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  قرار جملس الوزراء
   ميالدية 2012لسنة ) 28(رقم 

  بتنظيم اجلهاز اإلداري لوزارة
  رعاية أسر الشهداء واملفقودين

 

  .وريـالن الدستـالع على اإلعـ بعد اإلط-
 وعلى قانون النظام املايل للدولـة، والئحـة امليزانيـة واحلـسابات واملخـازن        -

 .وتعديالما
 .جراءات اجلنائية وعلى قانون اإل-
 ميالدية، بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات       1989لسنة  ) 19( وعلى القانون رقم     -

 .العسكرية واملفقودين واألسرى وتعديله
 ميالدي، بشأن تقرير حقوق ومزايا ملـن        1991لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .يفقدون حيام من العسكريني واملدنيني أثناء تأدية الواجب
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .إعتماد احلكومة اإلنتقالية
لـسنة  ) 62(رقم  " سابقاً" وعلى قرار املكتب التنفيذي للمجلس الوطين اإلنتقايل         -

 ميالدي، بإعادة تنظيم صندوق رعايـة أسـر الـشهداء واجلرحـى      2011
 .واملفقودين

 مـيالدي،   2005لسنة  ) 128(رقم  " سابقاً  " جنة الشعبية العامة     وعلى قرار الل   -
بتحديد األسس والقواعد واألحكام يف شأن تقرير حقوق ومزايا ملن يفقدون           

 .حيام أثناء تأدية الواجب
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 . وعلى ما عرضه وزير رعاية أسر الشهداء واملفقودين-
 . ميالدي2012ة  وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي الثالث لسن-

 

1 

تتوىل وزارة رعاية أسر الشهداء واملفقودين رسم السياسات واخلطـط ووضـع            
راءات التنفيذية للتشريعات النافذة يف جمال عمل الوزارة وإجـراء          ـالربامج واإلج 

ات والبحوث املتعلقة بنشاطات الوزارة حملياً ودولياً وهلـا علـى وجـه             ـالدراس
  :ليي اخلصوص ما

 اقتراح السياسات واخلطط التنموية واملشاريع اإلستثمارية املتعلقة بعمل الوزارة          -1
  .ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها

 رعاية أسر الشهداء واملفقودين ووضع الضوابط الالزمة لذلك واالهتمام مبلف           -2
 .املفقودين بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

 .ملنظمة لعمل الوزارة واقتراح مايلزم بشأا دراسة التشريعات ا-3
 .ارات واملنشورات والتعليمات اخلاصة بعمل الوزارة واجلهات التابعة هلارإصدار الق -4
 القيام بأعمال املعلومات واألرشفة والتوثيق االلكتروين وتطوير قواعد البيانات          -5

 .وأنظمة املعلومات املتعلقة بنشاط الوزارة 
ة والدولية املتعلقة بنشاط الـوزارة      ـات الثنائي ـدات واإلتفاقي ـعاهذ امل ـ تنفي -6

اليت تكون ليبيا طرفاً فيها واملـشاركة يف املـؤمترات واملنظمـات الدوليـة              
 .واإلقليمية ذات العالقة بعمل الوزارة 

 .يلزم بشأا راف على اجلهات التابعة هلا ومتابعتها واقتراح ماـ اإلش-7
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لوزارة وإداراا وفروعها مبا يتماشى ومتطلبات املرحلة القادمة         إقتراح هيكلة ا   -8
 .ومعاجلة األوضاع اإلدارية واملالية والفنية لإلدارات والفروع التابعة للوزارة 

إعداد برنامج متكامل لتأهيل اإلدارات والفروع التابعة للوزارة وتطـوير املـوارد             -9
 .درة على التغيري واإلبتكار وحمفزة لألداءالبشرية خللق كوادر تتميز باملصداقية والق

فقـودين  وضع الربامج الالزمة لتدريب وتأهيل بعض أفراد أسر الـشهداء وامل           -10
الكتساب مهارات حرفية واإلستفادة منها يف إقامة مشاريع استثمارية صـغرى           

  .ومتوسطة
 األسس املتبعة إعداد مشروع امليزانية اخلاصة بالوزارة واإلدارات التابعة هلا وفق        -11

  .يف هذا الشأن وإقفال احلساب اخلتامي للوزارة يف املواعيد احملددة لذلك
 وضع برنامج عمل للوزارة مبا يكفل تنفيذ اإلختـصاصات املـسندة إليهـا              -12

 .وعرضها على جملس الوزراء لإلعتماد

2 

ـ يكون لديوان الوزارة وكيل للوزارة أو أكثر ميارس امل          لـوكالء   ام املقـررة  ه
  .الوزارات املقررة مبوجب التشريعات النافذة ويعمل حتت إشراف الوزير

3 

 

  . اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية-1
 . إدارة الشؤون اإلدارية-2
   إدارة الشؤون املالية-3
 .ن الشهداء إدارة شؤو-4
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  . إدارة شؤون املفقودين-5
 . إدارة التخطيط واملتابعة-6
  . إدارة العالقات العامة-7
 . إدارة اإلعالم وتقنية املعلومات-8
  . مكتب الوزير-9

 . مكتب التعاون الدويل-10
  . املكتب القانوين-11
 . مكتب املراجعة الداخلية-12
 . مكتب وكيل الوزارة-13

4 

 

  . املشاركة يف اقتراح املالك العام للوزارة-1
 . اإلشراف على تسكني املالك العام وفق الضوابط اإلدارية اليت حتكمه-2
 . اإلشراف على تنفيذ القوانني والقرارات واللوائح املتعلقة بنشاط الوزارة-3
وكيل الوزارة املتعلقة باملوظفني وإجراءات العمـل       ذ قرارات الوزير أو     ـ تنفي -4

 .داخل الوزارة
 . العمل على تنفيذ اللوائح املالية واإلدارية-5
 . إعداد احلسابات اخلتامية وامليزانية والتأكد من سالمتها-6
 . إعداد وتسديد مرتبات ومستحقات املوظفني بالوزارة-7
طلبها الوزارة وإجراء التحليالت املاليـة   اإلشراف على البيانات التحليلية اليت ت -8

 .الالزمة لترشيد القرارات
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 . إعداد التقارير الدورية عن األوضاع املالية للوزارة واجلهات التابعة هلا-9
 تنفيذ القرارات املتعلقة بشؤون املوظفني ومتابعة إجراءاا من تعيني وتعاقـد            -10

مكافـآت وإجـازات    ونقل وندب وإعارة وترقيات وعالوات وتـدريب و       
 .وتأديب واستقاالت وفصل وفق التشريعات النافذة

ومتارس اإلدارة إختصاصاا من خالل إدارة الشؤون اإلدارية وإدارة الـشؤون           
  :املالية وفقاً ملا يلي 

  

   . اإلجراءات الالزمة لتوظيف وتدريب وحتفيز وترقية املوظفنياختاذ -1
 القيام باألعمال املتعلقة بشؤون احملفوظات وتنظيمها مبا يضمن قيـد وتـداول             -2

امللفات والوثائق وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشـراف علـى الربيـد      
 .الصادر والوارد

 تعميم التشريعات واملناشري والتعليمات ذات العالقة على مجيـع التقـسيمات            -3
 .اجلهات التابعة هلاالتنظيمية بالوزارة وغريها من 

 تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملني وتطبيق التشريعات النافذة فيما خيص           -4
 .اإللتزام بالدوام الرمسي

 تعميم املنشورات والتعليمات على اإلدارات واملكاتب حسب طبيعـة عمـل            -5
  .واختصاص كل إدارة أو مكتب 

 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -6
 . أي إختصاصات أخرى تسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -7
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  . تقييم احلالة املالية للوزارة وإعداد امليزانيات والقيام بالعمليات اليومية -1
  . تأسيس دورات إدارية وإجرائية ومستندية متينة ومتابعتها -2
  . مع اآلخرين فيما خيص اإلجراءات املالية  متثيل الوزارة يف التعامل-3
  . إعداد احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية -4
 متابعة حفظ النقدية باخلزائن واملصارف وحسابات الوزارة باملصارف ، وإعداد           -5

  .الكشوف والتقارير املتعلقة بوضع النقدية 
  . متابعة تنفيذ امليزانية وإعداد التقارير عنها -6
  .  إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-7
  . أي إختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة-8

5 

 

 إعداد ضوابط حصر وحتديد الشهداء بالتعاون مع باقي الـوزارات واجلهـات         -1
  .ذات العالقة

 .نهم حصر أسر الشهداء وجتميع البيانات ع-2
 . حصر الشهداء وتوثيقهم-3
 . اإلشراف على تقدمي الدعم املعنوي ألسر الشهداء-4
 . اإلشراف على تقدمي الرعاية ألسر الشهداء كالتعليم والصحة والتدريب-5
 . وضع اآلليات املناسبة لتوزيع املنح اخلاصة وما تقرره الوزارة ألسر الشهداء-6
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ت املتعلقة بالشهداء واليت تطلبها املنظمـات    إعداد كافة الدراسات واإلحصائيا    -7
  .واهليئات احمللية والدولية 

 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-8
 . أي إختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة-9

6 

 

  . حصر املفقودين وأسرهم -1
 .ملفقودين  جتميع البيانات عن ا-2
 .من أسر املفقودين ) DNA( أخذ عينات البصمة الوراثية -3
 البحث عن املقابر اهولة وحصرها واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا بالتنسيق           -4

 .مع اجلهات ذات العالقة 
للجثث باملقابر اجلماعية بالتنسيق مـع      ) DNA( أخذ عينات البصمة الوراثية      -5

 .اجلهات ذات العالقة 
 .معملياً) DNA( عمل حتليالت البصمة الوراثية -6
 . مطابقة نتائج حتليل البصمات الوراثية بني أسر املفقودين وتبليغ األسر بالنتائج -7
 . وضع اآلليات املناسبة لتوزيع املنح اخلاصة وما تقرره الوزارة ألسر املفقودين -8
فقودين واليت تطلبها املنظمات     إعداد كافة الدراسات واإلحصائيات املتعلقة بامل      -9

  .واهليئات احمللية والدولية 
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -10
 . أي إختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة-11
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7 

 

نفيذها واقتراح مايلزم مـن      إقتراح السياسات املتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة ت       -1
  .معاجلات يف حالة وجود أي احنراف

 املشاركة يف إبداء الرأي واملشورة حول جدوى الدخول يف اإلتفاقيـات مـع              -2
 .اجلهات األخرى

 متابعة تقارير نشاط التقسيمات التنظيمية للوزارة واجلهات التابعة هلا وإعـداد            -3
 .التقارير عنها

هيز برامج ونظـم املعلومـات اإللكترونيـة بـالوزارة           املسامهة يف إعداد وجت    -4
 .واإلشراف عليها

 مجع وتوفري البيانات اإلحصائية اليت تتطلبها أغراض التخطـيط والدراسـات            -5
  .والبحوث

 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-6
 . أي إختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة-7

8 

 

  . ختطيط وتوجيه وتنسيق أنشطة العالقات العامة للوزارة -1
الت متينة للوزارة بنظرياـا مـن الـوزارات وبـاقي           ـاد وتأسيس ص  ـإجي -2

 .مؤسسات الدولة
 متابعة برنامج العمل اليومي فيما خيص اخلدمات اللوجستية اليت تقوم ا إدارة             -3

 .ةالعالقات العام
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 تنظيم اإلجراءات املقررة يف استقبال الوفود الرمسية والضيوف القادمني للوزارة           -4
 .مبا يكفل إبرازها باملظهر الالئق

  . تنظيم كافة العالقات مع اجلهات الرمسية ومؤسسات الدولة-5
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-6
 .عات النافذة أي إختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً للتشري-7

9 

 

تتناوله وسائل اإلعالم املختلفة من موضوعات ختص الـوزارة          طالع على ما   اإل -1
  .وعرضها على الوزير 

ة والتعاون مع مصادر    ياإلشراف على موقع الوزارة على شبكة املعلومات الدول        -2
 .لية فيما خيص البيانات واملعلومات املعلومات احمللية والدو

إعداد وإنتاج األعمال والربامج اإلعالمية املرئيـة واملـسموعة واملطبوعـات            -3
 .والنشرات اإلعالمية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة 

 جتميع البيانات واإلحصائيات حول نشاطات الوزارة وتبويبها وعرضها مبا خيدم           -4
 .ني معها أهداف الوزارة واملتعامل

اإلشراف على األرشيف الفين للمعلومات مبا خيدم أهداف وسياسـات وخطـط           -5
  .الوزارة

 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-6
 . أي إختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة-7
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10 

 

  .وفري البيانات واملعلومات اليت يطلبها تنظيم إتصاالت ومقابالت الوزير وت-1
 تلقي املكاتبات والتقارير اليت ترد إىل الوزارة واستيفاء البيانات الالزمة عنـها             -2

 .وعرضها على الوزير
 تنظيم إجتماعات ولقاءات الوزير وإعداد ما يتطلبه من توثيق جلدول األعمال            -3

 .وحماضر االجتماعات
 .لتوجيهات اليت تصدر عن الوزير أو وكيل الوزارة متابعة تنفيذ القرارات وا-4
 تسجيل وتوثيق وختم كافة القرارات والتوجيهات الـصادرة عـن الـوزير              -5

  .وتعميمها واإلحتفاظ بالسجالت اليت تنظم ذلك
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-6
 . أي موضوعات أخرى يكلف ا وفقاً للتشريعات والنافذة-7

11 

 

 متابعة احملاضر واإلتفاقيات والربوتوكوالت الصادرة واملتعلقة بعمـل الـوزارة          -1
  .بالتنسيق مع اجلهات املختصة

 اإلتصال باجلهات واملنظمات العربية والدولية ذات العالقـة بعمـل الـوزارة             -2
 .والتنسيق معها وفق ما يكلف به
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املؤمترات واالجتماعات يف املنظمات العربية واإلقليميـة والدوليـة         املشاركة يف    -3
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة وتوفري الوثائق واملـستندات املتعلقـة ـا             

 .وحفظها
 إقتراح املشاركة يف املؤمترات واللقاءات واإلجتماعات املتعلقة مبجـال عمـل            -4

 .الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 .متابعة اإلتفاقيات وأعمال اللجان املشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة -5
 املشاركة يف اإلعداد للمؤمترات والندوات وورش العمل اليت تقيمها الوزارة أو            -6

 .تشارك فيها وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بالوزارة وخارجها
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-7
 .اختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً للتشريعات النافذةأي  -8

12 

 

 إبداء الرأي القانوين يف املسائل القانونية اليت تعرض عليه من الوزير أو وكيـل               -1
  .الوزارة أو اإلدارات واملكاتب التابعة للوزارة

 واإلتفاقيات ومذكرات التفاهم الـيت   إعداد املذكرات القانونية وصياغة العقود -2
 .تكون الوزارة طرفاً فيها

متابعة القضايا اليت ترفع من الوزارة أو عليها وإعداد الدفوع والردود واملذكرات        -3
 .القانونية اليت توضح وجهة نظر الوزارة بالتنسيق مع إدارة قضاياً احلكومة

 .تعلقة بالوزارة إعداد ومراجعة مشروعات القرارات واللوائح امل-4
  . املشاركة يف أعمال اللجان ذات العالقة باختصاصه-5
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  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-6
 . أي إختصاصات أخرى تسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة-7

13 

 

دارة املالية للوزارة والتأكد  مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف اليت تعدها اإل      -1
من أن تلك األذونات أعدت بالطريقة الصحيحة وطبقاً لألصـول احملاسـبية        

  .املتعارف عليها وما يرفق ا من مستندات مؤيدة الستحقاق الصرف
 . مراجعة العهد واستعاضتها والتأكد من اإللتزام حبدود الصرف-2
يف حكمها واملكافآت والتأكد من      مراجعة استمارات وكشوفات املرتبات وما       -3

 .مطابقتها للتشريعات النافذة
 املشاركة يف أعمال اجلرد السنوي والقيام باجلرد املفاجئ للخزائن والعهد املالية            -4

 .للمخازن
 . مراجعة اإلجراءات املالية لكافة التعاقدات اليت جتريها الوزارة-5
 . التحقق من مشروعية أوجه الصرف-6
  .فل احلسابات اخلتامية بالوزارة مراجعة ق-7
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-8
 . أي إختصاصات أخرى تسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة-9

14 

 

ل الوزارة وتوفري البيانات واملعلومـات      ـالت وكي ـاالت ومقاب ـ تنظيم إتص  -1
  .اـاليت يطلبه
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تلقي التقارير واملكاتبات اليت ترد إىل وكيل الوزارة وعرضها عليه بعد إستيفاء             -2
 .البيانات الالزمة خبصوصها

 تنظيم إجتماعات ولقاءات وكيل الوزارة وإعداد ما يتطلبه من توثيق جلـدول             -3
  .األعمال وحماضر االجتماعات

 . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-4
 .رى يكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة أي موضوعات أخ-5

15 

يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير رعايـة أسـر الـشهداء              
  .واملفقودين وذلك مبا ال خيالف أحكام هذا القرار

16 

يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى اجلهات املعنية به تنفيذه، وينـشر يف              
  .مسيةاجلريدة الر

  
  

 

 

  . هجري1433/ربيع األول/13صدر يف 
  . ميالدية05/02/2012املوافق 
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 31(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات  وزارة 
  االتصاالت  واملعلوماتية وتنظيم جهازها اإلداري 

  وتقرير بعض األحكام
 

  .االطالع على اإلعالن الدستوريبعد  -
 .وعلى بيان إعالن تأسيس الس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .وعلى قانون النظام املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالا -
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12(وعلى القانون رقم     -

 .يةالعمل والئحته التنفيذ
 . ميالدي، بشأن االتصاالت2010لسنة ) 22(وعلى القانون رقم  -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 اعتماد احلكومة االنتقالية 
 مـيالدي،  2006لـسنة  ) 293( رقم  "سابقاً"وعلى قرار اللجنة  الشعبية العامة        -

 .االتبإنشاء اهليئة العامة لالتص
املـؤرخ  ) 17/2.1.1(وعلى كتـاب وزيـر االتـصاالت واملعلوماتيـة رقـم            -

 . ميالدي22/12/2011املؤرخ ) 23(ميالدي، وكتابه رقم 07/12/2011
 . ميالدي2012قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي الثالث لسنة  وعلى ما -
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1 

 واملعلوماتية ويتم تنظـيم جهازهـا        االتصاالت ةيعتمد اهليكل التنظيمي لوزار     
اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار، وتتوىل الوزارة ممارسة االختصاصات املنـصوص           

 ميالدي، بشأن االتصاالت املـشار إليـه        2010لسنة  ) 22(عليها يف القانون رقم     
  .والتشريعات النافذة 

2 

ير االتصاالت واملعلوماتيـة  يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وز     
  .خيالف أحكام هذا القرار وذلك مبا ال

3 

رقـم  " سابقا"حتل اهليئة العامة لالتصاالت املنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة            
  . ميالدي املشار إليه، وتغل يدها على مزاولة أي نشاط2006لسنة ) 293(

 املنحلة والعـاملني فيهـا إىل       تؤول أصول وموجودات وأرصدة اهليئة    ) 4(مادة  
وزارة االتصاالت واملعلوماتية، وحتل الوزارة حمل اهليئة فيما هلا من حقوق وما عليها             

  .من التزامات
5 

تتوىل وزارة االتصاالت واملعلوماتية مهام اإلشراف واملتابعة حبسب األحـوال            
باللوائح املوجودة باهليئة   على اجلهات اليت كانت تشرف عليها اهليئة ويستمر العمل          

مبا ال خيالف أحكام هذا القرار على أن تتوىل الوزارة عرض مـا يتطلـب إلجـراء           
  .التعديالت أو املقترحات الالزمة لذلك 
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6 

تشكل بقرارات من وزير االتصاالت واملعلوماتية جلنة أو أكثر لتنفيذ أحكـام              
  .هذا القرار

  
7 

ر من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفه، وعلى اجلهـات           يعمل ذا القرا    
  .واملعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
  

 

   . هجري1433/ربيع األول /13صدر يف 
  . ميالدي05/02/2012املوافق 
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  اهليكل التنظيمي لوزارة االتصاالت واملعلوماتية
  وتنظيم جهازها اإلداري

  س الوزراءاملرفق بقرار جمل
   ميالدي2012لسنة ) 31(رقم 

1 

االت واملعلوماتية من التقـسيمات  ـل التنظيمي لوزارة االتص ـون اهليك ـيتك  
  :ةـالتنظيمية اآلتي

 

  .وكيل وزارة االتصاالت واملعلوماتية -1
 .نظيمالوكيل املساعد لشؤون الت -2
 .الوكيل املساعد لشئون تقنية املعلومات -3
 .مكتب شؤون الوزير -4
 .مكتب املستشارين -5
 .مكتب املراجع الداخلي -6
 .مكتب العالقات العامة -7

 

   .إدارة االتصاالت -1
 .إدارة التخطيط واملشروعات -2
   .دارة الشؤون اإلدارية واملاليةإ -3
 .إدارة املوارد البشرية -4
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  .مكتب االستراتيجيات والسياسات -5
 .مكتب املتابعة والتوثيق  -6
  .مكتب التعاون الفين والدويل  -7
 .املكتب القانوين  -8
  .مكتب اإلعالم -9

  .مكتب شؤون وكيل الوزارة . 10
 

  .إدارة التنظيم  -1
 .إدارة الطيف الترددي - 2
 .إدارة التراخيص  -3

 

  .مركز تقنية املعلومات  -1
 .إدارة اخلدمات االلكترونية  -2
  .إدارة أمن املعلوماتية  -3
 .لومات لديوان الوزارةمكتب شبكات املع -4

2 

تكون اختصاصات التقسيمات التنظيمية لديوان وزارة االتصاالت واملعلوماتية          
  .وفقاً للمواد التالية

3 

 

  .تنظيم مواعيد ومقابالت الوزير -1



  59                                                                 صفحة رقم2عـدد 

 .متابعة جدول أعمال واجتماعات الوزير -2
 . قاعات االجتماعات وتوفري املتطلبات الالزمة لالجتماعات التأكد من جتهيز -3
حضور االجتماعات حسبما يقرره الوزير وتدوين احملاضر وتوثيقها ومتابعة اختاذ  -4

 .اإلجراءات التنفيذية 
 .متابعة حماضر اجتماعات جملس الوزراء احملالة إىل الوزارة واختاذ ما يلزم بشأا  -5
 .مة لشؤون وأعمال الوزيرفتح امللفات الالز -6
 .تنظيم املراسالت الصادرة و الواردة وتنفيذ ما يصدر بشأا من توجيهات  -7
 .تسجيل وتوثيق وختم القرارات وإحالتها ومتابعة تنفيذها  -8
 .إحالة التعليمات اخلاصة بالوزير ومتابعة تنفيذها  -9

4 

 

رأي واملشاركة يف إعداد النظم واللوائح اليت تقوم الوزارة على إعدادها           إبداء ال  -1
  .وفقاً لالختصاصات املمنوحة هلا والقوانني والتشريعات الصادرة باخلصوص 

 .اقتراح سبل تشجيع االستثمار يف القطاع  -2
 .املشاركة يف إعداد اخلطط الوطنية للقطاع  -3
 .ات بالوزارة املشاركة يف إعداد خمتلف الدراس -4
 .املسامهة يف حتديد الضوابط اخلاصة بتحديد أسعار اخلدمات  -5
 .املسامهة يف النهوض مبجال تقدمي اخلدمة  -6
 .أي اختصاصات أخرى يكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة -7
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب  -8



  60                                                                 صفحة رقم2عـدد 

5 

 

تنفيذ برامج العمل اخلاصة بنشاط التـدقيق الـداخلي ومراجعـة األعمـال              -1
  .واإلجراءات املالية واحملاسبية واإلدارية 

وضع أنظمة املراجعة والضبط املايل الداخلي، ومتابعة تنفيذ التشريعات املاليـة            -2
 .املعمول ا 

ضها مع التـشريعات    مراجعة اإلجراءات املالية بالوزارة والتأكد من عدم تعار        -3
املنظمة للعمل املايل ومراجعة الدفاتر والسجالت والبطاقات للتأكد من القيود      

 .ومتابعة ااميع واألرصدة 
املراجعة الداخلية جلميع املصروفات واإليرادات والتحقق مـن عـدم جتـاوز             -4

 .املخصصات املقررة بامليزانية 
ت اخلتامية وتقدمي تقارير عنـها إىل       فحص ومراجعة مشروع امليزانية واحلسابا     -5

 .اجلهات املختصة بالوزارة 
مراجعة مجيع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات املؤيدة لعملية           -6

 .الصرف حسب اللوائح املالية والنظم احملاسبية
لتأكد مراجعة التوجيه احملاسيب طبقاً للوائح املالية والنظم احملاسبية املعتمدة مع ا           -7

 .من سالمة االرتباط واخلصم على البند املخصص 
االطالع على السجالت والدفاتر احملاسبية للتأكد من أا تتمشى مـع طبيعـة              -8

 .العمل وتضمن حسن سري انتظامه
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إجراء التفتيش املفاجئ على اخلزائن واملخازن واإلشراف على عمليات اجلـرد            -9
 .يلزم من إجراءات باخلصوص االسنوي، وعلى تسليم العهد واختاذ م

اقتراح التعديالت يف السجالت والدفاتر والنماذج احملاسبية بالتنـسيق مـع             -10
  .اإلدارات املختصة 

 املشاركة يف الرد على االستفسارات واملالحظات اليت يبديها ديوان احملاسـبة            -11
  .حول فحص ومراجعة احلسابات اخلتامية وامليزانيات العمومية 

د تقارير دورية عن الوضع املايل بالوزارة والتنبيه على أوجـه القـصور             اعدإ -12
  .واالحنراف ورفع التقارير إىل الوزير الختاذ ما يراه مناسباً بشأا 

  . متابعة اإلجراءات اخلاصة باحملافظة على األصول الثابتة واملنقولة-13
راجعـة األعمـال     تنفيذ برامج العمل اخلاصة بنشاط التدقيق الـداخلي وم         -14

  .واإلجراءات املالية واحملاسبية واإلدارية 
  . أي اختصاصات أخرى يكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة-15
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-16

6 

 

1-  ا متابعة أعمال العالقات العامة اليت يتوىل الوزير القيام.  
 .استقبال اجلهات والوفود الرمسية  -2
االتصال باجلهات احمللية والوحدات اإلدارية والشركات واملؤسسات املختلفـة         -3

 .على املستوى الوطين إليصال توجهات الوزارة يف رسم العالقة بني الطرفني 
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 .ترتيب الزيارات املتبادلة بني الوزير واألطراف األخرى  -4
 . اخلاصة والعامة الصادرة عن الوزير بشأن العالقات العامة تسليم الدعوات -5
ربط االتصال املباشر مع وزارة اخلارجية واملراسم يف شأن العالقة العامـة مـع        -6

اجلهات والسفارات املمثلة للدول األجنبية ، وكذلك املنظمات واملؤسسات         
 .الدولية املتواجدة يف ليبيا أو خارجها

 . يكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة أي اختصاصات أخرى -7
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب  -8

7 

 

  .دراسة ومتابعة التقنيات املستخدمة يف جمال االتصاالت  -1
اقتراح السبل الكفيلة ملواكبة التقنية وتطوير شبكات االتصاالت على مستوى           -2

 .لعاملة الشبكات ا
 .متابعة شركات قطاع االتصاالت  -3
متابعة املواصفات واملعايري املستحدثة من املنظمات الدولية واملصنعني يف جمـال            -4

 .استخدام شبكات االتصاالت 
 .املشاركة يف إعداد اخلطة الوطنية لالتصاالت  -5
 .املشاركة يف إعداد التقارير الدورية عن النشاط -6
اية وتأمني كافة أنواع االتصاالت الدولية الداخليـة واخلارجيـة         العمل على مح   -7

وكذلك استخدامات كافة اجلهات الوطنية واألجنبية لـشبكات االتـصال          
 .واإلرسال األرضية والفضائية بأنواعها وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة
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توجهـات  حضور املؤمترات والندوات احمللية والدولية املتعلقة برسم سياسات و     -8
 .قطاع تنمية االتصاالت

 .أي اختصاصات أخرى تكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة  -9
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -10

8 

 

  .املسامهة يف إعداد خطط املشاريع الوطنية  -1
 .اع االتصاالت اإلشراف على املشاريع الوطنية لقط -2
 .إتباع السياسات والنظم املتعلقة بإدارة مشروعات االتصاالت الوطنية  -3
حتليل مؤشرات قطاع االتصاالت واملعلوماتية واملسامهة يف وضع االستراتيجيات  -4

 .والربامج الالزمة لتطوير القطاع 
 .فيذها املشاركة يف وضع اخلطط الوطنية لتنفيذ برامج التطوير ومراقبة تن -5
د الدراسات والبحوث املتعلقة بتنمية القطاع وتنفيـذ البنيـة         ااملشاركة يف إعد   -6

 .التحتية
 .أي اختصاصات أخرى تكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة  -7
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة  -8

9 

 

نظيم االسترتيجيات والسياسات اإلدارية املتعلقة باخلدمات اإلداريـة        ختطيط وت  -1
  .املختلفة وتوفري احتياجات الوزارة يف هذا اال
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 .حتديد احتياجات الشؤون اإلدارية من مستلزمات العمل  -2
تعميم ما يصدر من تشريعات وتعليمات تتعلق بأنشطة الـوزارة أو الـشؤون              -3

 . التنظيمية ذات العالقة الوظيفية على التقسيمات
اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد وتنظيم وحفظ امللفات الشخصية واإلداريـة           -4

واملالية للموظفني باألسلوب العلمي الذي يضمن احملافظة عليها وعلى سرية ما      
 .ا من معلومات 

عـاة  توفري الظروف املالئمة للقيام بالواجبات الوظيفية على أكمل وجه ، ومرا           -5
 .القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لذلك 

 .القيام بكافة اإلجراءات املتعلقة بالشؤون الوظيفية للموظفني  -6
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 32(رقم 



 

 

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  .وعلى قانون النظام املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالا -
  . ميالدي، بشأن البترول وتعديالته1955لسنة ) 25(وعلى القانون رقم  -
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12(م  وعلى القانون رق   -

  .العمل والئحته التنفيذية
  . ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184(االنتقايل رقم    وعلى قرار الس الوطين    -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ات ميالدي، بتحديد اختـصاص 2012لسنة ) 1(اء رقم  وعلى  قرار جملس الوزر     -

  . ومساعديهمالوزاراتوكالء 
 1979لـسنة   ) 10(رقـم   " سابقاً"وعلى قرار األمانة العامة ملؤمتر الشعب العام         -

  .ميالدي، بإعادة تنظيم املؤسسة الوطنية للنفط
 04/12/2011بتاريخ  ) 14(وبناء على ما عرضه وزير النفط والغاز بكتابه رقم           -

  . ميالدي11/01/2012بتاريخ ) 60(ميالدي، وكتابه رقم 
  . ميالدي2012وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي الرابع لسنة  -
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1 

يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة النفط والغاز ويتم تنظيم جهازهـا           
  .اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

 

التشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغالهلا وتطويرهـا واقتـراح            -1
  .التشريعات الالزمة بشأا

اقتراح وتنفيذ السياسات التنظيمية والتنفيذية لكل ما يتعلق بوزارة النفط والغاز  -2
  .ومتابعتها وفقاً ألحكام التشريعات النافذة

تماد ومتابعة مشروعات خطة التحول واخلطط املتعلقـة بزيـادة القـدرة            اع -3
  .العالقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها  ذاتاجلهاتاإلنتاجية، ودراساا مع 

متابعة تنفيذ اخلطط والربامج لتطوير وتأهيل العناصر الوطنية للرفع من مستوى            -4
  .األداء اإلداري والفين واالقتصادي بالوزارة

متابعة تنفيذ وتطوير برامج األمن والسالمة الصناعية والصحة املهنيـة ومحايـة      -5
البيئة ومكافحة التلوث مبا يتفق واملعايري احمللية والعاملية، وإصـدار اللـوائح            

  .النفطية اخلاصة ا لتحقيق متطلبات األمان واحملافظة على سالمة ومحاية البيئة
ال النفط والغاز واإلعداد والتنظيم ملشاركة ليبيـا    متابعة اتفاقيات التعاون يف جم     -6

يف املؤمترات وامللتقيات واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة بأعمـال          
  .الوزارة وتسمية املندوبني حلضور تلك احملافل
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اقتراح مشاريع القوانني اليت من شأا احملافظة على مصادر النفط والغاز وحسن          -7
  .استغالهلا

الهتمام مبتابعة الدراسات والبحوث املتعلقة مبجـاالت التـصنيع والتكريـر           ا -8
بالوزارة، واالستفادة منها والتشجيع على القيام مبا يكفل املـسامهة يف نقـل      

  .التقنية
ار وعقود االمتياز وما يف حكمهـا مـن عقـود           ـاد تراخيص االستثم  ـاعتم -9

ـ        ـاستخ ـ   ول  ـراج النفط والغاز أو إلغاؤهـا أو القب اً ـبـالتحكيم وفق
  .للتشريعات النافذة

اعتماد وحتديد الشروط واملزايا اليت يتقرر منحها للشركات النفطية العاملـة            -10
ميالدي، بتقريـر بعـض      1983لسنة  ) 3(بليبيا تنفيذاً ألحكام القانون رقم      
  .األحكام استثناء من قانون البترول

والغاز الطبيعي طبقاً للمقتضيات    اعتماد معدالت اإلنتاج اليومي للنفط اخلام        -11
  .االقتصادية والفنية

ت السوقية واعتماد حتديد أسس تسعري النفط اخلام والغـاز          سااقتراح السيا  -12
ومنتجاما وفقاً للتشريعات النافذة ومتابعة التغريات الدولية احمليطة بـذلك،          

  .واملوافقة على منح األسعار التفضيلية
لى عمليات قياس اإلنتاج من الـنفط والغـاز والنقـل           املتابعة والتفتيش ع   -13

  .والتخزين والتصدير للمنتجات النفطية األخرى
حتقيق الرقابة املالية على حسابات الشركات النفطية وفقاً لقـانون البتـرول             -14

تاوات وضـرائب الـدخل   ل مجيع الرسوم واإلجيارات واأل    وتعديالته، وحتصي 
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 1955لـسنة   ) 25(ون البتـرول رقـم      ـررة مبوجب قان  ـة املق ـاإلضافي
  .الدي وتعديالتهـمي

وضع األسس والضوابط الالزمة الستثمار القطاع األهلي يف جمـال الـنفط             -15
والغاز،وخاصة يف جماالت النقل واخلدمات والتوزيع بالتنسيق مـع اجلهـات       

  .املعنية
ة النفطية  التأكد من تطبيق أحدث الطرق والسبل العلمية بشأن استثمار الثرو          -16

  .لتحقيق أعلى عائد ممكن منها
اإلشراف والتفتيش على أعمال اجلهات التابعة للـوزارة ومتابعـة تنفيـذها        -17

  .الختصاصاا
بت يف توصيات املؤسسة الوطنية للنفط املتعلقة بطلبات التخلي والتنازل عن لا -18

 ميالدي  1955لسنة  ) 25(عقود االمتياز اليت تقدم وفقاً لقانون البترول رقم         
  .املشار إليه، واالتفاقيات السارية

مراجعة واعتماد امليزانيات التقديرية السنوية للمؤسـسة الوطنيـة للـنفط            -19
  .وشركاا اليت متول من امليزانية العامة

  .اعتماد امليزانية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط واحلساب اخلتامي - 20
حن والتصدير للتحقق من مطابقتـها للقواعـد        مراقبة عمليات اإلنتاج والش    -21

  .والضوابط املقررة
إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الوزارة وإعداد الردود املتعلقة مبالحظات           -22

  .ابيةقجملس الوزراء واألجهزة الر



  89                                                                 صفحة رقم2عـدد 

اإلشراف واملتابعة لربامج التنمية املستدامة وفقاً لالتفاقيـات املربمـة مـع             -23
  . النفطيةالشركات العاملية

3 

يكون للوزارة وكيل أو أكثر ميارس االختصاصات املقررة لوكيل الوزارة مبوجب      
التشريعات النافذة ويعاون الوزير يف حدود ما يسند إليه كما يتوىل اإلشراف علـى           

  .سري العمل بالوزارة وذلك حتت اإلشراف املباشر للوزير

4 

ة الوطنية للنفط واجلهات التابعة هلـا، وتباشـر         تتبع وزارة النفط والغاز املؤسس    
  .مهامها وفقاً للتشريعات املنظمة هلا

5 

از مـن التقـسيمات     ـي لديوان وزارة النفط والغ    ـل التنظيم ـون اهليك ـيتك
  :ةـة اآلتيـالتنظيمي

  .اإلدارة العامة للتخطيط واملتابعة -1
  .اإلدارة العامة للشئون الفنية والبيئة -2
  .إلدارة العامة للتفتيش والقياسا -3
  .اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية واخلدمات -4
  .اإلدارة العامة لتنمية املوارد البشرية -5
   .اإلدارة العامة حملاسبة الشركات -6
  . زيرومكتب ال -7
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  .مكتب الوكيل -8
  .القانوين املكتب -9

  .مكتب املراجعة الداخلية -10
  .املعلومات واالتصاالتمكتب نظم  -11
   .مكتب التعاون الفين -12
  .مكتب العالقات واإلعالم -13

 يتم تنظيمه وحتديد اختصاصاته     -األحوال حبسب   -ويكون للوزارة فرع أو أكثر    
  .بقرار من وزير النفط والغاز

6 

 

زانية التحول للوزارة ومـشروعاا ومتابعـة       إعداد خطط وبرامج مشروع مي     -1
  .تنفيذها

لتنسيق مـع املراكـز     بااإلشراف على إعداد دراسات اجلدوى للمشروعات        -2
  . واقتراح سبل ومصادر متويلهااحمللية واألجنبيةالبحثية وبيوت اخلربة 

 إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة واقتراح          -3
سبل ووسائل ختفيض تكلفة اإلنتاج ومتابعة ومراجعة التكاليف االسـتثمارية          

  .للمشروعات
واملشاريع اقتراح القيام بالدراسات واألحباث يف األفكار املتعلقة بنشاط الوزارة           -4

وحتديد األسواق وفقاً للسياسات واملتطلبات املستهدفة باالستثمار يف جمـال          
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ير حول سري العمل بالوزارة وجتهيز الردود علـى         النفط والغاز وإعداد التقار   
  .مالحظات األجهزة الرقابية واملشاركة يف املعارض واملنتديات الدولية

 اقتراح احلوافز والتسهيالت القانونية واإلدارية واملالية بغية جـذب اجلهـات            -5
االستثمارية وكذلك الترويج لفرص االسـتثمار، والعمـل علـى معاجلـة            

  .عوقات لضمان حقوق مجيع األطرافالصعوبات وامل
 االهتمام وتشجيع االستثمار يف جماالت االستكشاف واإلنتاج وتصنيع الـنفط           -6

والغاز والتشغيل والصيانة وتصنيع املعدات واملستلزمات الداخلة يف جمـاالت     
  .النفط اخلام والغاز واستكمال رسم اخلريطة النفطية واملوانئ القائمة

ثيق البيانات واملعلومات املتعلقة بالنفط والغاز من استكشاف         حصر وجتميع وتو   -7
وإنتاج وتصنيع وتكرير ونقل وتسويق وحفظ هذه املعلومـات يف منظومـة            

  .بيانات لسهولة الرجوع إليها عند احلاجة
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-8

7 

 

  . اعتماد تصاريح حفر اآلبار وتطويرها وتعميقها وفقاً للتشريعات النافذة-1
 اعتماد منح أذونات هجر اآلبار اجلافة واآلبار ذات اإلنتاج غـري االقتـصادي     -2

  .وفق املعايري املعمول ا
  . منح الشهادات اختبار اإلنتاج األوىل لآلبار النفطية والغازية-3
ط والربامج املتعلقة باالستكشاف واحلفر والتنقيب وفقاً للتشريعات         متابعة اخلط  -4

  .النافذة
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 اعتماد معدالت اإلنتاج من النفط طبقاً للمقتضيات الفنية والتسويقية، وحتديد           -5
  .اإلنتاج باملكامن املمتدة بني أكثر من صاحب عقد

استخدام أحدث   متابعة برامج االسترداد اإلضايف للمكامن النفطية والتأكد من          -6
  .الطرق العلمية مبا يتالءم منها وطبيعتها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 وضع األسس الكفيلة بتطبيق منظومة السالمة والصحة املهنية والبيئة ومراقبـة           -7
  .وضمان اجلودة ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير عنها

ختـصة يف جمـاالت البيئـة        إعداد الدراسات الالزمة بالتعاون مع اجلهات امل       -8
  .والسالمة واملشاركة يف جلاا حملياً ودولياً

 التأكد من قيام الشركات التابعة للوزارة من اختاذ الترتيبات الالزمـة حلمايـة              -9
  .البيئة ومكافحة التلوث واشتراطات السالمة العامة

تشريعات الليبية   التأكد من التزام ناقالت النفط بقواعد البيئة البحرية طبقاً لل          -10
  .النافذة واالتفاقيات الدولية

 اإلبالغ الفوري عن أي حاالت تلوث بري أو حبري أو جوي وغريهـا مـن       -11
  .احلوادث اليت تقع بالوزارة واجلهات التابعة هلا

  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-12
8 

 

 اعتماد املواصفات الفنية ملنظومات قياس النفط والغاز ومشتقاما واإلشـراف           -1
  .على معايرا

  . متابعة مشروعات حتديث منظومات قياس النفط والغاز ومشتقاا-2
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 متابعة التعديالت والتغيريات اليت تطرأ على املواصفات القياسية املـستعملة يف            -3
ة واملصدرة مـن الـنفط اخلـام والغـاز          تصحيح احلجوم والكميات املنتج   

  .ومشتقاما
  . حضور واعتماد عمليات املعايرة للعدادات اجلديدة يف البلد املصنع-4
 استالم التقارير اليومية من مكاتب القياس باملوانئ واحلقول النفطيـة بـشأن             -5

  الكميات املستلمة واملصدرة إىل السوق العاملي واحمللي 
اإلحصائيات والتقارير األسبوعية والشهرية والسنوية املتعلقـة    إعداد البيانات و   -6

  .حبركة وصادرات النفط اخلام والغاز ومشتقاما
  . مراجعة وتسجيل شهائد التفريغ جلميع الشحنات-7
 اعتماد عمليات القياس للكميات املنتجة واملخزنة واملصدرة بطـرق القيـاس            -8

فقاً للمواصفات القياسية العامليـة ومـا   املختلفة مبا يكفل حق الدولة الليبية و    
  .يتطلبه القياس القانوين والتجاري

 متابعة ومراقبة عمليات قياس ونقل وختزين وتصدير النفط والغاز ومنتجامـا            -9
وإعداد البيانات واإلحصائيات الالزمة وتضمينها يف تقارير متابعـة دوريـة           

  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
  .لفين لشحن النفط اخلام واملنتجات البتر وكيميائية اإلشراف ا-10
  . الرقابة على صادرات النفط ومشتقاا-11
  . متابعة عمليات الشحن والصيانة والتدريج خلزانات الشحن للموانئ النفطية-12
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-13
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9 

 

 تنفيذ التشريعات والنظم والقواعد املتعلقة بالشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني           -1
  .وكل ما يتعلق بالوظيفة العامة للعاملني باجلهاز اإلداري للوزارة

 إعداد مشروع امليزانية التسيريية وميزانية التحول للوزارة بالتنسيق مع اجلهات           -2
  .تنفيذهاذات العالقة و

 القيام بإجراء الصرف تنفيذاً للميزانية املعتمدة والرقابة على أصول وموجودات           -3
  .الوزارة

  . اإلشراف على املخازن التابعة للوزارة-4
 مباشرة أعمال احملفوظات والطباعة والنسخ والتصوير اخلاصة باجلهاز اإلداري          -5

  .للوزارة والقيام بأعمال اخلدمات العامة
 الترتيبات الالزمة بشأن توفري كافة اخلدمات العامـة املطلوبـة لنـشاط              اختاذ -6

  .الوحدات اإلدارية بالوزارة وفق اختصاصاا
 توفري كافة احتياجات الوحدات اإلدارية بالوزارة من مكاتب ومعدات مكتبية            -7

  .وقرطاسية
  .انية املعتمدة إعداد التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية عن تنفيذ بنود امليز-8
 متابعة خمصصات الصرف للميزانيات املعتمدة للوزارة واملؤسسة الوطنية للنفط          -9

  .والشركات التابعة هلا
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-10
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10 

 

املوارد البشرية وبرامج التنمية املـستدامة       اقتراح السياسات واخلطط املتعلقة ب     -1
  .وبرامج تطوير القوى العاملة بالوزارة والعمل على اعتمادها

 اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات اخلاصة بالتدريب والتأهيل بالتنسيق مع          -2
  .اجلهات ذات العالقة

بالداخل  التنسيق مع اجلهات ذات العالقة بشأن تأهيل وتدريب القوى العاملة             -3
  .واخلارج مبا يكفل حتقيق متطلبات الوزارة

  .إعداد التقارير الدورية عن تطوير القوى العاملة املنتجة بالوزارة ودوران العمالة -4
11 

 

 مراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات املرتبطة ا وفقاً ألحكام           -1
  . ميالدي، واللوائح الصادرة مبقتضاه1955لسنة ) 25(قانون البترول رقم 

 حتقيق الرقابة املالية والتفتيش على الشركات صاحبة عقود االمتياز أو شركات            -2
املشاركة لضمان إتباعها النظم احملاسبية السليمة ووفائها بالتزاماا يف املواعيد          

  .االمتيازاملقررة طبقاً لقانون البترول وعقود 
  . حتقيق الرقابة على تكاليف املشروعات-3
 متابعة تنفيذ امليزانيات السنوية للجهات التابعة للوزارة للتأكـد مـن سـالمة          -4

  .تنفيذها
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  . إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن العائدات وحصة الدولة منها-5
على حقـوق الدولـة     ة  ـات الكفيلة باحملافظ  ـراءات والترتيب ـاذ اإلج ـ اخت -6

وحتديد معدالت استهالك املـصروفات الرأمساليـة واملوجـودات املاديـة           
  .للشركات

 حتصيل مجيع الرسوم واإلجيارات واألتاوات وضـرائب الـدخل والـضرائب            -7
 مـيالدي،   1955لـسنة   ) 25(اإلضافية املقررة مبوجب قانون البترول رقم       

  .وتعديالته، وتوريدها لوزارة املالية
  .داد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة إع-8

12 

 

 تلقي املوضوعات اليت تعرض على الوزارة، واستيفاء البيانات واملعلومات عنها           -1
  .وإعداد التقارير الالزمة خبصوصها

 إعداد جدول أعمال اجتماعات الوزارة وحترير حماضر اجتماعاـا وتـدوين            -2
  .راا وتبليغها ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنهاقرا

 تنظيم مقابالت الوزير واتصاالته، وتلقى الربيد اخلـاص بـه وتـوىل أعمـال         -3
  .حمفوظاته

 املشاركة يف أعمال واجتماعات اللجان الفنية بالوزارة أو غريها من اللجان اليت          -4
  .يكلفها الوزير

13 

 

تلقى املوضوعات اليت تعرض على وكيل الوزارة واستيفاء البيانات واملعلومات           -1
  .عنها وإعداد التقارير الالزمة بشأا
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 .إعداد جداول أعمال اجتماعات الوكيل وحترير حماضره -2
  .تنظيم مقابالت الوكيل واتصاالته، وتلقي الربيد اخلاص به -3

14 

 

  . إعداد الرأي القانوين يف املسائل القانونية اليت تعرض عليه-1
  . إعداد ومراجعة مشاريع القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بالوزارة-2
  . متابعة القضايا اليت ترفع من الوزارة أو عليها بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة-3
  .التفاقيات إعداد ومراجعة العقود وا-4
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-5

15 

 

 التأكد من استيفاء السجالت والدفاتر املالية واحملاسـبية املـستخدمة طبقـا             -1
  .للمتطلبات القانونية املعمول ا

من سالمتها وصحة قيودها احملاسبية  متابعة اإلجراءات املالية املعمول ا والتأكد -2
  .وترحيلها إىل الدفاتر التحليلية

 دراسة العقود واالتفاقيات املربمة مع الغري وفحص شروطها املالية والتأكد من             -3
  .عدم خمالفتها للنظم املالية واللوائح املالية النافذة
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وفحـص   متابعة تقارير العمليات التنفيذية للعقـود ومراجعـة مستخلـصاا     -4
مستندات الدفعات املقرر صرفها وإبداء أية مالحظات يراها ضرورية وذلك          

  .قبل الصرف وبعده
  . متابعة تصحيح املخالفات املالية اليت ترد حوهلا مالحظات من األجهزة الرقابية-5
 فحص كشوف املصروفات املختلفة وكشوف املرتبـات واملكآفـات ومـا يف      -6

  .لوائح الساريةحكمها والتأكد من مطابقتها ل
 إعداد تقارير دورية بنتائج املراجعة وتقارير فورية عن أية خمالفات وإحالتها إىل             -7

  .الوزير
  . التأكد من التزام الوحدات اإلدارية بالوزارة بالتقيد بأحكام التشريعات النافذة-8
اللوائح  مراجعة احلسابات اخلتامية وامليزانية العمومية وفقا للقوانني والقرارات و         -9

  .املالية الصادرة باخلصوص
 الرد على استفسارات مراجعي احلسابات وإبداء املالحظات حوهلا ومراجعة          -10

  .تقاريرهم الدورية عن سري العمل
 مراجعة االعتمادات املستندية وما يترتب عليها من ضمانات ورسوم تـأمني            -11

  .والتأكد من سالمة مستنداا وإجراءاا املالية
راجعة مجيع الفواتري وأذون الصرف اخلاصة باملطالبة حبقوق الوزارة لـدى            م -12

الغري أو حقوق الغري لدى الوزارة والتأكد من استكمال متطلباـا وصـحة             
  .مستنداا

 القيام مبهام اجلرد الدوري واملفاجئ للخزائن واملخازن وجرد العهـد املاليـة            -13
  .واملشاركة يف مهام اجلرد السنوي
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فظ مستندات احلركة اليومية وامللفات والسجالت املقفلة مبا يضمن سهولة           ح -14
  .الرجوع إليها

  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-15
16 

 

 وضع األسس الفنية والضوابط املعيارية لتوحيد املعدات والربجميات ووسـائل           -1
تصال وطرق تشغيلها على مستوى الوزارة بالشكل الذي يـساعد علـى           اال

  .االستخدام األمثل
 اقتراح املشروعات املتعلقة بنظم املعلومات واالتصاالت ودراستها مع اجلهات          -2

  .ذات العالقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها
ت املعلوماتيـة   اإلعداد والتنظيم ملشاركة الوزارة يف امللتقيات الدولية يف جمـاال  -3

  .بالتنسيق مع مكتب التعاون الفين واإلعالم
 العمل على تصميم وتركيب شبكات معلومات يف الداخل واخلارج والـشبكة            -4

  .العاملية للمعلومات ومتابعة تشغيل وتطوير النظم واالتصاالت
ط والغـاز مـن املـصادر       ـة بالنف ـات التقنية ذات العالق   ـع املعلوم ـ جتمي -5

ات وختزينها واسترجاعها وإصدارها يف شـكل    ـات املعلوم ـ وشبك املختلفة
  .نشرات دورية

 اخلاصة باملعلومات   ة املسامهة واإلشراف على إنشاء وتطوير التقسيمات التنظيمي       -6
  .واالتصاالت باجلهات التابعة للوزارة
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 العمل على تكوين مركز معلومات ومكتبة علمية الكترونية وقاعدة معلومات           -7
 والغاز باستخدام منظومات موحدة لتسهيل عملية االتصال االلكتروين         للنفط

  .بني الوزارة واجلهات التابعة هلا
رارات والدراسـات   ـوانني والق ـود والق ـات والعق ـة االتفاقي ـ توثيق كاف  -8

ـ    ـاءات احمللي ـوث وتوصيات اللق  ـوالبح ة ذات  ـة واإلقليميـة والدولي
ط واملواصفات الفنيـة واملـصورات      ـئات واخلرا ـالعالقة وتوثيق الرسوم  

  .اـوغريه
 مواكبة التطور يف جمال تقنية املعلومات واقتراح اخلطط التنموية ألنظمة تقنيـة             -9

  .املعلومات واالتصاالت وبرامج التدريب بالوزارة واجلهات التابعة هلا
ات اجلدوى يف األنظمة املعلوماتية اليت ترغب       ـأن دراس ـداء الرأي بش  ـ إب -10

  .ة للوزارة احلصول عليها، والعمل على توفريهاـات التابعـجلها
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-11

17 

 

ل وإعداد التقارير الشاملة مع اإلدارة املختـصة   ـق والتعاون والتواص  ـ التنسي -1
الرد على املراسـالت واالستفـسارات   ة والتعاون الدويل وـبوزارة اخلارجي 

  .الوارد منها
 التواصل مع املنظمات واهليئات الدولية ذات العالقة مبجال صـناعة الـنفط              -2

والغاز، ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنها وتزويـدها بالبيانـات          
  .واملعلومات ذات العالقة بنشاط الوزارة بشكل دوري
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ة واملعارض املتعلقة بالصناعة النفطية واقتراح مـشاركة   مواكبة املؤمترات العلمي  -3
  .الوزارة ا

 متابعة كل ما يتعلق بالعالقات اخلارجية والتعاون العريب والـدويل يف جمـاالت            -4
  .النفط والغاز وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة

احملليـة   اإلعداد لربامج مشاركة وفود الوزارة املشاركة يف املؤمترات واللقاءات      -5
والدولية والتنسيق مع األطراف ذات العالقة فيما خيتص بالترتيبات الالزمـة           

  .للمشاركني باسم الوزارة
 اقتراح وفود الوزارة للمشاركة يف االجتماعات الوزارية يف املنظمات الدولية،           -6

واإلعداد والتنسيق لربامج زيارات الوفود النفطية الراغبة يف زيارة الـوزارة،           
عة مسامهات الوزارة يف عضوية املنظمات واهليئات الدوليـة ودراسـة           ومتاب

 انضمام الصناعة النفطية القتراح   يف متخصصة دولية جديدة  وتقييم منظمات 
  .هلا الوزارة

وضع سياسة موحدة للوزارة للمشاركة يف املؤمترات والندوات وورش العمـل        -7
  .واملعارض الدولية

  . سري عمل املكتبإعداد التقارير الدورية عن -8
18 

 

 اإلعداد الجتماعات اللجان العليا املشتركة مع الدول الـشقيقة والـصديقة            -1
  .ومتابعة تنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات العالقة بأعمال الوزارة
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للقـاءات، واختـاذ    حتديد موعد مقابالت الضيوف وتوثيق ما يترتب عن هذه ا    -2
  .اإلجراءات اخلاصة بالتغطية اإلعالمية لألنشطة

 اختاذ الترتيبات الالزمة الجناز إجراء املوفدين يف مهام رمسية بالتنسيق مع جهات             -3
  .االختصاص

 توفري املطبوعات والنشرات والصحف واالت واملطويات واجلرائـد احملليـة           -4
 اإلعداد الفين واإلعالمي للمعارض الفنية      والعاملية ذات العالقة واملشاركة يف    
  .والعلمية للوزارة بالداخل واخلارج

اختاذ الترتيبات الالزمة للمشاركة يف أعمال واجتماعات املنظمات العربية واإلقليمية           -5
والدولية ذات العالقة بعمل الوزارة بالتنسيق يف ذلك مع اجلهات املختصة وإعداد         

  . للمشاركة يف أعمال املنظمات املذكورةالبحوث والدراسات الالزمة
 إعداد ومتابعة تقارير الوفود املشاركة يف االجتماعات املـشار إليهـا واختـاذ              -6

  .الترتيبات الالزمة لتنفيذ أي اقتراحات اجيابية ترد ا
 حتديث وتغطية األخبار وتنسيق العمل اإلعالمي ومناشط الوزارة عـرب املوقـع     -7

 وكذلك املسامهة يف توثيق األخبار وإعداد التقارير اخلاصة         االلكتروين للوزارة 
  .بالقطاع

  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-8

19 

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير النفط والغاز وذلك مبا ال خيـالف    
  .أحكام هذا القرار
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20 

ويلغى كل حكم خيالف أحكامـه، وعلـى        يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره،       
  .اجلهات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية
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