداولها، ونشـر الـوعي     
  .اإلحصائي لدى تلك الجهات

اإلشراف على إنشاء وتطوير قواعد ومصادر البيانـات بـالوزارة والجهـات     -8
لتحقيـق أعلـى مسـتوى     ؛التابعة لها، باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية

على ربطها بمختلف المشروعات التابعـة  ممكن لجودة ودقة البيانات والعمل 
  .بطها بأنظمة الجهات ذات العالقةرللوزارة ليتم 

إعداد المواصفات الفنية والتصاميم التنفيذية للمشروعات وجميـع مكوناتهـا    -9
  .وعناصرها وما يتعلق بالتصميم الهندسي لها

  .دراسة وتطوير وتحسين المشروعات القائمة -10
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ميم ومخططات المشروعات وإجراء التعديالت الالزمـة  تصادراسة وتدقيق  -11
  .عليها

  .مشاريع البنية التحتية المستقبلية بالوزارةالتخطيط ل -12
  .عمال اللجان الخاصة بالمشروعات التابعة للوزارةمشاركة في أال -13
  .إبداء المشورة الفنية لحل المشاكل التي تتعلق بالمشروعات وتنفيذها -14
  .إعداد التقارير الفنية عن المشروعات القائمة أو المستقبلية لوكيل الوزارة -15
  .امع اختصاصه مال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشىعة أأي -16

16 

  :وختتص مبا يلي ،إدارة التطوير وتدريب املوارد البشرية
مـوارد  المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة في إدارة ال -1

  .البشرية
تخطيط وتحديد احتياجات الوزارة والجهات التابعة لها من الوظائف بالتنسيق  -2

  .مع التقسيمات التنظيمية بالوزارة
دارسة واقتراح الهيكل التنظيمي والـوظيفي بـالوزارة وفقـاً للمسـتجدات      -3

  .والتطورات المرتبطة بعمل الوزارة
سات التدريب والتطـوير والتأهيـل فـي    اقتراح الخطط والبرامج لتوجيه سيا -4

  .مجاالت العمل
إعداد وصف وتوصيف وترتيب الوظائف بالوزارة ومتابعة سجل المالك العام  -5

  .وإبالغ جهات االختصاص بالوظائف الشاغرة والمشغولة بالوزارة
وضع معدالت القياس واألداء والمقررات الوظيفية واإلشراف عليهـا لكافـة    -6

  .نظيمية بالوزارة والجهات التابعة لهاالتقسيمات الت
د اآلليات التي تمكن من وضع النظم التدريبية التي تحقق أهداف اعداقتراح وإ -7

  .التدريب وفق مخططات المسارات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
مع التأكيد علـى تـوطين    ،وضع المعايير الالزمة للترشيح للتدريب بالخارج -8

  .وتكوين قدرات محلية التدريب
  .المشاركة في إعداد واقتراح نظم اإلحالل الوظيفي وآليات تنفيذه -9
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الوطنيـة بالقطـاع   العناصر  وضع وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية لتأهيل -10
  .بالداخل والخارج

تدريب على المهن والمهارات إلى الالتنسيق مع الجهات التدريبية لتوجيهها  -11
  .ها الوزارة والجهات التابعة لهاالتي تحتاج

دراسة واقتراح عقد االتفاقيات التدريبية مع الدول والمنظمـات والشـركات    -12
  .المتخصصة المحلية والدولية للتدريب بالداخل والخارج حسب الحاجة

تحفيز وتشجيع المؤهلين من العاملين لاللتحاق بالبرامج التدريبية واكتساب  -13
لسد العجز في الكوادر المؤهلة فـي المجـال الرياضـي     المهارات المطلوبة

  .والشبابي
  .اإلدارةإعداد التقارير الدورية عن عمل  -14
  .امع اختصاصه مال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشىأع ةأي -15

17 

  :وختتص مبا يلي ،إدارة إعداد ومتكني الشباب
ـ اقتراح خطط التأهيل و -1 بالتنسـيق مـع    ا زمنيـا التدريب وجدولتها وبرمجته

  .اإلدارات المختصة
ستراتيجية وطنية شمولية إلدماج الشباب في البرامج التنمويـة  اقتراح خطة ا -2

  .المناسبة والتي تستهدف استئصال التخلف واألمية والفقر بمعناه الشمولي
المجتمع وتجعل مـن الشـباب   اقتراح بيئة مناسبة للعمل تتوافق مع حاجات  -3

  .شاركا في عملية التنمية والبناءمقطاعاً 
م الشباب في كل المجاالت التي تتالءفاق التعليم والمعرفة والتطوير أمام ح آفت -4

مع تطلعات الشباب من خالل النظم واألساليب واإلجـراءات التـي تتطلبهـا    
العملية التطويرية لكامل المنظومة الوطنية والعمل على مواكبة التطور العلمي 

  .مجاالتفي شتى ال
الشباب وقيم المواطنـة الصـالحة مـن الحريـة      تعزيز الهوية الوطنية لدى -5

  .والديمقراطية وثقافة العمل التطوعي والمساواة والتداول السلمي للسلطة
تمكين الشباب من الثقافة المدنية التي توفر لهم الحصانة وتمكنهم من فهـم   -6
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  .الثقافات األخرى وطرق التعامل معها
الكادر الشبابي بالوزارة والهيئات التابعة لهـا ومعرفـة االحتياجـات     حصر -7

  .المستقبلية في مجال التدريب والتأهيل
عاتهم إقحام الشباب في صناعة القرار والمشاركة فيه وخاصة فيما يتعلق بتطل -8

  .مالهم وأهدافهمورغباتهم وآ
واتخـاذ   ،عليـا دراسة تقارير الملتحقين في برامج التـدريب والدراسـات ال   -9

   .اإلجراءات الالزمة بشأنها
  .قديم المقترحات برعاية المتدربينت -10
  .أعمال أخري تسند لإلدارة بما يتماشي مع اختصاصها ةأي -11

18 

  :وختتص مبا يلي ،إدارة التواصل مع الشباب
  .عبر وسائل اإلعالم لتواصل مع الشباب وإشهارها دورياوضع خطة مكثفة ل -1
  ).الخدمية –المعلوماتية  -اإلعالمية(  :تخصيص فرق عمل لتنفيذ البرامج -2
  .تجميع وتنقيح وتحليل البيانات ذات العالقة بالشباب -3
ة الصـحافة المكتوبـة والمقـروء   (  :ة مثـل االتصال الفعال بالجهات المختلف -4

ـ  -فزيون المحليـة والخارجيـة  وقنوات اإلذاعة والتل -لكترونيةواإل ين المعني
للوقـوف  ) مكونات المجتمع المدني والحكومي  –ن الشباب والمهتمين بشؤو

  .شاكل الشباب ومعاناتهم وطموحاتهمعلى م
طالع على التجارب المماثلة في الدول الصديقة والشقيقة لالسـتفادة منهـا   اال -5

  .الحلول لمشاكل الشباب وتطلعاتهممن خالل الدراسات والبحوث في وضع 
  .المجاالت والتوعية للشباب في شتىراء الحمالت التثقيفية القيام بإج -6
  .إقامة المسابقات في مجال اإلبداع الثقافي والفني للشباب -7
  .إعداد ورش العمل حول إعداد القادة الشباب في كافة المجاالت الحياتية -8
9- إلشراكهم في وضع الرؤية المسـتقبلية والخطـط    إقامة مؤتمر وطني سنويا

  .تراتيجية للدولةساال
  .في خدمة أهداف المجتمع ه ودورهاتالتعريف بالمجتمع المدني ومكون -10



  153رقم الصفحة                                                                                 )3( عــددال

 

  .مع اختصاصها مال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشىأع ةأي -11
19 

  :وختتص مبا يلي ،إدارة الربامج واألنشطة الشبابية
  .واجتماعياالتي تستهدف رعاية الشباب ثقافيا اقتراح السياسات والخطط  -1
جتماعية التي تسهم في رفع اإلشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الثقافية واال -2

  .الثقافي واالجتماعي للشباب بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة المستوى
والتحضـير   افية واالجتماعية الشبابية محليـا اإلشراف على المهرجانات الثق -3

ت العربية والعالمية بالتنسيق مـع الجهـات   واإلعداد للمشاركة في المهرجانا
  .ذات العالقة

الثقـافي   لقرارات التـي تسـهم فـي رفـع المسـتوى     اقتراح التشريعات وا -4
  .واالجتماعي للشباب

نحاء البالد والمسـاهمة  لمكتبات في الهيئات الشبابية في أالمساعدة إلنشاء ا -5
  .المتاحة بتزويدها بالكتب الثقافية المختلفة بحسب اإلمكانات

الرياضية والشبابية اإلشراف على أنشطة اللجنة الثقافية واالجتماعية باألندية  -6
وإداريا وكذلك اإلشراف على انتخاباتها ودعمها ماليا.  

  .تقديم سبل الرعاية للشباب بصفة عامة والموهوبين بصفة خاصة -7
ل واالحتياجات لكـل  االشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميو -8

ي وتحديـد الوسـائل   مرحلة من مراحل نمو الشـباب فـي المجـال الشـباب    
  .زمة لهاواإلمكانيات الال

  .مع اختصاصها مال أخرى تسند لإلدارة بما يتماشىأع ةيأ -9
20 

  -:وختتص مبايلي ،إدارة االحتادات واألندية
  .تحادات الرياضيةوضع السياسات والخطط الخاصة بأنشطة األندية واال -1
اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بأنشطة األنديـة واالتحـادات    -2

  .الرياضية ومتابعة تنفيذها
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اإلشراف المالي واإلداري على االتحادات واألندية الرياضية ومتابعة أنشطتها  -3
  .وإعداد التقارير الدورية عنها

حصاءات التي تتعلق باألندية واالتحادات تجميع وتصنيف وتبويب البيانات واإل -4
  .الرياضية

ومتابعة نشاطها وتـذليل  اإلشراف والتفتيش على األندية الرياضية والشبابية  -5
  .جلهاا لتحقيق األهداف التي أنشئت من أمامهالصعوبات أ

الجديدة مـع إبـداء   باالعتراف باالتحادات الرياضية  دراسة الطلبات الخاصة -6
  .ولمبية الليبيةبالتنسيق مع اللجنة األلرأي فيها ا

استالم طلبات إنشاء وإشهار األندية الرياضية والشـبابية طبقـاً للتشـريعات     -7
  .النافذة وإحالتها لالعتماد من الوزير أو من يفوضه

دراسة محاضر اجتماعات ومقترحات البرامج السنوية لالتحـادات الرياضـية    -8
العالقة وإعدادها في شكل بـرامج متكاملـة    بالتنسيق مع بقية اإلدارات ذات

  .ةاعد لشؤون الرياضوعرضها على الوكيل المس
اقتراح إيقاف أو حل نشاط االتحادات واألندية الرياضية في حالة الخروج على  -9

جلها أو في حالة مخالفـة األنظمـة   ن أاألهداف العامة للدولة والتي أنشئت م
  .واللوائح النافذة

م واألساليب التي تساعد األندية واالتحادات الرياضية العامة على اقتراح النظ -10
  .القيام بمهامها في تنفيذ برامجها الداخلية والخارجية

اإلشراف على انتخابات مجالس إدارات األندية والمكاتب التنفيذية لالتحادات  -11
الرياضية العامة والفرعية واللجان الفنية وفقاً للنظـام المعمـول بـه فـي     

  .االتحادات الدولية المناظرة لها والتشريعات النافذة
دراسة المواضيع الواردة من األندية واالتحادات الرياضية العامـة واتخـاذ    -12

اإلجراءات الالزمة بشـأنها بالتنسـيق والتعـاون مـع بقيـة اإلدارات ذات      
  .االختصاص

الصعوبات ودراسة الرياضية العامة  تمتابعة وتقييم أنشطة األندية واالتحادا -13
  .التي قد تصادف تنفيذ برامجها
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رصد النتائج التي تحققها فرق األندية الرياضية والمنتخبات الوطنيـة فـي    -14
  .مختلف المشاركات المحلية والخارجية

التنسيق مع اإلدارات ذات العالقة بالوزارة فـي تنظـيم اسـتقبال الوفـود      -15
  .الرياضية الزائرة وما يتعلق بها

العاديـة  مساعدة األندية واالتحادات الرياضية العامة في عقد اجتماعاتهـا   -16
  .عادية وتنفيذ برامجهاالغير و

المساهمة مع اإلدارة المختصة في إعداد مشروع الميزانية ألنشطة وبرامج  -17
  .االتحادات الرياضية

رياضية التنسيق مع اإلدارة المختصة لتوفير احتياجات األندية واالتحادات ال -18
  .األدوات والمعدات واألجهزة واحتياجات المنتخبات الوطنية نم

ولمبيـة  اب واالشـتراكات السـنوية للجنـة األ   متابعة تسديد رسوم االنتس -19
والبارلمبية واالتحادات الرياضية بالمنظمات العربيـة واإلقليميـة والقاريـة    

  .والدولية وفقاً للتشريعات النافذة
حل نشاط الهيئات الرياضية في حالة الخروج عن األهداف اقتراح إيقاف أو  -20

جلهـا أو فـي حالـة مخالفـة األنظمـة واللـوائح       ن أالعامة التي أنشئت م
  .والتشريعات النافذة

  .مع اختصاصها لإلدارة بما يتماشىعمال أخرى تسند أ ةأي -21
21 

  -:وختتص مبايلي ،ة للجميعإدارة الرياض
  .طط التي تستهدف األنشطة الرياضيةوضع السياسات والخ -1
  .العمل على توسيع قاعدة األنشطة الرياضية مع المؤسسات ذات العالقة -2
المساهمة في إعداد التشريعات والقرارات التـي تـنظم مختلـف األنشـطة      -3

  .الرياضية
  .والتأكد من تنفيذها ،اإلشراف والمتابعة لألنشطة الرياضية -4
  .وإبداء الرأي فيها ،ضية المقدمة من الهيئات الرياضيةدراسة البرامج الريا -5
  .مكانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضيةر واستكمال اإلمتابعة توفي -6
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  .اإلشراف والمساهمة في تنفيذ برامج االحتفاالت والمناسبات الوطنية -7
 تقييم المواسم الرياضية بعد تنفيذها ووضع المقترحـات لتطـوير األنشـطة    -8

  .الرياضية
االشتراك في إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول واالحتياجات لكـل   -9

ـ    ي وتحديـد الوسـائل   مرحلة من مراحل نمو الشباب فـي المجـال الرياض
  .زمة لهاواإلمكانيات الال

  .اإلشراف على المراكز الرياضية المتخصصة -10
يتعلق بالتربية البدنيـة   فيما تنفيذ ومتابعة قرارات وزارة الشباب والرياضة -11

  .ة المدرسية والجامعية بالتنسيق مع الوزارات المعنيةوالرياض
ـ أداء مدر ورات التدريبية الخاصة برفع مستوىإقامة الد -12  ةسي التربية البدني

ـ    الـوزارات   عومشرفي النشاط الجامعي في األلعاب الرياضـية بالتنسـيق م
  .المعنية

  .مع اختصاصها لإلدارة بما يتماشى مال أخرى تسندعأ ةأي -13
22 

  -:وخيتص مبايلي ،مكتب التخطيط االسرتاتيجي
  .اقتراح السياسات والخطط في مجال نشاط الوزارة لتنفيذ رؤية الوزارة -1
مـع   داد السياسة العامة والمخططات االستراتيجية للوزارة بمـا يتماشـى  إع -2

  .نشاطها وتحقيق أهدافها
تنفيذ التشريعات الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها واقتـراح مـا    التحقق من -3

  .يلزم لمعالجة ذلك
مراجعة مشروعات الخطط التنموية للقرارات الصادرة من الحكومة والمتعلقة  -4

  .بالوزارة
ستراتيجية للوزارة والميزانيـة  ات المشاريع بناء على األهداف االتحديد أولوي -5

  .المتاحة
ي إبداء الرأي والمشورة حول جدوى الدخول في االتفاقيـات مـع   المشاركة ف -6

  .الجهات األخرى وتنفيذ المشروعات
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متابعة تقارير نشاط التقسيمات التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها وإعداد  -7
  .التقارير الدورية بشأنها

اف المساهمة في إعداد وتجهيز برامج ونظم المعلوماتية بـالوزارة واإلشـر   -8
  .عليها

التعاون مع مصادر المعلومات المحليـة والدوليـة فيمـا يخـص البيانـات       -9
  .والمعلومات والنظم واللوائح الرياضية والشبابية واالستفادة منها

  .المشاركة في إعداد الميزانيات لمشروعات التنمية ومتابعة تنفيذها -10
  .إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب -11
  .مع اختصاصه ل أخرى تسند للمكتب بما يتماشىأعما ةأي -12

23 

  -:وخيتص مبايلي ،مكتب شؤون الوكيل
  .تنظيم المواعيد والمقابالت للوكيل -1
  .إعداد جدول االجتماعات للوكيل -2
  .تجهيز قاعة االجتماعات وتوفير المتطلبات الالزمة لالجتماعات -3
  .ماعاتفتح الملفات الالزمة وحفظ محاضر االجت -4
تنظيم المراسالت الصادرة والواردة وتنفيذ ما يتخذ بشـأنها مـن تعليمـات     -5

  .وتوجيهات
ومتابعـة   ،حضور االجتماعات حسبما يراه الوكيل وتدوين المحاضر وتوثيقها -6

  .اإلجراءات التنفيذية المطلوبة
  .إحالة قرارات وتعليمات الوكيل إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها -7
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب -8
  .اشى مع اختصاصهبما يتم لمكتبأعمال أخرى تسند ل ةأي -9

24 

قـرار مـن   بة يصدر التنظيم الداخلي للجهاز اإلداري لوزارة الشباب والرياض
  .حكام هذا القرارالوزير، بما ال يخالف أ
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25 

ضة لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هـذا  تشكل بقرار يصدر من وزير الشباب والريا
  .القرار

26 

وعلـى الجهـات    ،كل حكم يخالفه صدوره، ويلغىيعمل بهذا القرار من تاريخ 
  .المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/رجب/9: صدر في
  .ميالدي 30/5/2012: الموافق



الــوزیــــــــر

  

  

 

   


  

 

الدولي التعــــاون مكتب

الداخلیـــة المراجعــة مكتب

القانونیـــة الشـؤون مكتب
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012ة لسن) 252(رقم 

  بإعادة تشكيل اللجنة العليا للربنامج الوطني
  للمشروعات الصغرى واملتوسطة وتقرير حكم 

  جملس الوزراء
  .، وتعديلهالدستوري نبعد االطالع على اإلعال -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن،     -

  .اوتعديالته
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشأن التأجير التمويلي والئحتـه   2010لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

  .التنفيذية
  .ميالدي، بشأن النشاط التجاري 2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(م رق قرار المجلس الوطني االنتقاليوعلى  -

  .تحديد هيكل الحكومة
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، بشأن  2011لسنة ) 73(رقم " سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

عات الصغرى والمتوسطة وتقرير بعض إعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشرو
  .األحكام بشأنه

ميالدي، باعتمـاد الهيكـل    2012لسنة ) 59(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
  .التنظيمي واختصاصات وزارة االقتصاد وتنظيم جهازها اإلداري

التاسع عشـر والثـاني   (ه العاديين يوعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماع -
  .ميالدي 2012لسنة ) والعشرين

  ررــــــــق
1 
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يعاد تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصـغرى والمتوسـطة   
  :على النحو التالي

  .رئيساً      النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء                   / السيد 
  .عضواً    وزير االقتصاد                                           / السيد 
  .عضواً                                    وزير التخطيط           / السيد 
  .عضواً        ل                                 يوزير العمل والتأه/ السيد 
  .عضواً     وزير المالية                                           / السيد 
  .عضواً                                      وزير الصناعة / السيد 
  .عضواً                           مدير عام هيئة شؤون المحاربين/ السيد 
  .مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة  عضواً/ السيد 

2 

  :تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي
اتيجيات والخطط الالزمة لتنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة وضع االستر -1

  :ومنها
  .تحديد نوعية المشروعات المراد تنفيذها -
  .وارد المالية للتنفيذمتحديد حجم ال -
  .تصنيف المشروعات المطروحة -
  .التنفيذ حسب األولوية -
  .متابعة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة -2

3 

وعلـى الجهـات    ،كل حكم يخالفه القرار من تاريخ صدوره، ويلغىبهذا  يعمل
  .وينشر في الجريدة الرسمية ،المختصة تنفيذه

  جملس الوزراء
  .هجري 1433/رجب/14: صدر في
  .ميالدي 4/6/2012: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 272(رقم 

  بنقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة 
  يف احملكمة العليا النقض

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعديله -
بتنظـيم المحكمـة العليـا     ،مـيالدي  1982لسـنة  ) 6(رقم ون ـوعلى القان -

  .وتعديالته
  .بشأن نظام القضاء وتعديالته ،ميالدي 2006لسنة ) 6(ون رقم ـوعلى القان -
ميالدي بشـأن   2011لسنة ) 174(رقم  وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي -

  .تحديد هيكل الحكومة االنتقالية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي،   1982لسـنة  ) 708(رقم  "سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .تهبتنظيم نيابة النقض وتعديال
) 443(رئيس المجلس األعلى للقضاء رقم  –وعلى كتاب رئيس المحكمة العليا  -

  .ميالدي 4/6/2012 في المؤرخ
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابـع والعشـرين لسـنة     -

  .ميالدي 2012
  ررـــــق

1 

كشف المرفق بهذا ل رجال القضاء والنيابة العامة الواردة أسماؤهم في الـينق
سـالم األمـين عبدالسـالم بلقاسـم،     / السيد: ثالثون أولهم) 30(القرار وعددهم 

طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض فـي المحكمـة   / السيد: وآخرهم
  .العليا
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2 

ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشـر  ـيعم
  .ةفي الجريدة الرسمي

  جملس الوزراء
  .هجري1433/شعبان/ 3: صدر في

  .ميالدي 23/6/2012 :الموافق 
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2722012

 

  الدرجة  االسم  .م.ر
  مة استئنافمستشار بمحك  سالم األمين عبدالسالم بلقاسم  1
  مستشار بمحكمة استئناف  عبدالحكيم المبروك البوعيشي  2
  ةـس نيابـرئي  كريمة موسى الدرسي  3
  مستشار بمحكمة استئناف  محمد مخزوم الشحومي  4
  رئيس محكمة ابتدائية  الصديق عمران أبوناجي  5
  رئيس محكمة ابتدائية  حسن مصطفى سعود  6
  ابتدائية رئيس محكمة  حميدة عبدالسالم بلو  7
  رئيس محكمة ابتدائية  ناجي محمد الزواوي  8
  رئيس محكمة ابتدائية  عبدالسميع محمد البحري  9

  رئيس محكمة ابتدائية  حسين عقوب حمد اسحيب  10
  ةــب نيابــنائ  موسى عبدالنبي الطرابلسي  11
  نائب نيابة من الدرجة األولى  عاشور نصر سالم  12
  نائب نيابة من الدرجة األولى  هانجإسماعيل إسماعيل سالم   13
  رئيس محكمة ابتدائية  ثريا الطاهر محمود الغدامسي  14
  رئيس محكمة ابتدائية  أبوبكر محمد مختار سويسي  15
  رئيس محكمة ابتدائية  عبداهللا أحمد عمر سعيد  16
  رئيس محكمة ابتدائية  هالل عزالدين هالل السنوسي  17
  ئيس محكمة ابتدائيةر  محمد عامر امحمد الزعلوك  18
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  نائب نيابة من الدرجة األولى  عبدالسالم صالح عمر أبوحجر  19
  رئيس محكمة ابتدائية  عبدالعظیم محمد رمضان أبوسعد  20
  رئيس محكمة ابتدائية  عبدالفتاح عثمان عبدالقادر  21
  وكيل محكمة ابتدائية  ماجدة عياد دهان  22
  ابة من الدرجة الثانيةنائب ني  أحمد السنوسي امحمد الفقيه  23
  ةــب نيابــنائ  محمد مسعود أبوراس  24
  وكيل محكمة ابتدائية  عبدالقادر عبدالسالم المنساز  25
  وكيل محكمة ابتدائية  مصباح نصر عبدالسيد الجدي  26
  نائب نيابة من الدرجة الثانية  علي محمد مختار عامر  27
  تدائيةة ابـل محكمـوكي  معمر عمر مفتاح أبوغالية  28
  نائب نيابة من الدرجة الثانية  الطاهر فرج عبدالسالم الشطشاطي  29
  ة ابتدائيةـل محكمـوكي  طارق مصطفى صالح خماج  30
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة )306(رقم

  بإنشاء مركز حبثي علمي لشجرة الزيتون
  

  جملس الوزراء
  .طالع على اإلعالن الدستوري وتعديلهالبعد ا -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     -

  .وتعديالتهما
  .ميالدي بشأن إصدار قانون عالقات العمل 2010لسنة )12(وعلى القانون رقم -
  .ميالدي بشأن التعليم 2010لسنة )18(وعلى القانون رقم -
مـيالدي بشـأن    2011لسنة )174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .تحديد هيكل الحكومة
مـيالدي بشـأن   2011لسنة  )184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
بشأن  ،ميالدي2010لسنة  )501(رقم" سابقاً"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

  .إصدار الئحة تنظيم التعليم العالي
باعتمـاد الهيكـل    ،مـيالدي  2012لسنة  )96(وزراء رقموعلى قرار مجلس ال -

التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازهـا  
  .اإلداري

مـيالدي بإعـادة تنظـيم     2012لسنة ) 165(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
  .الهيئة الوطنية للبحث العلمي

مـيالدي بشـأن إصـدار     2012ة لسن) 166(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -
  .الئحة تنظيم البحث العلمي

وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحريـة بمذكرتـه  رقـم     -
  .ميالدي 2012/ 09/06بتاريخ ) 601(

ن لسـنة  في اجتماعه العادي الخامس والعشـري وعلى ما قرره مجلس الوزراء  -
  .ميالدي2012
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  ررـــــق
1 

 :وجب أحكام هذا القرار هيئة علمية مستقلة بجامعة المرقـب تسـمى  تنشأ بم
يتمتـع بالشخصـية االعتباريـة والذمـة الماليـة      ) مركز أبحاث شجرة الزيتون(

  .المستقلة ويخضع إلشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2 

  :خيتص املركز مبايلي
  .جرة الزيتونإجراء األبحاث العلمية المختلفة في مجال ش -1
وضع الخطط واالستراتيجيات لتطوير غرس شجرة الزيتون وفقاً لما يتوصـل   -2

  .إليه الباحثون من نتائج
تقديم االستشارات العلمية الخاصة بشجرة الزيتون والقيام بأعمـال التوعيـة    -3

واإلرشاد وإصدار النشرات وإنشاء قاعدة بيانـات بكـل مـايتعلق بشـجرة     
  .الزيتون

لندوات والدورات التدريبية والتثقيفية والمؤتمرات والمعارض للمهتمين عقد ا -4
تعلقـة بهـا محليـا    بشجرة الزيتون والمشاركة في المعارض والنشاطات الم

ودوليا.  
إعداد فرق العمل والكوادر الوطنية وتأهيلها فـي مجـاالت غـرس شـجرة      -5

والفنـي والتقنـي    الزيتون والمحافظة عليها ورعايتها على الصعيد العلمـي 
  .والتجاري والصناعي

تقديم المساندة والدعم الالزم للباحثين المهتمين في هذا المجال كأعضاء هيئة  -6
  .التدريس أو طالب الدراسات العليا

  .تطوير أساليب مكافحة آفات شجرة الزيتون بالطرق العلمية الحديثة -7
التوسع فيها وفي عمليـات  إدخال التقنيات الحديثة في غرس شجرة الزيتون و -8

  .التلقيح والجني لتطوير وتحسين اإلنتاج
  .إنشاء مجمعات وراثية لألصناف الجيدة من شجرة الزيتون -9



  168رقم الصفحة                                                                                 )3( عــددال

 

3 

تم تسميته بقرار مـن وزيـر التعلـيم العـالي     تيتولى إدارة المركز مدير عام 
  .والبحث العلمي بناء على عرض من الهيئة الوطنية للبحث العلمي

4 

  :خيتص املدير العام مبايلي
  .إدارة شؤون المركز العلمية واإلدارية -1
  .وضع القواعد والنظم الفنية الالزمة لعمل المركز -2
  .إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز -3
  .متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق األهداف المناطة بها -4
الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المنظمة له واإلحالـة إلـى الهيئـة     اقتراح -5

الوطنية للبحث العلمي للعرض على وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي    
  .لالعتماد

  .اإلشراف والرقابة على جميع أعمال المركز -6
  .تمثيل المركز أمام القضاء وفي عالقته مع الغير -7
  .العلمية وتحديد مهامهاتشكيل اللجان الفنية و -8
  .اإلشراف على سير العمل اليومي بالمركز -9

  .إبرام العقود واالتفاقات التي يكون المركز طرفاً فيها -10
  .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة -11
  .اختصاصات أخرى موكلة له وفقاً للتشريعات النافذة ةيأ -12

5 

  :ون املوارد املالية للمركز ممايليتتك
  .يخصص له في الميزانية العامة ما -1
يقدمه من خدمات للجهات العامة واألهلية واألفراد وفقاً للتشـريعات   عوائد ما -2

  .النافذة
  .الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها المركز -3
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6 

ا تودع فيه أمواله ويـتم  بأحد المصارف العاملة بليبي يفتح للمركز حساب جار
  .اإليداع في الحساب والصرف وفقاً للوائح والنظم المعمول بها

7 

كون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إعـدادها واعتمادهـا وفقـاً للـنظم     ت
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية  ،المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن

ك فيما عدا البند الخاص بـالبحوث العلميـة حيـث يجـري     وتنتهي بنهايتها وذل
  .اعتمادها لعدة سنوات بناء على عرض من مدير عام المركز

8 

تسري على المركز والباحثين العلميين به أحكام الئحة تنظيم التعلـيم العـالي   
والئحة تنظيم البحث  ،المشار إليه ،ميالدي2010لسنة )501(الصادرة بالقرار رقم

والتشـريعات   ،ميالدي المشار إليه2012لسنة ) 160(علمي الصادرة بالقرار رقمال
  .األخرى ذات العالقة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار

9 

وينشر في  ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
  .الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/شعبان/26صدر في 
  .ميالدي16/07/2012الموافق 
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة )307(رقم

  بإنشاء مركز حبثي علمي لشجرة النخيل
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     -

  .وتعديالتهما
  .ميالدي بشأن إصدار قانون عالقات العمل2010لسنة )12(على القانون رقمو -
  .ميالدي بشأن التعليم2010لسنة )18(وعلى القانون رقم -
مـيالدي بشـأن    2011لسنة  )174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .تحديد هيكل الحكومة
مـيالدي بشـأن    2011لسنة  )184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، بشأن  2010لسنة  )501(رقم" سابقا"وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة -

  .إصدار الئحة تنظيم التعليم العالي
باعتمـاد الهيكـل    ،مـيالدي  2012لسنة  )96(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -

والبحث العلمي وتنظيم جهازهـا  التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي 
  .اإلداري

بإعادة تنظيم الهيئة  ،ميالدي2012لسنة  )165(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -
  .الوطنية للبحث العلمي

بشأن إصدار الئحة ،ميالدي 2012لسنة  )166(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -
  .تنظيم البحث العلمي

 حيوانية والبحريـة بمذكرتـه رقـم   عرضه وزير الزراعة والثروة ال وعلى ما -
  .ميالدي09/06/2012بتاريخ )601(

ن لسـنة  خامس والعشـري قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي ال وعلى ما -
  .ميالدي2012
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  ررــــــق
1 

(  :تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة علمية مستقلة بجامعة سـبها تسـمى  
لشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة يتمتع با) مركز أبحاث شجرة النخيل 

  .ويخضع إلشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2 

  :خيتص املركز مبا يلي
  .إجراء األبحاث العلمية المختلفة في مجال غرس شجرة النخيل -1
وضع الخطط واالستراتيجيات لتطوير غرس شجرة النخيل وفقاً لمـا يتوصـل    -2

  .حثون من نتائجإليه البا
تقديم االستشارات العلمية لشجرة النخيل والقيام بأعمال التوعيـة واإلرشـاد    -3

  .يتعلق بشجرة النخيل دار النشرات وإنشاء قاعدة بيانات بكل ماصوإ
عقد الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية والمؤتمرات والمعارض للمهتمين  -4

طات المتعلقـة بشـجرة   معارض والنشابغرس شجرة النخيل والمشاركة في ال
ودوليا النخيل محليا.  

إعداد فرق العمل والكوادر الوطنية وتأهيلها في مجاالت غرس شجرة النخيل  -5
  .على الصعيد العلمي والفني والتقني والتجاري والصناعي

تقديم المساندة والدعم الالزم للباحثين المهتمين في هذا المجال كأعضاء هيئة  -6
  .لتدريس أو طالب الدراسات العلياا

  .تطوير أساليب مكافحة آفات شجرة النخيل بالطرق العلمية الحديثة -7
ا وفي عمليات التلقـيح  في زراعة النخيل والتوسع فيه إدخال التقنيات الحديثة -8

  .والجني لتطوير وتحسين اإلنتاج
  .إنشاء مجمعات وراثية للفحول واألصناف الجيدة من التمور -9

3 

يتولى إدارة المركز مدير عام تتم تسميته بقرار مـن وزيـر التعلـيم العـالي     
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  .والبحث العلمي بناء على عرض من الهيئة الوطنية للبحث العلمي
4 

  :خيتص املدير العام مبايلي
  .إدارة شؤون المركز العلمية واإلدارية -1
  .مركزوضع القواعد والنظم الفنية الالزمة لعمل ال -2
  .إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز -3
  .متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق األهداف المناطة بها -4
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المنظمة له واإلحالـة إلـى الهيئـة     -5

ي والبحـث العلمـي   الوطنية للبحث العلمي لعرضها على وزارة التعليم العـال 
  .لالعتماد

  .اإلشراف والرقابة على جميع أعمال المركز -6
  .تمثيل المركز أمام القضاء وفي عالقته مع الغير -7
  .والعلمية وتحديد مهامها تشكيل اللجان الفنية -8
  .اإلشراف على سير العمل اليومي بالمركز -9

  .فيهاإبرام العقود واالتفاقات التي يكون المركز طرفا  -10
  .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة -11
  .اختصاصات أخرى موكلة له بموجب التشريعات النافذة ةأي -12

5 

  :تتكون املوارد املالية للمركز ممايلي
  .يخصص له في الميزانية العامة ما -1
لية واألفراد وفقاً للتشـريعات  يقدمه من خدمات للجهات العامة واأله عوائد ما -2

  .النافذة
  .غير المشروطة التي يحصل عليها المركز اتالهب -3

6 

بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله ويـتم   ب جاريفتح للمركز حسا
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  .اإليداع في الحساب والصرف وفقاً للوائح والنظم المعمول بها
7 

مستقلة يتم إعـدادها واعتمادهـا وفقـاً للـنظم      يكون للمركز ميزانية سنوية
المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية 
وتنتهي بنهايتها وذلك فيما عدا البند الخاص بـالبحوث العلميـة حيـث يجـري     

  .اعتمادها لعدة سنوات بناء على عرض من مدير عام المركز
8 

لى المركز والباحثين العلميين به أحكام الئحة تنظيم التعلـيم العـالي   تسري ع
والئحـة تنظـيم    ،المشار إليـه  ،ميالدي 2010لسنة  )501(الصادرة بالقرار رقم

 ،مـيالدي المشـار إليـه    2012لسنة  )160(البحث العلمي الصادرة بالقرار رقم
  .ص في هذا القراروالتشريعات األخرى ذات العالقة وذلك فيما لم يرد بشأنه ن

9 

وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في  ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
  .الرمسية الجريدة

  جملس الوزراء
  .هجري1433/شعبان /26صدر في 
  .ميالدي16/07/2012الموافق
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  اءرقرار جملس الوز
  ميالدي2012لسنة )311(رقم

   بإنشاء هيئة النهوض بالصناعة الوطنية
  وتقرير بعض األحكام

  
  جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت -
والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     ،وعلى قانون النظام المالي للدولة -

  .وتعديالتهما
بشأن التنظيم الصناعي والئحته  ،ميالدي 1989لسنة ) 22( وعلى القانون رقم -

  .التنفيذية
بإصدار قانون عالقـات العمـل    ،ميالدي 2010لسنة ) 12( ون رقموعلى القان -

  .والئحته التنفيذية
  .بشأن النشاط التجاري .م2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
ميالدي بشـأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي   2009لسـنة  ) 296(رقم ) سابقاً(عامة وعلى قرار اللجنة الشعبية ال -

  .بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية
ميالدي بشأن تنظيم الجهاز  2012لسنة ) 25( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -

  .اإلداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض األحكام
 13/6/2012بتاريخ ) 2596( عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم وبناء على ما -

  .ميالدي
ادي السابع والعشرين لسنة ـرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـق وعلى ما -

  .ميالدي 2012
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  قـــــرر
1 

هيئة النهـوض بالصـناعة   (بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى  تنشأ
  .تتبع وزارة الصناعة) الوطنية

2 

لية المسـتقلة ويكـون مقرهـا    ذمة الماتكون للهيئة الشخصية االعتبارية وال
ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالـداخل يصـدر   ) طرابلس(بمدينة  الرئيس

  .بشأنها قرارات من وزير الصناعة
3 

تختص الهيئة بتنفيذ استراتيجيات وسياسـات الدولـة المتعلقـة بـالنهوض     
 ،ها مـن وزارة الصـناعة  بالصناعة الوطنية وفقاً للخطة المعتمدة التي يتم إعداد

  -:ولها على األخص القيام بمايلي
إجراء الدراسات واألبحاث الفنية واالقتصادية لألنشطة الصناعية المسـتهدفة   -1

  .وفق الخطة المعتمدة
  .نها النهوض بالصناعة الوطنيةخطط والبرامج واآلليات التي من شأوضع ال -2
ة لصناعية المستهدفة وفقاً لخطشطة امنح القروض الحسنة للمشروعات واألن -3

  .الوزارة ستراتيجيةواالهيئة 
والعمل على تحويلها إلـى مشـروعات    ،تشجيع وتطوير المبادرات الصناعية -4

  .صناعية وتقديم الدعم الالزم لها
  .تقديم االستشارات المختلفة للمشروعات الصناعية في كافة مراحلها -5
وتمكينهم من اإللمام بمهـارات تأسـيس    زيادة مهارات المبتكرين والمبدعين -6

  .وإدارة المشروعات الصناعية
ـ ـة بمنح اإلعفـحات المتعلقتقديم المقتر -7 ا الـواردة بقـانون   ـاءات والمزاي

  .التنظيم الصناعي
والحوافز التشجيعية لألنشطة الصناعية المتميزة وفـق اللـوائح    منح المزايا -8
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  .المنظمة لعمل الهيئة
روعات الصناعية في مجاالت التـدريب والمعـارض واإلعـالن    مساندة المش -9

والبحوث والدراسات العلمية الصـناعية والتـرويج والتسـويق والتصـدير     
وفقاً للـوائح المنظمـة    ،والتكامل والمشاركة الصناعية واالستشارات الفنية

  .لعمل الهيئة
  .المساهمة في إعادة تأهيل المشروعات الصناعية -10
بتكـار والتطـوير   ات الصناعية في مجـال التجديـد واال  مشروعمساعدة ال -11

  .التكنولوجي
مساعدة المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة والصناعات التقليدية في .12

  .الحصول على براءات االختراع بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
يـة ذات  التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمـات اإلقليميـة والدول   -13

  .العالقة بنشاط الهيئة
  .تقديم المساندة لألنشطة الصناعية التي تعمل على تحقيق التنمية المكانية -14
تنظيم المعارض وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج اإلعالمية في المجاالت  -15

  .الصناعية
التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتنمية المشـروعات الصـناعية    -16

  .غرى والمتوسطة وفق البرامج المعتمدةالص
4 

تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار 
وزير الصناعة وتكون مدته أربع سنوات من من مجلس الوزراء بناء على عرض 

قابلة للتجديد كما يكون لها مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة بناء 
  .على عرض من مجلس اإلدارة

5 

إدارة الهيئة الصالحيات الالزمة إلدارة وتصريف أمور الهيئـة وفقـاً    لمجلس
  -:وله على األخص مايلي ،للتشريعات النافذة
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  .العمل على تنفيذ السياسة العامة في مجال عمل الهيئة -1
  .متابعة موارد الهيئة مع الجهات المختصة -2
السنوية والبرامج الالزمة لتحقيق أهـداف الهيئـة ومتابعـة    اعتماد الخطط  -3

  .تنفيذها
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة واتخاذ القرارات  -4

  .الالزمة بشأنها
  .إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية -5
  .اقتراح الخطة التدريبية السنوية للهيئة -6
  .ة المستندية ومتابعة تنفيذهااعتماد الدور -7
الموافقة على منح القروض والمزايا والحـوافز وفـق األسـس والضـوابط      -8

  .المعتمدة
يفي للهيئـة وعرضـهما علـى وزيـر     إقرار الهيكل التنظيمي والمالك الوظ -9

  .الصناعة لالعتماد
يـات  اقتراح إجراءات المناقلة بين بنود الميزانية بما يلبي احتياجات وأولو -10

  .متطلبات العمل بالهيئة في إطار الميزانية المعتمدة وفقاً للتشريعات النافذة
النظر فيما يعرضه رئيس مجلس اإلدارة في المسائل التـي تتعلـق بعمـل     -11

  .الهيئة
6 

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة لتحقيـق  
  :خص مايليوله على األ ،أهداف الهيئة

سـه وتوقيـع قراراتـه ومحاضـر     وة الجتماعات مجلس اإلدارة وترؤـالدع -1
  .عاتهااجتم

  .متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتعليماته بما يضمن سير العمل وتطويره -2
  .متابعة تنفيذ خطط وبرامج الهيئة في دعم األنشطة الصناعية والنهوض بها -3
  .ة عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس اإلدارةالنظر في التقارير الدوري -4
عرض مشروع الميزانية التقديرية علـى مجلـس اإلدارة للموافقـة عليهـا      -5
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  .وإحالتها لوزارة الصناعة لالعتماد
  .عرض المذكرات المتعلقة بعمل الهيئة على مجلس اإلدارة -6
  .وزير الصناعةإعداد التقارير الدورية عن نشاط مجلس اإلدارة وإحالتها إلى  -7

7 

يتولى مدير عام الهيئة تسيير العمل اليومي واإلشراف علـى المـوظفين بهـا    
  :خص مايلياألوله على  ،وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ورئيسها

هيئـة وتنفيـذ   على إعداد الخطط والبرامج الالزمة لسير العمـل بال  اإلشراف -1
  .المعتمدة ومتابعتهاالقرارات والسياسات 

اإلشراف على تنفيذ البرامج المعتمدة للهيئة فيما يتعلق بالدعم ومنح القروض  -2
  .والمزايا والحوافز التشجيعية لألنشطة الصناعية المختلفة

  .اإلشراف على تحصيل الموارد من الجهات المعنية طبقاً للتشريعات النافذة -3
لهيئة وفقاً للتشريعات ة والفرعية باعلى التقسيمات التنظيمية الرئيس اإلشراف -4

  .ةالنافذ
  .تمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء -5
اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئـة وكـذلك الحسـابات     -6

  .وعرضها على رئيس مجلس اإلدارة ،الختامية
  .التحضير الجتماعات مجلس اإلدارة -7
ـ   إصدار قرارات تشكيل اللجان و -8 دود االختصاصـات  ـتحديد مهامهـا فـي ح

  .المسندة له
فيذ البـرامج  تطوير الموارد البشرية لتتولى تنإعداد البرامج الالزمة لتدريب و -9

  .الخاصة لمجاالت عمل الصندوق
  .إعداد الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي وإحالتهما لمجلس اإلدارة -10
  .بإصدار قرارات اإلحالة على مجلس التأدي -11
  .اعتماد أوجه الصرف طبقاً للتشريعات المالية المنظمة لذلك -12
اتخاذ إجراءات فتح الحسابات المصرفية للهيئة وتخويل من له الحـق فـي    -13

  .التوقيع وفقاً للقانون
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8 

  :تمول الهيئة من الموارد التالية
  .يخصص لها في الميزانية العامة للدولة ما -1
لرسوم على الواردات تامة الصـنع وفقـاً للتشـريعات    تخصيص نسبة من ا -2

  .النافذة
  .أية موارد أخرى يؤذن لها للحصول عليها -3

9 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من اإلدارات والمكاتب يصدر بتنظيمهـا  
وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء علـى عـرض مـن وزيـر     

  .الصناعة
10 

وتبـدأ   ،كون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بهـا ت
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وال تتحمل الهيئة  ةالسنة المالية لها مع بداية السن

  .التزامات تخص الوحدات المستفيدة من القروض المقدمة إليها ةأي
11 

المصارف المحلية تودع فيه أموالهـا  كون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في ي
  .وفقاً للنظم السارية بالخصوص

12 

تكون للهيئة لوائح تنظم عملها تعد من قبل مجلس اإلدارة وتعتمـد بقـرارات   
تصدر عن وزير الصناعة بمراعاة االختصاصـات المقـررة لمجلـس الـوزراء     

ى عرض من وزيـر  بالتشريعات النافذة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء عل
لالزمة لمنح القروض والمسـاندة والحـوافز   االصناعة الئحة باألسس والضوابط 

  .التي تقدمها الهيئة
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13 
على الهيئة تقديم تقارير دورية ربع سنوية وسنوية عـن نشـاطاتها لـوزارة    

تتناول فيه نسبة المحقق من األهداف المقررة والنتائج الملموسة التـي  ،الصناعة
  .ت إليها في مجال النهوض بالصناعة الوطنيةتوصل

14 

أصول وموجودات وأرصدة صندوق دعم الصناعات المحلية إلى الهيئـة   تؤول
كما ينقل إليها العاملون بالصندوق بذات أوضاعهم  الوظيفية  ،المنشأة بهذا القرار

  .وتشكل بقرار من وزير الصناعة لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار
15 

مـيالدي   2009لسـنة   )296(رقم  "سابقاً"رار اللجنة الشعبية العامة ـيلغى ق
  .المشار إليه

16 

وعلـى   ،ويلغى كل حكم يخالف أحكامـه  ،يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
  .وينشر في الجريدة الرسمية ،الجهات المختصة تنفيذه

  جملس الوزراء
  .هجري1433/شعبان/27صدر في 
  .ميالدي17/07/2012الموافق


