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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 47(رقم 

  بتنظيم وحتديد اختصاصات اجلهاز اإلداري
  لوزارة األوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض األحكام

 

  .وريـالن الدستـالع على اإلعـطبعد اال -
 .هاـتعديالتوعلى قانون النظام املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن و -
 .ام الوقفـأن أحكـالدي، بشي م1972لسنة ) 124(م ـون رقـوعلى القان -
قانون عالقات    ميالدي، بشأن إصدار   2010لسنة  ) 12(م  ـون رق ـوعلى القان  -

  . العمل والئحته التنفيذية
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174( الوطين االنتقايل رقم     وعلى قرار الس   -

 .مةحتديد هيكل احلكو
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

 .وكالء الوزارات  ومساعديهم
 مـيالدي،   2004لـسنة   ) 123(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

 .بشأن إعادة تنظيم اهليئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة
 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 380(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

 .بإنشاء مصلحة احلج والعمرة
) 163( وبنـاًء على مـا عرضه وزير األوقاف والشؤون الدينية بكتابـه رقـم              -

 . ميالدي2012/ 01/ 11املؤرخ 
 . ميالدي2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعـه العـادي الرابع لسنة -



  362     رقم الصفحة                                                                                  7عــدد ال

 
1 

يتم تنظيم وحتديد اختصاصات اجلهاز اإلداري لوزارة األوقاف والشؤون الدينية          
  .وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

ج الالزمة لتنفيذ   تتـوىل وزارة األوقـاف والشؤون الدينية وضع اخلطط والربام       
السياسة العامة للدولـة يف جمـال األوقاف والشؤون الدينية، وهلـا علـى وجـه           

  :اخلصوص ما يلي
 اقتراح السياسات واخلطط التنموية املتعلقة بعمل الوزارة ومتابعة وتقييم تنفيذها -1

  .بعد اعتمادها
ها مبا  ـا يلزم بشأن   مراجعة التشريعات املنظمة لعملها أو املؤثرة فيه، واقتراح م         -2

 .حيقق املستهدفات العامة للدولة
 .وزارة واجلهات التابعة هلا والتعليمات اخلاصة بعمل ال إصدار القرارات واملنشورات-3
 القيام بأعمال الدعم املعلومايت واألرشفة والتوثيق اإللكتروين وتطوير قواعـد           -4

 .البيانات وأنظمة املعلومات املتعلقة بنشاط الوزارة
 تنفيذ املعاهـدات واالتفاقيـات الثنائية والدولية اليت تكون ليبيا طرفاً فيهـا            -5

واملشاركـة يف املؤمتـرات واملنظمـات الدولية واإلقليميـة ذات العالقـة          
 .بعمل الوزارة

 .هاـ اإلشراف على اجلهات التابعة هلا ومتابعتها واقتراح ما يلزم بشأن-6
إليها وعرضه على لتنفيذ االختصاصـات املسنـدة وضع برنامج عمـل الوزارة      -7

 .ها لعملهاـ من مباشرتاًعتماد خالل أجل ال جياوز شهرجملس الوزراء لإل
ويل ؤ إعداد مشروع اهليكل التنظيمي واعتماد التنظيم الداخلي وتـسمية مـس         -8

 . الوظائف القيادية بالوزارة وفق املعايري اليت تضعها الوزارة املختصة
 االحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خططها التنفيذية وفقاً للمعايري          حتديد -9

 .اليت تضعها اجلهات املختصة
 إعداد مشروع امليزانية اخلاصة بالوزارة وفق األسس املتبعـة يف هذا الـشأن         -10

 .وإقفـال احلسـاب اخلتامي ملصروفـات الوزارة يف املواعيد احملددة لذلك
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 .تنظم إجراءات احلج والعمرة وضع الضوابط اليت -11
 اإلشراف على الترتيبات الالزمة لنقل احلجاج واملعتمرين من وإىل األراضـي          -12

 .املقدسة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 متابعة شؤون احلجاج باألراضي املقدسة وتوفري متطلبام ومستلزمام مـن           -13

 .جلهات ذات العالقةإقامة وتنقل ورعاية صحية وغريها بالتنسيق مع ا
 اقتراح التقديـرات املاليـة لتكاليف احلج اليت يتحملها احلجاج من وقـت            -14

 .سفرهم إىل األراضي املقدسة وإىل حني عودم منها إىل أرض الوطـن
 . اإلشراف على إحياء املناسبات الدينية-15
 . تقدمي تقارير دورية شهرية على مستوى األداء-16

3 

يرأسه وكيل وزارة   ديوان وزارة األوقاف والشؤون الدينية جهاز إداري        يكون ل 
أو أكثر كما يكون بالوزارة وكيل لشؤون احلج والعمـرة      ويكون له وكيل مساعد     

 حتـت   ن املهام املقررة لوكالء الوزارات مبوجب التشريعات النافذة ويعملو        نميارسو
  .اإلشراف املباشر للوزير

4 

لتنظيمي لديوان وزارة األوقاف والشؤون الدينية من التقسيمات        يتكون اهليكل ا  
  :الرئيسية التالية

  . إدارة الشؤون اإلدارية واملالية-1
 .دـ إدارة املساج-2
 . إدارة احلج والعمرة-3
 . إدارة شؤون القرآن والسنة-4
 . إدارة الشؤون الثقافية والدعوية-5
 . إدارة املعاهد الدينية-6
 .اسات والبحوث إدارة الدر-7
 . إدارة التخطيط واملوارد البشرية-8
 .رـ مكتب الوزي-9
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 . مكتب املراجعة الداخلية-10
 . مكتب الشؤون القانونية-11
 . مكتب العالقات العامة-12
 . مكتب تقنية املعلومات-13
 . مكتب املتابعة-14

5 

 

ا يلزم من إجراءات لتنفيذ النظم والقواعد املتعلقة باملوظفني ومباشـرة            اختاذ م  -1
شؤوم الوظيفية من تعيني وترقية ونقل وندب وإعارة وإجـازات وتأديـب           

  .وغريها من األمور الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة
 القيام باألعمال املتعلقة بشؤون احملفوظات وتنظيمها مبا يضمن قيـد وتـداول             -2

مللفات والوثائق واملكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشراف على         ا
 .أعمال الطباعة والنسخ والتصوير

 إعداد مشروع امليزانية العامة للوزارة ومباشرة اإلجراءات املالية لتنفيذها وفقاً           -3
 .للتشريعات النافذة

 يف سـجالت     اختاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل مصروفات وإيرادات الوزارة       -4
 .خاصة وإجراء التسويات الالزمة وفقاً للتشريعات النافذة

 . العمل على توفري وسائل النقل واإلشراف على صيانتها وتنظيم استعماهلا-5
 . تنظيم عمل املخازن وتزويدها باألصناف الالزمة يف حدود االعتمادات املقررة-6
ات ملنتسيب الوحـدات اإلداريـة    تنفيذ التشريعات والنظم املتعلقة بتقدمي اخلدم    -7

 .التابعة للوزارة أو اخلاضعة إلشرافها
 تعميم التشريعات والتعليمات واملناشري ذات العالقة على التقسيمات التنظيمية          -8

 .بديوان الوزارة وغريها من اجلهات التابعة للقطاع حسب األحوال
وفري األجهزة واملعـدات     احملافظة على أصول ديوان الوزارة الثابتة واملنقولة وت        -9

 .وإجراء الصيانة الدورية الالزمة هلا وتوفري نظام فعال للسالمة العامة
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 . إعداد مرتبات واستحقاقات املوظفني بالوزارة-10
 املشاركة يف إعداد اخلطط والربامج التدريبية اليت ـدف إىل رفـع كفـاءة             -11

 .املوظفني بالوزارة
 .وي القيام بعمليات اجلرد السن-12
 .وزارة بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقةشراف على األنشطة اليت تقيمها الاإل -13
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-14

6 

 

  . اإلشراف على املساجد القائمة وتوفري احتياجاا-1
 . املساجد باهود الذايت اقتراح إنشاء مساجد جديدة ومنح اإلذن ببناء-2
 اقتراح احتياجات املساجد من األئمة واخلطباء والوعاظ والقيمني واإلشـراف           -3

 .عليهم ومتابعتهم
 . حصر املساجد املتضررة واقتراح برامج صيانتها-4
 . تعزيز رسالة املسجد يف اتمع-5
 . اإلشراف على الزوايا وتنظيم عملها-6
 .ية عن عمل اإلدارة إعداد التقارير الدور-7

7 

 

  . اقتراح الضوابط اليت تنظم إجراءات احلج والعمرة-1
 اإلشراف على ترتيبات نقل احلجاج واملعتمرين إىل ومن األراضـي املقدسـة             -2

 .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 مع اإلدارات والفروع واجلهـات       اقتراح اللجان العاملة مبوسم احلج بالتنسيق      -3

 .ذات العالقة
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 . تأمني وصول احلجاج إىل األراضي املقدسة ومغادرم هلا يف املواعيد احملددة-4
 متابعة شؤون احلجاج باألراضي املقدسة وتوفري متطلبام ومستلزمام من إقامة     -5

 .وتنقل ورعاية صحية وغريها وحل ما قد يعترضهم من معوقات
اح التقديرات املالية لتكاليف احلج اليت يتحملها احلجاج من وقت سفرهم            اقتر -6

 .إىل األراضي املقدسة وإىل حني عودم منها إىل أرض الوطن
 . إعداد الربامج والنشرات التوعوية والتثقيفية والشروح الدينية للحجاج-7
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-8

8 

 

 الدعوة إىل حفظ وفهم والعمل بالقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وإحيـاء             -1
  .ذلك يف اتمع

 . إجراء امتحانات حفظ القرآن الكرمي ومنح اإلجازات اخلاصة بذلك-2
 .ة اقتراح املناهج امليسرة يف تدريس علوم القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهر-3
 اقتراح االحتياجات الفعلية من املدرسني واملشرفني واملوجهني املؤهلني مبراكـز           -4

 .التحفيظ
 إقامة املسابقات احمللية والدولية يف جمايل حفظ القرآن الكرمي والـسنة النبويـة            -5

 .   املطهرة واملشاركة فيها بالتنسيق مع اإلدارات املختصة
 .لة وإعطاء اإلذن بطبع املصاحف اجلديدة مراجعة ومتابعة املصاحف املتداو-6
 . اإلشراف على مراكز حتفيظ القرآن الكرمي والسنة النبوية وتوفري احتياجاا-7
 . اقتراح إنشاء مراكز حتفيظ جديدة ومنح اإلذن ببناء مراكز باهود الذايت-8
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-9
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9 

 

 العمل على تطوير اخلطاب الديين والعمل الثقايف بالوزارة مبا يساهم يف حتقيـق              -1
اهلدف العام املتمثل يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية للمجتمع اللـييب ونبـذ             

  .العنف والتطرف
 تـويل شؤون العالقـات الثقافيـة مـع الـدول اإلسالميــة وإعــداد             -2

ات االتفاقيـات اليت تربم معهـا يف جمال الشؤون الدينية ومتابعـة           مشروع
  .تنفيذها

 اإلشراف على مكتبة األوقاف املركزية وإنشاء مكتبات فرعية والعمـل علـى      -3
  .توفري الكتب واالت والدوريات العلمية

 وضع الربامج اإلعالمية اخلاصة بالوعظ واإلرشاد، واملسامهة يف نشر الثقافـة            -4
  .سالميةاإل

  .فقني للحجيج بالتنسيق مع مكتب احلج والعمرةا اقتراح الوعاظ املر-5
ها، وإبراز مناشطها، ومتابعة مـايرد      ـ التعريف مبهام الوزارة والـدور املناط ب      -6

  .بوسائل اإلعـالم املختلفـة من بالغات وقضايا تتعلق بعمل الوزارة
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-7

10 

 

 اإلشراف على شؤون التعليم يف معاهد القراءات واإلمامة واخلطابـة التابعـة             -1
  .هاـللوزارة ووضع مشروعات املناهج وخطط الدراسة ب

  . حتديد قواعد قبول الطلبة الوافدين للدراسة للتعاون مع اجلهات املختصة-2
ت املعاهـد اليت تشرف عليهـا مـن األبنيـة           العمـل على تدبري احتياجـا    -3

  .والتجهـيزات
 اقتراح تكليف مدراء املعاهد وحتديد مواصفات املدرسني وقواعـد اختيـارهم          -4

  .وإبداء الرأي يف تنقالم ووضع التقارير الفنية عن أعماهلم
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  . القيام بأعمال التوجيه التربوي يف هذه املعاهد ومتابعته-5
  .لدورية عن عمل اإلدارة إعداد التقارير ا-6

11 

 

  . إجراء الدراسات الكفيلة بتطوير عمل الوزارة-1
  . عقد املؤمترات وامللتقيات العلمية املتخصصة-2
  . تقدمي حبوث باسم الوزارة يف احملافل الدولية املتخصصة-3
  .أي مالحظات شرعية عنها دراسة الكتب العلمية الصادرة وتقدمي -4
 املشاركة يف مراكز البحوث العلمية العاملية املتخصصة، ومتابعة حبوثها الدورية           -5

  .وإصداراا العلمية
 تقدمي املشورة العلمية للجهات العامة بالداخل كـالوزارات أو املـصارف أو             -6

  .اجلهات التابعة
  .حقيق املخطوطات ونشرها اإلشراف على اختيار اللجان العلمية املتخصصة بت-7
 حصر املخطوطات والكتب العلمية التابعة للوزارة لـدى اجلهـات األخـرى             -8

  .وحتصيلها
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-9

12 

 

العمل على حتليلـها     جتميع البيانات واملعلومات املتعلقة بأعمال ومهام الوزارة و        -1
  .ودراستها

  . إعداد اخلطة العامة السنوية لعمل الوزارة وفروعها-2
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ة للتدريب والتطوير بالتعاون مع اإلدارات املختـصة  ـة العامـم السياس ـ رس -3
ة والقصرية املدى لتحقيق هذه الـسياسة،       ـع اخلطط الطويل  ـبالوزارة ووض 

ة لكل فئـة مـن   ـيبية املناسبج التدرـة حتديد الربام ـعلى أن تتضمن اخلط   
ة وخطبـاء ووعـاظ     ـة بالوزارة من إداريني وموظفني وأئم     ـالفئات العامل 

  .مـوغريه
 العمل على إنشاء مراكز رئيسية للتدريب يف أحناء خمتلفة من البالد بالتنسيق مع           -4

  .إدارة املعاهد بالوزارة
سيق مـع اجلهـات ذات       اختاذ ما يلزم لإليفاد يف بعثات تدريبية باخلارج بالتن         -5

  .العالقة ووفقاً للتشريعات النافذة
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-6

13 

 

  . املكاتبات والتقارير اليت ترد باسم الوزير وعرضها عليهي تلق-1
 الوزير مـن     إعداد الرسائل واملذكرات، ومجع البيانات واملعلومات اليت يطلبها        -2

  .خمتلف أجهزة الوزارة واجلهات التابعة هلا واجلهات األخرى
 إحالة قرارات الوزير وتعليماته إىل اجلهات املعنية بعد قيدها يف سجل خـاص              -3

  .مرقمة حبسب ترتيب صدورها
  . حتضري الشؤون املتعلقة باجتماعات الوزير وحفظ حماضرها-4
  .يمات اليت يصدرها يف هذا الشأن تنظيم مقابالت الوزير وفقاً للتعل-5
  . متابعة القرارات والتعليمات الصادرة من الوزير والتأكد من تنفيذها-6
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-7
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14 

 

سس  التأكد من استيفـاء الدورة املستنديـة والنظـام احملاسيب والسجالت لأل        -1
  .ها يف النظـام املايل للدولة مبا يكفل حتقيق الرقابة الداخليةـاملعمـول ب

ول وضع ديوان الوزارة    ـر ح ـر والبيانات اليت يطلبها الوزي    ـداد التقاري ـ إع -2
  .روعـوالف

 فحص الكشوفات اخلاصة جبملة املصروفات ومراجعة مـستندات وعمليـات           -3
  .تشريعاتالصرف للتحقق من صحتها ومطابقتها لل

 استكمال ومراجعة إجراءات احلصول على خطابات الـضمان املقدمـة مـن             -4
  .املتعاقدين مع ديوان الوزارة

 التأكد من سالمة إجراءات املخازن والقيام بالتفتيش املفاجئ علـى اخلـزائن             -5
  .واملخازن واملشاركة يف إعداد اجلرد السنوي

خصصة هلا ومتابعة اجلرد السنوي      التأكد من إثبات األصول وفق السجالت امل       -6
  .فيما خيصها

ـ  متابعة حركة الدفعات املقدمة والسلف والعهد والتأكد من          -7 راء التـسوية   إج
  .الالزمة له

 التأكد من أن قرارات التعيني والترقية والندب ومنح العالوات أياً كان نوعهـا    -8
ملالية املدرجـة  صدرت طبقاً للقانون واللوائح السارية يف حدود االعتمادات ا     

  .مبيزانية الوزارة
  . فحص العقود اليت تربمها الوزارة للتأكـد من استيفائها للشروط القانونية-9

 باملصارف وذلك من خالل     ةرا متابعة احلركة الشهرية للحسابات اجلارية للوز      -10
  .الكشوفات املصرفية وكعوبات الصكوك

  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-11
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15 

 

 إبداء الرأي القانوين يف املسائل اليت حتال إليه من الوزير أو الوكيل أو مـدراء                -1
  .اإلدارات بالوزارة

  . إعداد ومراجعة مشروعات القوانني واللوائح والقرارات اخلاصة بالوزارة-2
  .كـون الـوزارة طرفـاً فيها إعداد ومراجعة العقود واالتفاقيات الـيت ت-3
  .هاـ متابعة القضايا اليت ترفع من الوزارة أو عليها وإعداد وجهة النظر بشأن-4
  . التعاون مع إدارة قضايا احلكومة وذلك فيما حيتاج إىل إجراء مشترك-5
وانني واللوائح والقرارات   ـة وتنظيم تداول مجيع الق    ـظ وتبويب وفهرس  ـ حف -6

  .املتعلقة بالوزارة
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-7

16 

 

  . مد جسور التواصل مع مجيع املستفيدين من خدمات الوزارة-1
 صياغة اتفاقيات تعاون مع وزارات األوقاف واملؤسسات ذات الصلة باهلـدف           -2

  .لتعاون الدويلالعام للوزارة بالتنسيق مع وزارة اخلارجية وا
 بلورة مشاريع للتواصل مع تكوين شبكة عالقات مع العلماء واهليئات العلمية            -3

  .يف العامل اإلسالمي
  . تنظيم املسامهة واملشاركة يف املؤمترات واملنظمات الدولية-4
ـ   -5 هم وإقامتـهم  ـ اختاذ اإلجراءات اخلاصة بضيوف الوزارة فيما يتعلق باستقبال

هم بالتنسيق  ـهم وتوثيق ما يترتب على لقاءات     ـم مقابالت هم وتنظي ـوتنقالت
  .مع اإلدارات املختصة

  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-6
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17 

 

  . العمل على إدخال احلاسب اآليل وتطوير برامج العمل يف الوزارة-1
انسياب ت وربطها يف منظومة شاملة لتسهيل        إعداد املنظومات اخلاصة باإلدارا    -2

  .رةالبيانات بالوزا
لكتـروين  لكتروين للوزارة وتطويره واإلشراف على الربيـد اال        إدارة املوقع اال   -3

  .هاـاخلاص ب
  . جتميع البيانات واملعلومات املتعلقة بأعمال ومهام الوزارة وتبويبها وتوثيقها-4
  .لكترونياًاعها ومكاتبها  العمل على ربط الوزارة بكافة فرو-5
 توثيق كافة أعمال الوزارة من اجتماعات ولقاءات ومناشط عامة ومـسابقات            -6

  .ومؤمترات
  . تقدمي الدعم الفين لألجهزة والربامج والشبكات وإجراء عمليات الصيانة-7
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-8

18 

 

  .متابعة تنفيذ اخلطة العامة للوزارة وفروعها وإعداد التقارير الالزمة باخلصوص -1
 النظر يف الشكاوي والتظلمات والتقارير الواردة بشأن جماالت عمل الـوزارة            -2

 .هاـوالعاملني ب
 . إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوزارة-3
 .هاـوقوف على سري العمل ب القيام جبوالت تفتيشية على اإلدارات والفروع لل-4
 .ها من قبل الوزير أو الوكيلـ ما يسند إليه من أعمال أو مهام يكلف ب-5
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-6
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19 

  .حتل مصلحة احلج والعمرة وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط
20 

والعمرة إىل وزارة األوقـاف     تؤول األصول الثابتة واملنقولة التابعة ملصلحة احلج        
  .ها بذات أوضاعهم الوظيفيةـوالشؤون الدينية، كما ينقل إليها العاملون ب
21 

يعاد تنظيم اهليئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة بقرار من جملس الـوزراء بنـاًء       
  ).اهليئة العامة لألوقاف(على عرض من وزير األوقاف والشؤون الدينية حبيث تصبح 

22 

وزير األوقاف والشؤون الدينية جلنة أو أكثر تتوىل تنفيذ    / تشكل بقرار من السيد   
أحكام هذا القرار واختاذ اإلجراءات الالزمة عند إعادة تنظيم اهليئة العامة لألوقاف            
وشؤون الزكاة وذلك فيما يتعلق باألصول واملقار واألرصـدة والعـاملني فيهـا             

  .اجلهات التابعة هلاوتوزيعها بني الوزارة و
23 

 

 . معهد اإلمامة واخلطابة-3    . صندوق الزكاة-2     . اهليئة العامة لألوقاف-1

24 

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير األوقاف والشؤون الدينية كما حيـدد          
  .ها، ووفقاً للهيكلة اإلدارية للدولةـزارة باملناطق وبيان اختصاصاتالتقسيمات التابعة للو
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25 

هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالف أحكامه، وعلـى  ـيعمل ب 
  .اجلهات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
 

  . هجري1433/ ربيع األول/ 20صدر يف 
 . ميالدي2012 /02/ 12املوافق 
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 48(رقم 

   ة وشؤون الزكالألوقافبإعادة تنظيم اهليئة العامة 
  وتقرير بعض األحكام

 

  . بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري-
 وعلى قانون النظـام املايل للدولة، والئحـة امليزانيـة واحلـسابات واملخـازن       -

 .اوتعديال
 . ميـالدي، بشـأن أحكـام الوقف1972لسنة ) 124( وعلى القانون رقـم -
 ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقـات       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .العمل والئحته التنفيذية 
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 119( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .ديوان احملاسبة 
 مـيالدي بـشأن     2011لسنة  ) 174(قرار الس الوطين االنتقايل رقم       وعلى   -

 .حتديد هيكل احلكومة
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        - 

 .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بتنظـيم وحتديـد      2012لسنة  ) 47( وعلى قرار  جملس الوزراء رقم        -

هاز اإلداري لوزارة األوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعـض      اختصاصات اجل 
 .األحكام 

 مـيالدي،   2004لسنة  ) 123(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
 .بشأن إعادة تنظيم اهليئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة 

ملؤرخ ا) 163( وبناء على ما عرضه وزير األوقاف والشؤون الدينية بكتابه رقم            -
 . ميالدي 11/01/2012يف 

 . ميالدي2012  وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعـه العادي الرابع لسنة-
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1 

هيئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة املنشأة بقرار اللجنة الشعبية         ـيعاد تنظيم ال  
  .لقرار ميالدي، وفقاً ألحكام هذا ا2004لسنة ) 123(رقم " سابقا"العامة 

2 

ها الشخصية االعتبارية والذمة    ـل) هيئة العامة لألوقاف  ـال(تكون تسمية اهليئة    
  .وتتبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية املالية املستقلة،

3 

يكون املقر الرئيسي للهيئة مبدينة طرابلس، وجيوز إنشاء فروع هلـا باملـدن أو              
  .هيئةـجملس إدارة الاملناطق األخرى، وذلك بقرار من 

4 

 

ها، واحملافظة عليها ـ اإلشراف على شؤون أموال الوقف العقارية واملنقولة وإدارت     -أ
ها واستثمارها، وصرف صايف ريعها يف أوجه الصرف املخصـصة          ـواستغالل

  .ها، وفقاً للتشريعات النافذةـل
 لديهم من يديرها، وتركات املتوفني دبة منقطعة وال يوج إدارة أموال الغائبني غي-ب

 .بغري وارث
 تقدمي الدعم واملساعدة الفنية واملادية إلنشاء املساجد ومراكز حتفيظ القـرآن            -ج

مكانيات املتاحة ويف إطار مـا      ها وفقاً لال  ـالكرمي، وصيانتها وتوفري احتياجات   
  .هذا الغرضـ ختصيصه لميت

ها ـالوقف املوجودة باخلارج واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن       االهتمام بعقارات    -د
  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

  .هيئة من أداء مهامهاـ اقتراح األسس والضوابط الالزمة اليت متكن ال-هـ
  . أي اختصاصات أخرى تنص عليها التشريعات ذات العالقة-و
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5 

وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار مـن   يتوىل إدارة اهليئة جملس إدارة من رئيس        
  .جملس الوزراء، بناء على عرض من وزير األوقاف والشؤون الدينية

6 

وكيفية عقد اجتماعاته   ، يضع جملس اإلدارة الئحة خاصة به، حتدد أسلوب عمله        
  .ومن له حق حضور هذه االجتماعات

7 

 

اسة اليت تسري عليها اهليئة وذلك مبراعاة أحكام الـشريعة اإلسـالمية       رسم السي  -أ
  .والتشريعات النافذة يف هذا الشأن

 .مليزانية واحلساب اخلتامي للهيئة املوافقة على مشروع ا-ب
يف  اقتراح النظم واللوائح املالية واإلدارية والفنية املنظمة لعمل اهليئة، وذلـك             -ج

  .نافذةحدود أحكام التشريعات ال
 األخرى املقررة بالتشريعات النافذة، ومبـا ال يتعـارض          االختصاصات مباشرة   -د

  .وأحكام هذا القرار
 نافذة إال بعد اعتمادها   " أ،ب" وال تعد قرارات جملس اإلدارة فيما يتعلق بالبنود         

  .من وزير األوقاف والشؤون الدينية
  

8 

هيئة وتصريف أمورها وله    ـ شؤون ال   يتوىل رئيس جملس اإلدارة، اإلشراف على     
  :على األخص ما يلي

  . اقتراح مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي للهيئة-أ
 .هيئةـ تنفيذ قرارات جملس إدارة ال-ب
  . متثيل اهليئة يف عالقاا بالغري وأمام القضاء-ج
  .هيئةـ القيام بالشؤون اإلدارية للموظفني بال-د

  .هيئةـي عن أنشطة اهليئة لس إدارة ال إعداد تقرير دوري وسنو-هـ
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9 

 

  .هاـ ريع األوقاف اخلريية اليت تتوىل إدارت-أ
 .كات املتوفني الذين ليس هلم وارث إيرادات تر-ب
ها، واليت يصدر بتحديدها قـرار مـن        ـ مقابل إدارة األوقاف اليت تقوم بإدارت      -ج

  .ينية والشؤون الدوزير األوقاف
  .لنذور اليت توجد باملساجد وغريها حصيلة صناديق ا-د

  .انات واهلبات اليت تقبلها اهليئة التربعات واإلع-هـ
  . إيرادات تؤول إليها قانوناًي أ-و

10 

تبدأ السنة املالية للهيئة ببداية السنة املالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبـدأ              
الية األوىل للهيئة من تاريخ العمل ذا القرار، وتنتهي بنهايـة الـسنة املاليـة     السنة امل 

  .احلالية
11 

تقوم اهليئة بعمل حساب سنوي عام لألوقاف اخلريية اليت تديرها ويدرج هـذا             
احلساب يف ميزانيتها، أما األوقاف األخرى فيعمل لكل منها حساب سنوي خـاص        

ـ          واليدرج مبيزانية اهليئة   ادة ـ من هذا احلساب إال مقابل اإلدارة املنصوص عليه بامل
  .من هذا القرار) 9(

12 

يصدر باهليكل التنظيمي للهيئة قرار من جملس الوزراء بناء على عرض من وزير             
األوقاف والشؤون الدينية ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار مـن وزيـر األوقـاف             

  .ئيس جملس إدارة اهليئةوالشؤون الدينية بناء على عرض من ر
13 

  .يكون باهليئة كافة السجالت وامللفات واملستندات اليت ختص شؤون األوقاف
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14 

تشكل بقرار من وزير األوقاف والشؤون الدينية جلنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا             
  .القرار

15 

، وعلـى   أحكامهدوره، ويلغى كل حكم خيالفهذا القرار من تاريخ صـيعمل ب 
  .اجلهات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
 

  

  
   هجري1433/ربيع األول /20صدر يف 
  ميالدي 12/02/2012املوافق 



  381     رقم الصفحة                                                                                  7عــدد ال

  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 49(رقم 

  بإنشاء صندوق الزكاة
 

  . بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
 .هاـة واحلسابات واملخازن وتعديالتمليزانيوالئحة ا، وعلى قانون النظام املايل للدولة -
 . ميالدي، بشأن الزكاة والئحته التنفيذية1997لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
 قـانون عالقـات    ميالدي، بشأن إصدار2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .العمل والئحته التنفيذية
مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 119( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .ديوان احملاسبة
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .حتديد هيكل احلكومة
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .اعتماد احلكومة االنتقالية
 مـيالدي، بتنظـيم وحتديـد       2012لسنة  ) 47( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

اختصاصات اجلهاز اإلداري لوزارة األوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعـض       
 .األحكام

يالدي، بشأن  م 2004لسنة  ) 123( وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم         -
 .إعادة تنظيم اهليئة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة

 ميالدي، بـشأن  2005لسنة ) 30( وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم    -
 .حتديد مستحقي الزكاة وبيان قواعد صرف حصيلتها

املـؤرخ  ) 163( وبناء على ما عرضه وزير األوقاف والشؤون الدينية بكتابه رقم            -
 .ميالدي 11/1/2012

 .ميالدي 2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي الرابع لسنة -
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1 

يكـون لـه    ) صندوق الزكـاة  (ينشأ وفقاً ألحكام هذا القرار صندوق يسمى        
الشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة، وخيـضع إلشـراف وزارة األوقـاف            

  .والشؤون الدينية
2 

خيتص صندوق الزكاة بتنفيذ السياسة العامة املقررة من وزارة األوقاف والشؤون        
  :الدينية فيما يتعلق بالزكاة وله على وجه اخلصوص ما يلي

  . جباية أموال الزكاة ممن جيب عليهم دفعها طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية-أ
  . العمل على إدارة أموال الزكاة وتنميتها-ب
وال الزكاة على مستحقيها طبقاً للشريعة اإلسالمية وأحكام القـانون           توزيع أم  -ج

  . ميالدي، بشأن الزكاة والئحته التنفيذية 1997لسنة ) 13(رقم 
  . وضع الضوابط اخلاصة بتحديد الفئات الواجبة عليهم الزكاة ومستحقيها-د

3 

 لـه باملـدن     يكون املقر الرئيسي للصندوق مدينة طرابلس، وجيوز إنشاء فروع        
  .األخرى وذلك بقرار من جملس إدارة الصندوق

  

4 

يتوىل إدارة الصندوق جملس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار            
  .من جملس الوزراء بناء على عرض من وزير األوقاف والشؤون الدينية

  

5 

 

 ميالدي بشأن الزكاة والئحته     1997لسنة  ) 13(القانون رقم    العمل على تنفيذ     -أ
  .التنفيذية، وما تقرره التشريعات يف هذا الشأن
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 رسم السياسة اليت يسري عليها الصندوق وذلك مبراعـاة أحكـام الـشريعة              -ب
 .اإلسالمية والتشريعات النافذة يف هذا الشأن

  .للصندوق املوافقة على مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي -ج
 اقتراح النظم واللوائح املالية واإلدارية والفنية املنظمة لعمل الصندوق، وذلك يف -د

  .حدود أحكام التشريعات النافدة
 مباشرة االختصاصات األخرى اليت تقضي التشريعات النافذة باختـصاصها          -هـ

  .ها، ومبا ال يتعارض وأحكام هذا القرارـب
نافذة إال بعد اعتمادها    " ب،ج"يما يتعلق بالبنود    تعد قرارات جملس اإلدارة ف     وال

إال بعد اعتمادهـا    " د"تكون نافذة يف البند      من وزير األوقاف والشؤون الدينية وال     
  .من جملس الوزراء

6 

يضع جملس اإلدارة الئحة خاصة به حتدد أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاتـه             
  .ومن له حق حضور هذه االجتماعات

7 

 

  .  ما خيصص له من دعم يف امليزانية العامة-1
 حصة العاملني على الزكاة وفق الضوابط احملددة بالالئحة التنفيذية للقانون رقم            -2

  . ميالدي املشار إليه1997لسنة ) 13(
  . إيرادات أخرى ينص عليها القانون أي-3

8 

وق ببداية السنة املالية للدولة وتنتهي بانتهائها على    ة للصند ـة املالي ـدأ السن ـتب
ة األوىل من تاريخ العمل ذا القرار وتنتهي بانتـهاء الـسنة   ـة املاليـأن تبدأ السن  
  .املالية للدولة



  384     رقم الصفحة                                                                                  7عــدد ال

9 

تعترب أموال الزكاة اليت جتيب من املواطنني يف حكم األموال العامة وال جيوز احلجز         
ادم أو كسب أي حق عيين عليها ويسري على أموال الصندوق عليها أو متلكها بالتق  

  .من امليزانية العامة أحكام قانون النظام املايل للدولة واللوائح الصادرة مبقتضاه
10 

 "سـابقاً "ينقل للعمل بالصندوق العاملون باهليئة العامة لالوقاف وشؤون الزكاة          
ر األوقاف والشؤون الدينية، كما تؤول      بذات أوضاعهم الوظيفية وفقاً ملا يقرره وزي      
  .ها عالقة بنشاط الصندوقـله األصول الثابتة واملنقولة واألرصدة اليت ل
11 

يصدر باهليكل التنظيمي للصندوق قرار من جملس الوزراء بناء على عرض مـن             
  .وزير األوقاف والشؤون الدينية، ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من الوزير

12 

وزير األوقاف والشؤون الدينية جلنة أو أكثـر لتنفيـذ          /  السيد تشكل بقرار من  
  .أحكام هذا القرار

13 

ـعمل ب يلغى كل حكم خيالف أحكامه، وعلـى  هذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر يف اجلريدة الرمسيةاجلهات املعنية تنفيذه، وي.  

 

   هجري1433/ربيع األول /20صدر يف 
  ميالدي12/02/2012املوافق 
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 50(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة العدل وتنظيم جهازها اإلداري

 

  .طـالع على اإلعـالن الدستـوري بعد اال-
ـ      - سابات واملخـازن   وعلى قانون النظام املايل للدولـة، والئحـة امليزانيـة واحل

  .هماـوتعديالت
  . ميالدي، بشأن نظام القضاء وتعديله2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -
  . ميالدي، بشأن إدارة قضايا احلكومة1971لسنة ) 87( وعلى القانون رقم -
  . ميالدي، بإنشاء إدارة احملاماة الشعبية1981لسنة ) 4( وعلى القانون رقم -
ه ون، والئحت ـاء إدارة القان  ـدي، بإنش  ميال 1992لسنة  ) 6( وعلى القانون رقم     -

  .ةـالتنفيذي
  . ميالدي، بتنظيم اخلربة القضائية2003لسنة ) 1( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، يف شـأن مؤسـسات اإلصـالح         2005لسنة  ) 5( وعلى القانون رقم     -

  .والتأهيل
قـانون عالقـات     ميالدي، بشأن إصدار     2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .العمل والئحته التنفيذية
  . ميالدي، بشأن تنظيم اجلريدة الرمسية2011لسنة ) 8( وعلى القانون رقم -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .حتديد هيكل احلكومة
دي، بـشأن    مـيال  2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
بتـاريخ  ) 233( وبناًء على ما عرضـه وكيـل وزارة العـدل بكتابـه رقـم                -

  . ميالدي12/01/2012
  . ميالدي2012رابع لسنة  وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي ال-
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1 

يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل ويتم تنظيم جهازها اإلداري          
  .وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

تتوىل وزارة العدل وضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة يف   
  :يليجمال العدل وهلا على وجه اخلصوص ما 

 وضع اخلطط والقرارات التنظيمية املتعلقة بشؤون العدل واقتـراح الـسياسة            -1
العامة للدولة اليت تؤدي إىل تطوير العمل القضائي بالتنسيق مع الس األعلى          

  .للقضاء واجلهات ذات العالقة
 مراجعة التشريعات املنظمة لعمل الوزارة وغريها من التشريعات واقتراح مـا            -2

  .ها مبا يحقق املستهدفات العامة للدولةـأنيلزم بش
 إجراء الدراسات والبحوث الالزمة للعمل القضائي والقـانوين والرفـع مـن             -3

  .هاـمستوى أعضاء اهليئات القضائية والعاملني بالوزارة واجلهات التابعة ل
 اقتراح اخلطط التنموية املتعلقة بعمل الوزارة ومتابعـة تقيـيم تنفيـذها بعـد          -4

  .مادهااعت
  .إصدار القرارات واملنشورات والتعليمات اخلاصة بعمل الوزارة واجلهات التابعة هلا -5
لكتروين وتطوير قواعـد     القيام بأعمال الدعم املعلومايت واألرشفة والتوثيق اال       -6

  .البيانات وأنظمة املعلومات املتعلقة بعمل الوزارة
املسندة إليها وعرضـها علـى    وضع برامج عمل الوزارة لتنفيذ االختصاصات  -7

  .جملس الوزراء لالعتماد
  . متابعة أداء اجلهات التابعة للوزارة-8
  . إعداد مشروعات امليزانية واحلسابات اخلتامية للوزارة-9

  . إعداد مشاريع القوانني ومراجعتها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة-10
تنظيمية ذات العالقـة بعمـل       إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح التنفيذية وال      -11

  .الوزارة
  . مراجعة مشاريع املعاهدات الدولية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة-12
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  . متابعة تنفيذ املشروعات اخلاصة بالوزارة واجلهات التابعة هلا-13
 توفري االحتياجات الالزمة للوزارة واهليئات القضائية مبا يـؤدي إىل تطـوير             -14

  .العمل القضائي
3 

يكون لديوان وزارة العدل وكيل وزارة أو أكثر ميارس املهام املقـررة لـوكالء              
  .شراف الوزيرإالوزارات مبوجب التشريعات النافذة ويعمل حتت 

4 

 

، وإدارة التفتـيش علـى اهليئـات        وهى احملاكم، والنيابات  :  اهليئات القضائية  -1
القضائية، وإدارة قضايا احلكومة، وإدارة احملاماة الشعبية، وإدارة القـانون،          

  .هاـها وفقاً للتشريعات املنظمة لـوتباشر هذه اهليئات اختصاصات
  .ون اإلدارية واملاليةؤ إدارة الش-2
  . إدارة التدريب-3
  . إدارة التخطيط-4
  .عاون إدارة العالقات والت-5
  . مكتب الوزير-6
  . مكتب وكيل الوزارة-7
  . املكتب القانوين-8
  . مكتب املراجعة الداخلية-9

لجريدة الرمسية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل      لويكون بوزارة العدل إدارة     
  .مسيةر ميالدي، بشأن تنظيم اجلريدة ال2011لسنة ) 8(وفقاً للقانون رقم 

5 

 

  . جهاز الشرطة القضائية-1
  . مركز اخلربة القضائية والبحوث-2
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  . املعهد العايل للقضاء-3
  . إدارة قضايا احلكومة-4
  . مركز التوثيق واملعلومات-5

  .هاـوتباشر هذه اجلهات مهامها حتت إشراف الوزير وفقاً للتشريعات املنظمة ل
6 

 

 توفري احتياجات الوزارة من املوظفني يف خمتلف التخصصات وفقـاً للمـالك             -1
وامليزانية املعتمدة سنوياً واختاذ إجراءات التعيني والترقية والنقـل والنـدب           
واإلعارة وغريها من املسائل الوظيفية املتعلقة باملوظفني طبقـاً للتـشريعات           

  .يفيةاملنظمة للشؤون الوظ
 تنظيم ومراقبة حضور وانصراف املوظفني وإعداد جـداول املناوبـة اليوميـة             -2

  .ها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصري يف هذا الشأنـواإلشراف على العمل ب
 حفظ امللفات الشخصية للموظفني بالوزارة، وكذلك السجالت اخلاصة باملالك          -3

  .واألقدمية
 املوظفني وجملس تأديب املوظفني وتويل أمانة       ونؤ التحضري الجتماعات جلنة ش    -4

  .سرمها واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات
 إعداد تقديرات امليزانية اخلاصة بالوزارة ومسك السجالت الالزمـة لـذلك            -5

  .هاـومراقبة الصرف من بنود امليزانية وفقاً للتشريعات والنظم املالية املعمول ب
  .عداد قسائم املرتبات واملستحقات األخرى وإمتام إجراءات صرفها إ-6
ون املخازن واملشتريات واإلمداد واألشغال واملركبـات والطباعـة         ؤ متابعة ش  -7

  .اخلاصة بديوان الوزارة
  . متابعة أعمال صندوق الرعاية االجتماعية-8
واملذكرات الواردة   القيام بأعمال احملفوظات بالوزارة مبا يف ذلك تلقي الرسائل           -9

وتصدير املكاتبات والرسائل الصادرة وقيد كل منها يف السجل اخلاص بذلك           
تصنيف املقرر بالطرق العاديـة  وحفظ الوثائق يف امللفات املخصصة هلا طبقاً لل   

  .لكترونيةواال
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-10
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7 

 

 اقتراح خطط التدريب والتأهيل ملنتسيب وزارة العدل على ضوء مـا تقدمـه              -1
  .اإلدارات املعنية من اقتراحات

 اقتراح مناهج وبرامج التكوين والتأهيل اليت يتطلبها رفـع كفـاءة املـوظفني         -2
  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

ج للمـوظفني  ون الدورات والبعثات الدراسـية بالـداخل واخلـار   ؤ متابعة ش  -3
  .بالوزارة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة

  . توفري وسائل التدريب والتأهيل واحتياجاته للموظفني بالوزارة-4
  . إعداد اإلحصائيات والبيانات اخلاصة بالتدريب والتأهيل-5
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-6

8 

 

 إعداد اخلطط والدراسات وحتديد احتياجات الوزارة من إنشاءات أو صـيانة            -1
  .املنشآت القائمة

  . اقتراح مشروعات اخلاصة بالتنمية-2
  .هاـ متابعة تنفيذ املشروعات اخلاصة بالوزارة واجلهات التابعة ل-3
جمال عمـل    إعداد اإلحصائيات ومجع البيانات اخلاصة بأوجه نشاط الوزارة يف           -4

  .اإلدارة وتصنيفها وتبويبها وحتليلها
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-5

9 

 

هم بالتنسيق مع اإلدارات أو املكاتب      ـ استقبال ضيوف الوزارة وتنظيم مقابالت     -1
  .همـاملختصة وإجناز إجراءات

  .بأعمال العالقات العامة ملوظفي الوزارة القيام -2
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 تنظيم األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية للموظفني وإعداد الربامج الـيت           -3
  .تساعد على املشاركة يف هذه األنشطة بالتنسيق مع اجلهات املختصة

  . التعريف بنشاط الوزارة واجلهات التابعة هلا عرب وسائل اإلعالم-4
طرح أو ينشر من أمور تتعلق بأعمال الوزارة أو مهامهـا وعـرض              متابعة ما ي   -5

  .ها من تعليماتـملخص لذلك على الوزير وتنفيذ ما يصدر بشأن
 حفظ تقارير الوفود الرمسية املشاركة يف املؤمترات واللقاءات الدولية واإلقليمية           -6

  .واحمللية
ذات العالقـة مبهـام      حفظ وتوثيق املعاهدات واالتفاقيات الثنائية والدوليـة         -7

  .الوزارة
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل اإلدارة-8

10 

 

  . تنظيم مقابالت الوزير واتصاالته-1
  . جتميع البيانات واملعلومات اليت يطلبها الوزير-2
  .الوزير القيام بشؤون احملفوظات بالنسبة للربيد الصادر والوارد اخلاص ب-3
  . ختم وتسجيل قرارات الوزارة وتبليغها ومتابعة تنفيذها-4
 اإلعداد لالجتماعات اليت يترأسها الوزير وحضورها وإعداد حماضـرها عنـد            -5

  .تكليفه بذلك
11 

 

  . تنظيم مقابالت الوكيل واتصاالته-1
  .يطلبها الوكيل جتميع البيانات واملعلومات اليت -2
  . القيام بشؤون احملفوظات بالنسبة للربيد الصادر والوارد اخلاص بالوكيل-3
  .جتماعات اليت تعقد برئاسة الوكيل التحضري لال-4
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-5
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12 

 

  . إعداد مشاريع القرارات اليت خيتص الوزير أو الوكيل بإصدارها-1
 من الوزير أو الوكيل أو إحـدى         إبداء املشورة يف املسائل القانونية اليت تعرض       -2

  .داراتاال
 متابعة الدعاوى اليت ترفع من الوزارة أو عليها بالتنـسيق مـع إدارة قـضايا                -3

  .احلكومة
  . تربمها الوزارة إعداد ومراجعة العقود اليت-4
  .ها من الوزير أو الوكيلـ حضور االجتماعات اليت يكلف ب-5
  .ها من قبل الوزير أو الوكيلـ املشاركة يف عضوية اللجان اليت يكلف ب-6
  . إعداد التقارير الدورية عن سري عمل املكتب-7

13 

 

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

 وضع أنظمة املراجعة والضبط املايل الداخلي، ومتابعة تنفيذ القوانني واللـوائح            -2
  .هاـاملالية املعمول ب

 مراجعة اإلجراءات املالية بالوزارة والتأكد من عدم تعارضها مع التـشريعات            -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
قارير عامـة إىل     فحص ومراجعة مشروع امليزانية واحلسابات اخلتامية وتقدمي ت        -5

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

  .الصرف حسب اللوائح املالية والنظم احملاسبية
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ها تتمشى مع طبيعة    ـ االطالع على السجالت والدفاتر احملاسبية للتأكد من أن        -7
  .مهالعمل وتضمن حسن سري انتظا

 إجراء التفتيش املفاجئ على اخلزائن واملخازن واإلشراف على عمليات اجلـرد            -8
املفاجئ والسنوي، وكذلك على تسليم العهد واختاذ ما يلزم من إجـراءات            

  .باخلصوص
 اقتراح التعديالت يف السجالت والدفاتر والنماذج احملاسـبية بالتنـسيق مـع            -9

  .اإلدارات املختصة
الرد على االستفسارات واملالحظات اليت يبديها ديوان احملاسـبة          املشاركة يف    -10

  .حول فحص ومراجعة احلسابات اخلتامية وامليزانيات العمومية
 إعداد تقارير دورية عن الوضع املايل بالوزارة والتنبيه على أوجـه القـصور              -11

  .هاـواالحنراف ورفع التقارير إىل الوزير الختاذ ما يراه مناسباً بشأن
  . متابعة اإلجراءات اخلاصة باحملافظة على األصول الثابتة واملنقولة-12
  .ها وفقاً للتشريعات النافذةـ أي اختصاصات أخرى يكلف ب-13
  . إعداد التقارير الدورية عن سري العمل باملكتب-14

14 

 من وزير العدل مبا ال خيالف أحكـام          قرار يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة العدل    
  .هذا القرار

15 

رار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفه، وعلى اجلهات       ـهذا الق ـيعمل ب 
  .ةـاملعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسي

 

  .هجري1433/ربيع األول/20صدر يف 
 .ميالدي12/02/2012:املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 52(رقم 

  رير بدل إعاشةبتق
 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
  .هماـوالئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالت  وعلى قانون النظام املايل للدولة -
  . ميالدي، بشأن التعليم2010لسنة ) 18( وعلى القانون رقم -
 مـيالدي، بـشأن     2011 لسنة) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .حتديد هيكل احلكومة االنتقالية وتعديالته
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
  . ميالدي، بتقرير منحة دراسية2012لسنة ) 42( وعلى قرار جملس الوزراء رقم -
ــيم وال- ــر التعل ــاب وزي ــم  وعلــى كت ــاريخ ) 22(بحــث العلمــي رق بت

ميالدي، بشأن ختصيص مبالغ حلل مشكلة اإلعاشة واملبيـت         22/01/2012
  .للطلبة املقيمني مببيت جامعة طرابلس

  . ميالدي2012 وعلى حمضر اجتماع جملس الوزراء العادي الرابع لسنة -

 

1 

ب املقيمني باألقسام مخسة عشر ديناراً للطال) 15( قدره   – بدل إعاشة    –يصرف  
 يف حالة   –الداخلية باجلامعات واملعاهد العليا احلكومية وما يف حكمها عن كل يوم            

  . تسلم مباشرة للطالب–عدم توفر اإلعاشة 
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2 

والبحث العلمي وضع الـضوابط املنظمـة لـصرف         العايل  تتوىل وزارة التعليم    
  . املذكورلوإيقاف البد

3 

لية بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي اختاذ اإلجـراءات          على وزارة املا  
  .الالزمة لتدبري املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ هذا القرار

4 

ات املختصة تنفيـذه،    ـرار من تاريخ صدوره، وعلى اجله     ـهذا الق ـل ب ـعمي
  .نشر يف اجلريدة الرمسية ويف وسائل اإلعالم املختلفةيو

  
 

  . هجري1433/ربيع األول /27صدر يف 
  . ميالدي19/02/2012: املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 54(رقم 

  بتقرير حكم يف املنافذ الربية والبحرية واجلوية
 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
 بشأن حتديد هيكـل  2011لسنة ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .احلكومة االنتقالية وتعديالته
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 مـيالدي،   2006لـسنة   ) 288(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .الشعبية العامة لألمن العامبإعادة تنظيم اجلهاز اإلداري للجنة 
 مـيالدي،   2009لـسنة   ) 313(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

بشأن بعض األحكام املتعلقة بتبعيـة املنافـذ البحريـة والربيـة واجلويـة              
  .واختصاصات مديريها

  . ميالدي30/01/2012بتاريخ ) 79( وعلى ما عرضه وزير املالية بكتابه رقم -
  . ميالدي2012لى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي اخلامس لسنة  وع-

 

1 

خلية على أن تتم عملية     اتسلم مجيع املنافذ الربية والبحرية واجلوية إىل وزارة الد        
  .التسليم يف موعد ال جياوز أسبوعني من تاريخ صدور هذا القرار
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2 

  .اخلية وضع اآللية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار الدفاع والدوزاريتتتوىل 
3 

رار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفـه، وعلـى           ـهذا الق ـل ب ـيعم
  .ةـات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسيـاجله

  
 

  .هجري1433/ربيع األول/ 26صدر 
  .ميالدي20/02/2012املوافق 
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  لوزراءقرار جملس ا
   ميالدي2012لسنة ) 55(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة احلكم احمللي وتنظيم جهازها اإلداري

  وتقرير بعض األحكام
 

  .طالع على اإلعالن الدستوري بعد اال-
 .وعلى بيان إعالن تأسيس الس الوطين االنتقايل املؤقت -
يل للدولة، والئحـة امليزانيـة واحلـسابات واملخـازن         وعلى قانون النظام املا    -

 .هاـوتعديالت
 ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقـات       2010لسنة  ) 12(وعلى القانون رقم     -

 .العمل والئحته التنفيذية
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 174(قرار الس الوطين االنتقايل رقم      وعلى   -

  .حتديد  هيكل احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 184(لى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        وع -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختصاصات    2012لسنة  ) 1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
 ميالدي، بإضافة وتعديل بعض     2012لسنة  ) 3( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

 ميالدي، بتسمية وكالء ووكـالء      2011لسنة  ) 11(حكام يف قراره رقم     األ
  .مساعدين للوزارات
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  . وعلى ما عرضه وزير احلكم احمللي-
   .   ميالدي2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي الرابع لسنة -

 

1 

ي ويتم تنظيم جهازهـا     يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة احلكم احملل      
  .اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

تتوىل وزارة احلكم احمللي وضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذ السياسة العامـة            
للدولة يف جمال احلكم احمللي، مبا يف ذلك املرافق وشؤون التخطيط والتطوير العمراين         

  :ة، وهلا على وجه اخلصوص ما يلياليت تدخل يف اختصاص وحدات اإلدارة احمللي
 اقتراح مشروعات القوانني واللوائح والسياسات واخلطط التنموية املتعلقة بعمل   -1

  .الوزارة ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها
 مراجعة التشريعات املنظمة لنشاط الوزارة أو املؤثرة فيه، واقتراح مـا يلـزم              -2

 .امة للدولةبشأا مبا حيقق املستهدفات الع
 .إصدار القرارات واملنشورات والتعليمات اخلاصة بعمل الوزارة واجلهات التابعة هلا -3
لكتروين وتطوير قواعـد    القيام بأعمال الدعم املعلومايت واألرشفة والتوثيق اال       -4

 .البيانات وأنظمة املعلومات املتعلقة بنشاط الوزارة
نائية والدولية اليت تكون ليبيا طرفاً فيها       ات الث ـدات واالتفاقي ـذ املعاه ـتنفي -5

ات الدولية واإلقليميـة ذات العالقـة       ـرات واملنظم ـة يف املؤمت  ـواملشارك
 .بعمل الوزارة

 .هاـها ومتابعتها واقتراح ما يلزم بشأنـاإلشراف على اجلهات التابعة ل -6
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 تقـارير   وضع برنامج عمل الوزارة لتنفيذ االختصاصات املسندة إليها وتقدمي         -7
 .دورية شهرية على مستوى األداء

إعداد مشروع اهليكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتـسمية مـدراء اإلدارات      -8
 .واملكاتب بالوزارة وفق املعايري اليت تضعها الوزارة املختصة

حتديد االحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خططها التنفيذية وفقاً للمعايري          -9
 .زارة املختصةاليت تضعها الو

ها وفق األسس   ـداد مشروع امليزانية اخلاصة بالوزارة واجلهات التابعة ل       ـإع -10
املتبعة يف هذا الشأن وإقفال احلساب اخلتامي ملصروفات الوزارة يف املواعيـد            

 .احملددة لذلك
وضع اخلطط والربامج واملشروعات املتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للوحدات          -11

 .متابعة وتقييم ما يتم إجنازه منهااحمللية و
 .وضع اإلطار العام خلطة اخلدمات احمللية يف ضوء اخلطة العامة للدولة -12
دراسة النماذج واألمناط اخلاصة بتخطيط وتطوير املدن والقرى والعمل على           -13

 .استخالص ما يالئم البيئة احمللية منها
دات احمللية يف جماالت اختصاصها     إصدار القرارات والتعليمات الالزمة للوح     -14

 .ومراقبة نشاطها
إعداد ومراجعة التصميمات واملواصفات اخلاصة مبشروعات املرافق العامـة          -15

 .ها الوحدات احمللية والداخلة يف اختصاصهاـاليت تقوم ب
 .اإلشراف الفين واإلداري على أعمال الوحدات احمللية -16
زمة عن سري أعمال اجلهات التابعـة للـوزارة         داد التقارير الال  ـام بإع ـالقي -17

والوحدات احمللية واقتراح احللول املناسـبة جلعلـها قـادرة علـى القيـام         
 .هاـمبسؤوليات
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العمل على حتقيق التعاون والتنسيق يف العمل بني الوحدات احمللية وفروعها مبا       -18
 .حيقق التكامل يف تنفيذ األعمال

دات احملليـة ومـدى   ـات التنفيذية للوحـاهليئة بـة شؤون العضوي ـمتابع -19
برئاسة االس واليت تفرضـها القـوانني        توفر الشروط اخلاصة بالعضوية أو    

 .اخلاصة بذلك
رسم السياسة اخلاصة خبطط التدريب الالزمة ألعـضاء الوحـدات احملليـة             -20

 .وموظفيها وذلك بالتعاون مع اجلهات املختصة بالدولة
لمية السليمة للمحافظة على إصحاح البيئة وتنفيذ الـسياسة  وضع اخلطط الع   -21

 .الصحية املقررة للمحافظة على البيئة يف املدن والقرى ومحايتها
 .ممارسة االختصاصات املسندة للوزارة املقررة بالتشريعات النافذة -22

3 

سون يكون للوزارة وكيل أو أكثر يصدر بتسميتهم قرار من جملس الوزراء وميار           
  .االختصاصات املقررة هلم بالتشريعات النافذة
4 

ميارس وكيل الوزارة لشؤون االس احمللية االختصاصات املقررة لـه مبوجـب            
التشريعات النافذة، واإلشراف على شؤون اـالس احملليـة وشـؤون املرافـق              

  .واإلصحاح البيئي، حتت اإلشراف املباشر للوزير
5 

 الوزارة لشؤون ديوان الوزارة االختصاصات املقررة لـه مبوجـب        ميارس وكيل 
التشريعات النافذة واإلشراف على سري العمل اليومي بديوان الوزارة حتت اإلشراف           

  .املباشر للوزير
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6 

  : التنظيمي لوزارة احلكم احمللي من التقسيمات التنظيمية اآلتيةاهليكليتكون 
  

  . مكتب الوزير-1
 . مكتب املستشارين-2
 . مكتب التعاون الفين-3
 . مكتب الشؤون القانونية-4
 . مكتب املراجعة الداخلية-5
 . مكتب االستراتيجيات والسياسات ودعم القرار-6
 . مكتب تقدير العقارات-7
 . مكتب اإلعالم-8

  

  . إدارة شؤون االس احمللية-1
 . إدارة شؤون اإلصحاح البيئي-2
 . إدارة املرافق احمللية-3
 . مكتب إدارة األزمات-4
 . مكتب الشكاوي والتظلمات-5

  

  .واملالية إدارة الشؤون اإلدارية -1
 . إدارة تنمية وتطوير املوارد البشرية-2
 . مكتب املشروعات واملتابعة-3
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 . مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء-4
 . مكتب نظم وتقنية املعلومات-5

7 

 

  . جهاز احلرس البلدي-
 .املناطق الشركات العامة خلدمات النظافة ب-
 . مكتب إدارة املدن التارخيية-

8 

 

  .اإلشراف على أداء االس احمللية ومتابعة أنشطتها -
اقتراح الربامج التدريبية الالزمة للموظفني باالس احمللية وذلك بالتعـاون مـع             -

 .بالوزارةإدارة تنمية وتطوير املوارد البشرية 
 .املسامهة يف رسم السياسات اخلاصة باحتياجات االس احمللية من املوظفني -
 .متابعة تنفيذ قرارات الوزارة فيما يتعلق بشؤون إدارة احلكم احمللي -
اقتراح خطوات عملية للحد من البريوقراطية واملركزية ودعم واستخدام نظـم            -

 .مبجالس احلكم احمللياملعلومات وامليكنة يف تسيري اخلدمات 
املسامهة يف تطوير أداء االس احمللية بالتعاون مع مكتب ضمان اجلودة وتقيـيم              -

 .األداء
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -
 .ما يسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة -
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9 

 

تنفيذية للسياسات املتعلقة بشؤون اإلصحاح البيئي وفقاً للقوانني        وضع الربامج ال   -
  .والقرارات الصادرة باخلصوص

متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي واألرصفة والطـرق ومـا يف             -
 .حكمها باملدن والقرى املختلفة

مراقبة مصادر مياه الشرب والتأكد من مساراا وفحص عينات منـها بـشكل              -
 .ضمان سالمتهادوري ل

حتديد احتياجات املناطق من املنتـزهات واحلدائق العامة واملسطحات اخلضراء،          -
ها ومتابعة تنفيـذها ورعايتـها      ـوأعمال جتميل املدن والقرى، واالهتمام ب     
 .بالتنسيق مع اجلهات األخرى ذات العالقة

 املزروعـة   إعداد التصاميم اخلاصة بتجميل امليادين والشوارع واملساحات غـري         -
 .داخل املدن والقرى

إعداد التقديرات املالية الالزمة ملشاريع جتميل املدن وترتيب وإنـشاء احلـدائق             -
واملنتـزهات العامة، وإعداد وثائق املناقصات اخلاصة بذلك، تبعاً الحتياجات         

 .كل منطقة وخصائصها البيئية
 .دناإلشراف على األسواق األسبوعية داخل وخارج خمططات امل -
اقتراح برامج وأنظمة النظافة العامة وتعميمها على املناطق واإلشراف على مواقع            -

 .جتميع النفايات باملدن والقرى املختلفة واإلشراف على أعمال تدويرها
اقتراح التشريعات املتعلقة بأعمال النظافة العامة ومعاجلة النفايـات املنــزلية            -

تجارية، وتلك اليت تتطلب معاجلـات خاصـة   واملتولدة عن املصانع واحملال ال    
 .كمخلفات املستشفيات
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القيام بالرقابة الفنية على الوحدات املختصة بالنظافة العامة يف املناطق، وتقـدمي             -
 .هاـالدعم الفين ل

مواكبة التطور العلمي والتقين يف جمال اإلصحاح البيئي وتأهيل األطر الفنيـة يف              -
 .هذا اال

ع اجلهات احلكومية األخرى واخلاصـة املعنيـة يف محـالت التوعيـة        املسامهة م  -
 .والتثقيف بالنظافة العامة، والتوعية بسبلها

اإلشراف على نظافة الشواطئ واملصائف العامة، واقتراح القواعـد والـشروط            -
 .املنظمة ألعمال الشركات اليت تعمل فيها

ا ومتابعتها وتنظيم عمليـات  دة واإلشراف عليه ـر اجلدي ـع املقاب ـاقتراح مواق  -
 .هاـالدفن ب

 .اإلشراف على السلخانات واملذابح، وعمليات رفع املخلفات والتخلص منها-
وضع الشروط والقواعد املنظمة ألعمال الشركات اخلاصة اليت تتـوىل أعمـال             -

 .النظافة
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -
 .ت النافذةما يسند إليها وفقاً للتشريعا -

10 
 

  .املشاركة يف إعداد ومراجعة التصميمات اخلاصة مبشروعات املرافق العامة -
املسامهة يف وضع الشروط واملواصفات الفنية ملشاريع املرافق العامة اليت تعتـزم             -

 .الوزارة تنفيذها
ث لتطوير األساليب الفنيـة املـستخدمة يف      املسامهة يف إجراء الدراسات والبحو     -

 .تنفيذ مشروعات املرافق العامة
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 .اإلشراف العام على املرافق التابعة للوزارة -
اقتراح الضوابط والتنظيمات اخلاصة باستخدام املرافق اليت تشرف عليها الوزارة           -

 .واستقبال الطلبات اخلاصة باالستفادة من هذه املرافق
لتشغيل والصيانة والنظافة يف املرافق بصفة مستمرة وإبالغ الوحدة         متابعة أعمال ا   -

املسؤولة عن التشغيل والصيانة بأية مالحظات، تفيد يف عالج أوجه القصور           
 .املوجود

 .االشتراك يف جلان االستالم ملشروعات املرافق العامة اليت تقوم الوزارة بتنفيذها -
ات اإلدارية والفنية اخلاصة بـاإلدارة      ـزمات التدريبية واملستل  ـحتديد االحتياج  -

 .ومتابعة توفريها
ها وتقدمي تقارير توضـح     ـمتابعة تنفيذ املشروعات والوقوف على سري العمل ب        -

 .ذلك إىل الوكيل املختص
تلقي صور من التقارير املعدة عن مشروعات املرافق العامة التابعة للوزارة وحتليل             -

 .املسؤولني ذوي العالقةها وعرض النتائج على ـبيانات
 .إعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة -
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -
 .ما يسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة -

11 

 

  .للوائح اإلدارية واملالية للدولةتطبيق كافة األنظمة وا -
إعداد مشروع املوازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية األخـرى       -

 .بالوزارة، ومتابعة تنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة
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مسك الدفاتر والسجالت احملاسبية وتنظيمها ومتابعة سالمة عمليات الـصرف           -
 .والتحصيل

 .ع املتنوعة ومتابعتهاإصدار طلبات الدف -
توفري احتياجات الوحدات اإلدارية بالوزارة من املستلزمات واألدوات واألجهزة          -

 .هاـالالزمة للعمل، وفقاً للقوانني واألنظمة املعمول ب
توفري كافة األعمال املتعلقة بالشؤون اإلدارية واخلدمات من صيانة وحراسة مباين            -

 .نظافة وغريهاالوزارة وممتلكاا وأعمال ال
القيام بدراسة مشاريع املناقصات واملزايدات وإحالتها إىل اللجـان املختـصة يف             -

 .الوزارة أو جلنة املناقصات املركزية أو احمللية ومتابعتها
 .مسك حسابات املخازن وإجراء عمليات اجلرد الدورية والسنوية واملفاجئة -
املواصالت، وجتديد تراخيص جتوهلـا    حتديد احتياجات الوزارة من وسائل النقل و       -

 .والتأمني عليها ومراقبتها وتنظيم حركتها وحسن استعماهلا
توفري مستلزمات إطفاء احلرائق واإلسعافات األوليـة مببـاين الـوزارة ومجيـع              -

 .مستلزمات األمن والسالمة املهنية
 يف  توفري خدمات الطباعة والنسخ والتصوير وتغليف وجتليد املطبوعـات ومـا           -

 .حكمها
تويل أمانة سر جلنة شؤون املوظفني وجملس التأديب باجلهـاز اإلداري وإعـداد              -

حماضر جلساا وترتيبها وحفظها، واختاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذها           
 .وإبالغها إىل جهات االختصاص

تنظيم وترتيب املواد املخزنة ومحاية املخازن من السرقة والتلف وضـمان رقابـة          -
عليها، وتنظيم السجالت والنماذج واألدلة الالزمة حلفظ وتـصنيف         فاعلة  

 .املواد واملعدات واملستلزمات اليت يتم توريدها وشراؤها وصرفها
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القيام باألعمال املتعلقة بشؤون احملفوظات وتنظيمها، مبا يضمن قيـد وتـداول             -
 .جةامللفات والوثائق واملراسالت وحفظها وسهولة الرجوع إليها عند احلا

 .متابعة دوام املوظفني بالوزارة وفقاً للتشريعات النافذة -
إعداد وتنفيذ املعامالت اخلاصة باالستقطاب والتعيني والتعاقد يف الوزارة والنقل           -

والندب واإلعارة، وإجراء االختبارات الالزمة للمفاضلة فيما بني املتقـدمني          
 .لشغل الوظائف الشاغرة

 .السنوية لرواتب املوظفني واملتعاقدين بالوزارةإعداد مشروع املوازنة  -
استالم القرارات اخلاصة بالتعيينات والتعاقدات والترقيـات واملكافـآت وأيـة            -

مستحقات أو استقطاعات مالية من القسم املختص، وإعداد التسويات املالية          
 .ملستحقات موظفي الوزارة واملتعاونني معها، وفقاً للتشريعات النافذة

فيذ ومتابعة قرارات اإليفاد يف املهمات الرمسية والتدريبية وكذلك إجـراءات           تن -
العالج الطيب والضمان االجتماعي وغريها من األعمال األخـرى املتعلقـة           

 .بشؤون املوظفني
 .حفظ وتوثيق امللفات الشخصية للموظفني بالوزارة -
 .ت املتعاونني معهإعداد مرتبات واستحقاقات املوظفني بديوان الوزارة ومكافآ -
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -
 .ما يسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة -
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 الوزارة والوحدات احمللية من الوظائف، بالتنسيق مـع         احتياجاتختطيط وحتديد    -
  .تلفة بالوزارةالتقسيمات اإلدارية املخ
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ختطيط االحتياجات الكمية والنوعية من املوارد البشرية بالوزارة، واإلعالن عنها           -
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ومتابعة أداء من يتم اختيارهم أثناء فتـرة             

 .االختبار
إعداد خطة التدريب السنوية ملوظفي الوزارة والوحدات احمللية بالتعـاون مـع             -

دارية املعنية، والتنسيق مع مراكز التدريب املتخصصة للرفع من         الوحدات اإل 
 .قدرام ومهارام اإلدارية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

دراسة واقتراح وتطوير اهليكل التنظيمي والوظيفي للوزارة وفقاً للمـستجدات           -
 .والتطورات املرتبطة بعمل الوزارة

ظائف بالوزارة والوحدات احملليـة، يف      إعداد وصف وتوصيف وترتيب كافة الو      -
ضوء معايري ترتيب الوظائف العامة بالدولة ومتابعة سجل املالك العام وتعديل           
البيانات اليت تطرأ عليها وإبالغ جهـة االختـصاص بالوظـائف الـشاغرة       

 .واملشغولة بديوان الوزارة
إلداريـة  وضع معدالت قياس أداء ومقررات وظيفية موضوعية لكافة الوحدات ا      -

 .بالوزارة، ومتابعة تنفيذها
القيام باإلجراءات الالزمة لتقييم معدالت األداء الوظيفي ملوظفي الوزارة، وذلك           -

 .بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية، ومتابعة تنفيذها
وضع اخلطط والربامج التدريبية ومتابعة تنفيذها لتنمية املوارد البشرية، وتطـوير            -

بالتنسيق مع اجلهات املختصة، وتنظيم الدورات التدريبيـة        مهاراا الوظيفية   
 .اخلاصة بأعمال الوزارة

 .املشاركة يف مراجعة تقارير الكفاءة السنوية للموظفني وإجراءات التظلم منها -
 .تلقي وحصر االحتياجات التدريبية للموظفني العاملني يف االس احمللية -



  410     رقم الصفحة                                                                                  7عــدد ال

 .دارةإعداد التقارير الدورية عن عمل اإل -
 . ما يسند إليها وفقاً للتشريعات النافذة -
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تلقي التقارير واملراسالت اليت ترد باسم الوزير، واستيفاء البيانات الالزمة عنـها        -
  .هاـوعرضها عليه وتنفيذ تعليماته بشأن

 .يانات اليت يطلبهاتنظيم مقابالت واتصاالت الوزير وتوفري املعلومات والب -
 .هم مع الوزيرـهم ومقابالتـاستقبال املراجعني وتنسيق مواعيد لقاءات -
تنظيم امللفات واملراسالت واملستندات اخلاصة بالوزير، وحفظ املستندات السرية          -

 .وفقاً للضوابط اليت يقررها
ـ            - ق التحضري الجتماعات الوزير الدورية بالوزارة وإعداد جـداول أعماهلـا وف

 .هاـتوجيهاته وحترير حماضرها وطباعتها وتبليغ اجلهات املختصة ب
االتصال باجلهات املختلفة وفقاً لتعليمات الوزير، وتلقي املكاملات اليت تـرد إىل             -

مكتبه يف حال عدم وجوده وتدوين ملخصات بفحواها وعرضها عليه وتنفيذ           
 .هاـتعليماته بشأن

 املشكلة بقرار من الـوزير وتقـدمي التقـارير    متابعة أعمال اللجان وفرق العمل    -
 .هاـالدورية بشأن

 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -
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اقتراح اخلطط والربامج واألساليب الكفيلة بتنفيذ سياسة الوزارة يف ضوء رؤيـة           -
  .رسالة الوزارةو
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 .إبداء املشورة الفنية يف خمتلف القضايا اليت تعرض عليه -
متابعة األحداث الراهنة واملتعلقة باحلكم احمللي، وإعـداد التحلـيالت الالزمـة        -

 .باخلصوص
ها لتحسني مستوى اخلدمات الـيت      ـإعداد البحوث والدراسات اليت يكلفون ب      -

 .تقدمها الوزارة
 .الدورية عن عمل املكتبإعداد التقارير  -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -
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مجع املعلومات اخلاصة باملنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بنشاط           -
  .الوزارة

يمية والدوليـة يف  إعداد التقارير الالزمة بشأن مسامهات املنظمات واهليئات اإلقل      -
دعم جهود العمل البلدي واألنشطة املختلفة بالوزارة، واقتراح املـشاركات          

 .اليت حتقق االستفادة من هذه املنظمات واهليئات
 .متابعة أنشطة التعاون الفين مع املنظمات الدولية يف جمال احلكم احمللي -
دولية من مساعدات فنيـة     اقتراح السبل الكفيلة لالستفادة مما توفره املنظمات ال        -

 .وأعمال ذات عالقة بنشاطات الوزارة
دراسة مشروعات االتفاقيات املزمع عقدها يف جماالت التعاون الدويل مع الدول            -

 .واملنظمات اإلقليمية والدولية ومتابعة ما يوقع منها
يـة  دراسة التقارير الدورية ذات العالقة بعمل الوزارة الواردة من املنظمات الدول     -

 .وإحالتها للجهات ذات العالقة مشفوعة برأيه يف اخلصوص
 .تنظيم وحفظ وتوثيق االتفاقيات واملراسالت الدولية اخلاصة باملكتب -
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ة عن سري العمل باملكتـب وإحالتـها للوحـدات          ـر الدوري ـداد التقاري ـإع -
 .املختصة بالوزارة

 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

16 

 

  .إبداء الرأي القانوين يف املوضوعات اليت حتال إليه -
إعداد مشروعات القرارات واللوائح اخلاصـة بـالوزارة، وإبـداء الـرأي يف              -

 .مشروعات القوانني اليت حتال إليه بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
نيـة اخلاصـة بالتـشريعات املتعلقـة        حبث ودراسة ومتابعة املوضوعات القانو     -

 .هاـباختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املعنية ب
إعداد مشروعات العقود واالتفاقيات الدولية املتعلقـة باختـصاصات الـوزارة       -

 .بالتنسيق مع اجلهات املختصة
الـوزارة،  املشاركة يف جلان التحقيق يف الوقائع واملخالفات املنسوبة إىل موظفي            -

وإعداد املذكرات الالزمة بنتـائج التحقيـق مـشفوعة بـالرأي القـانوين             
والتوصيات، وإحالتها إىل اجلهات املختصة، ومتابعة تنفيذ مـا يتخـذ مـن             

 .هاـقرارات بشأن
ة اليت تكون الوزارة طرفاً فيها واختـاذ اإلجـراءات          ـمتابعة املنازعات القضائي   -

لقانونية الالزمة هلا ومتابعة مـا يـصدر         ا اتـعارات والدف ـوإعداد املذك 
ام، وذلك بالتنسيق مع إدارة قضايا احلكومـة        ـها من قرارات وأحك   ـبشأن

 .واجلهات املختصة
إبداء الرأي القانوين ومراجعة العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم اليت تكـون        -

 . فيهاالوزارة طرفاً فيها، والتأكد من سالمة بنودها وضمان حقوق الوزارة
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 .تسجيل وختم القرارات وتعميمها ومتابعة تنفيذها -
متابعة التشريعات اليت تصدر من اجلهات املختصة وحتديد ما حتدثه من تأثري على              -

 .عمل واختصاصات الوزارة
 .متثيل الوزارة يف اللجان القانونية خارج الوزارة -
وزارة، ومتابعة ما يطـرأ     جتميع التشريعات القانونية ذات العالقة باختصاصات ال       -

 .عليه من تغيريات
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

17 

 

مراجعة معامالت وإجراءات ديوان الوزارة للتأكد من سالمة وصـحة تطبيـق             -
  .صوصالتشريعات النافذة باخل

ها بالدفاتر مبا يتفق وقـانون      ـالتأكد من أصول ديوان الوزارة وخصومها وإثبات       -
 .النظام املايل للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن

 .هاـمتابعة األوضاع املالية واإلدارية للوزارة وإعداد ما يلزم من تقارير بشأن -
بة وإعداد الردود عليها بالتنسيق مـع    دراسة املالحظات الواردة من ديوان احملاس      -

 .التقسيمات اإلدارية األخرى
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

18 

 

ارة، بالتنسيق مـع اجلهـات      ج املتعلقة مبجال الوز   ـات والربام ـاقتراح السياس  -
  .ذات العالقة
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املشاركة يف وضع اخلطط والربامج التنموية على مستوى الدولة فيما يتعلق مبجال      -
احلكم احمللي ومتابعتها واملساعدة يف مراجعتها وحتـديثها وتطويرهـا وفقـاً            

 .للمستجدات واألوضاع االقتصادية واالجتماعية
 حتال إليه من الوزير أو من وكيل الوزارة والـيت           إبداء الرأي يف املوضوعات اليت     -

 .تتعلق باالستراتيجيات والسياسات
إعداد الدراسات التخطيطية اليت ختدم الوزارة وخططهـا املـستقبلية لتحديـد             -

 .مسارات النمو الكمي والكيفي خلدمات الوزارة يف ضوء املتغريات احمللية
الربامج بشكل دوري، ورفع تقـارير      متابعة تنفيذ االستراتيجيات والسياسات و     -

 .هاـبنتائجها إىل الوزير، واقتراح التوصيات املناسبة بشأن
حتديد ومجع البيانات الالزمة لعمل الوزارة يف شكل مناذج إحصائية وتـصميمها             -

وتطويرها لبناء قواعد بيانات، وإصدار التعليمات اليت تعمل علـى اسـتيفاء      
 .قق جودة القراراتتلك النماذج بشكل صحيح مبا حي

مراجعة البيانات واملعلومات والتأكد من صحتها وسالمتها، وتبويبها وتـصنيفها           -
 .وحتديثها وتوفريها ملستخدميها

إعداد وإصدار النشرات اإلحصائية الدورية املتعلقة بنشاطات الوزارة وتزويـد           -
 .هاـالوحدات اإلدارية بنسخ منها لالسترشاد ب

لبطاقات اإلحصائية اليت يتم فيها ختزين البيانات واملعلومات مع تصميم السجالت وا   -
 .مراعاة تطوير هذه السجالت والبطاقات وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها

حتليل البيانات اليت يتم احلصول عليها دف التوصل إىل مؤشرات إحصائية يتم             -
 .نشاط الوزارةاالعتماد عليها يف اختاذ القرارات املناسبة فيما خيتص ب

تنمية وتعزيز العالقات مع اهليئات واملنظمات الدولية املتخصصة يف جمال اإلحصاء  -
 .ها يف هذا االـهدف االستفادة من خرباتـب



  415     رقم الصفحة                                                                                  7عــدد ال

ات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصة باملكتـب        ـد االحتياج ـحتدي -
 .ومتابعة توفريها

 .ية للمكتب بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةإعداد مشروع امليزانية السنو -
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

19 

 

  .متابعة تنفيذ التشريعات النافذة يف جمال تقدير العقارات -
 .رات باملناطق املختلفةمتابعة أنشطة مكاتب تقدير العقا -
ها ـالتنسيق مع اجلهات املختصة يف شأن تقدير العقارات، وضمان إمتام إجراءات           -

 .وفق التشريعات النافذة
إعداد الدراسات املتعلقة باألسس، والضوابط اخلاصة بتقدير العقارات باملنـاطق           -

إلجـراءات  املختلفة وفق التصنيفات املعتمدة من التخطيط العمراين، واختاذ ا        
 .الالزمة يف شأن اعتمادها

دراسة اللوائح، والتشريعات النافذة يف جمال التقـديرات العقاريـة، واقتـراح             -
 .تطويرها وفق املتغريات احمللية والعاملية

كترونية ملتابعة ملفات التقديرات العقارية مبختلف املناطق وفـق         إإعداد منظومة    -
 .العقاراتاآللية املوحدة، واملعتمدة لتقدير 

دراسة الصعوبات، والشكاوي، والتظلمات اخلاصة بتقدير العقارات، واقتـراح          -
 .هاـاحللول، أو املعاجلات، أو إبداء الرأي يف شأن

 .اقتراح سبل تطوير، وتبسيط إجراءات التقديرات العقارية -



  416     رقم الصفحة                                                                                  7عــدد ال

 .املشاركة يف امللتقيات، واملؤمترات احمللية، والدولية التخصصية -
 .ة يف اللجان املتعلقة بالتقديرات العقارية داخل، وخارج القطاعاملشارك -
الرفع من كفاءة املوظفني باملكتب، أو املكاتب التابعة باملناطق، واقتراح الـربامج             -

 .التدريبية الالزمة لذلك
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

20 

 

إعداد وتنفيذ املواد اإلعالمية اليت دف إىل التعريف بدور الـوزارة وأنـشطتها             -
  .ملختلف وسائل اإلعالم

متابعة ما ينشر يف الصحف ووسائل اإلعالم من موضـوعات تتعلـق بـالوزارة           -
 .ولني، وإعداد الردود عليهاؤها وعرضها على املسـواختصاصات

ربامج الالزمة لإلعالم والتوعية برسالة الوزارة وأهدافها من خالل وسائل       وضع ال  -
 .اإلعالم املختلفة، وتوظيفها خلدمة وأهداف التنمية احمللية

 .اإلشراف على إخراج وإصدار مطبوعات الوزارة -
 .نشر اإلعالنات الرمسية بالوزارة بالصحف واإلذاعات احمللية -
 . عمل املكتبإعداد التقارير الدورية عن -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

21 

 

  .اقتراح اخلطط ملواجهة األزمات على مستوى وزارة احلكم احمللي ومتابعة تنفيذها -
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ات التنسيق بني الوزارة وبعض اجلهات األخـرى ذات العالقـة يف            ـاقتراح آلي  -
 .تإدارة األزما

 .دراسة اآلثار السلبية للكوارث واألزمات واقتراح كيفية معاجلتها -
اقتراح نظم اإلنذار املبكر بشأن الوقاية من األزمات أو احلد من آثارهـا قـدر                -

 .اإلمكان
 .هاـإعداد التقارير املتعلقة باألزمات وعرضها الختاذ اإلجراءات الالزمة حيال -
 دف إىل توعية املواطنني بكيفيـة التعامـل مـع           اقتراح الربامج اإلعالمية اليت    -

 .األزمات
اقتراح الربامج التدريبية لتأهيل فرق عمل ملواجهة األزمات ومتابعة ما يعتمد منها        -

 .بالتعاون مع اإلدارات املختصة بالوزارة
املسامهة يف دراسة طبيعة األزمات املتوقع حدوثها وآثارها على األوضاع االقتصادية        -

 .جتماعية واقتراح السيناريوهات املناسبة ملواجهة أي طارئ منهاواال
ة إلدارة األزمات بالتنسيق مع اجلهات ذات       ـروع امليزانية السنوي  ـاقتراح مش  -

 .ةـالعالق
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

22 

 

  .باخلصوص عنها ها وتقدمي تقاريرـب العمل والوقوف على سري تنفيذ املشروعات متابعة -
 .إعداد الشروط واملواصفات الفنية للمشاريع اليت تعتزم الوزارة تنفيذها -
 .حصر وتنظيم عقود املشروعات اجلاري تنفيذها وإعداد تقارير املتابعة عنها -
ع الشروط واملواصفات الفنية ألعمال خدمات املرافق واإلشراف        املسامهة يف وض   -

 .على تنفيذها ودراسة العروض قبل طرحها للمناقصة
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 .تلقي صور من التقارير املعدة عن املشروعات التابعة للوزارة وحتليلها وعرض نتائجها -
 .إعداد مشروع امليزانية السنوية لإلدارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة -
د االحتياجات التدريبية واملستلزمات اإلدارية والفنية اخلاصـة بـاإلدارة          ـحتدي -

 .ومتابعة توفريها
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

23 

 

يق نظام إدارة اجلودة واألساليب واإلجراءات الالزمة ألداء أنشطة         إنشاء وتوثيق وتطب   -
  .ديوان الوزارة والوحدات احمللية طبقاً ملتطلبات مواصفات اجلودة والتميز

 .حتديد عمليات نظام إدارة اجلودة وتتابعها والعالقات بينها -
 .وضع معايري لقياس أداء اجلهاز اإلداري بالوزارة والوحدات احمللية -
 .وضع أهداف جودة قابلة للقياس للتقسيمات التنظيمية بديوان الوزارة -
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

24 

 

ـ           - الوزارة اقتراح االستراتيجيات والسياسات واخلطـط ألنظمـة املعلومـات ب
  .والوحدات اإلدارية املختلفة

ب اآليل بـالوزارة والوحـدات      ـة ألنظمة تشغيل احلاس   ـاقتراح اخلطط العام   -
 .اإلدارية املختلفة
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التنسيق والربط بني الوحدات اإلدارية املختلفة بالوزارة، وربـط الـوزارة مـع        -
 .الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى

 .ملعلومات يف الوحدات اإلدارية املختلفة بالوزارةاإلشراف على أعمال نظم ا -
برجمة وحفظ واسترجاع وتعديل نظم املعلومات والبيانـات الالزمـة للعمـل             -

 .واألنشطة املختلفة بالوزارة
د من سـالمة تـشغيلها يف الوحـدات         ـة أجهزة احلاسب اآليل والتأك    ـصيان -

 .اإلدارية املختلفة
زارة على استخدام أجهزة احلاسب اآليل وبراجمـه        املسامهة يف تدريب موظفي الو     -

 .بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية
وزارة وتعميمـه علـى الوحـدات       ـف االلكتروين لل  ـاء برامج األرشي  ـإنش -

 .اإلدارية املختلفة
 .إنشاء ومتابعة املوقع اخلاص بالوزارة على شبكة املعلومات العاملية وحتديثه دورياً -
 .ارير الدورية عن عمل املكتبإعداد التق -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

25 

 

هم وإرشادهم جلهـات    ـتلقي طلبات وشكاوي املراجعني والرد على استفسارات       -
  .همـاالختصاص يف الوزارة لتلبية طلبام وتقدمي اخلدمة ل

شكاوي املتكررة من اجلمهور وطاليب اخلدمة، وإحالتها إىل اجلهات جتميع وتصنيف ال -
 .املختصة مع أي حبث أو دراسة الزمة، ومتابعة الرد عليها والبت فيها
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 .العمل على حل املشكالت املعروضة، وإخطار املراجعني بالنتيجة -
ير اإلشراف على أداء مكاتب خدمة اجلمهور بالوحدات احمللية، ودراسة التقـار           -

 .املقدمة منها
التعاون والتنسيق مع مكتب اإلعالم يف حبث ودراسة ما تنشره الصحف واالت      -

وشبكة املعلومات الدولية، وما تبثه وسائل اإلعالم املختلفة املتعلقة بشكاوي          
 .هاـاملراجعني، فردية أو مجاعية بقصد إزالة أسباب

ة بالتقارير واإلحصاءات اليت تعرب     تزويد اإلدارات واملكاتب ذات العالقة بالوزار      -
عن اجتاهات الشكاوي واملؤشرات املستخلصة لالستفادة منـها يف وضـع           

 .اخلطط والربامج الالزمة للحد منها وعالجها
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -
 .ما يسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة -

26 

احلكم احمللي قرار من وزير احلكم احمللي وذلـك         يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة     
  .مبا ال خيالف أحكام هذا القرار

27 

تشكل جلنة بقرار من وزير احلكم احمللي بالتنسيق مع وزير االقتصاد تتوىل اختـاذ    
اإلجراءات الالزمة لنقل تبعية مكتب تقدير العقارات واملوظفني فيه وكافة أصـوله            

  .زارة احلكم احملليوأرصدته وموجوداته لو
28 

در من وزير احلكـم احمللـي لتنفيـذ    ـرارات تصـة أو أكثر بقـل جلن ـتشك
  .أحكام هذا القرار
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لغى كل حكم خيالفه، وعلى اجلهـات    هذا القرار من تاريخ صدوره، وي     ـيعمل ب 
نشر يف اجلريدة الرمسيةاملعنية تنفيذه، وي.  

  
 

  

  . هجري1433/ ربيع األول/ 28: صدر يف
 .  ميالدي2012/ 02/ 20: املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 57(رقم 

  بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني
  واملشاريع املكملة له

 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
حة امليزانية واحلـسابات واملخـازن    وعلى قانون النظـام املـايل للدولـة، والئ  -

  .وتعديالتـها
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .العمل والئحته التنفيذية
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بشأن   2010لسنة  ) 33(رقم  " سابقاً"ية العامة    وعلى قرار اللجنة الشعب    -

  .تقرير بعض األحكام اخلاصة بالرقم الوطين
" سـابقاً " وعلى قرار الكاتب العام باملكتب التنفيذي للمجلس الوطين االنتقـايل        -

 ميالدي، بنقل تبعيـة مـشروع الـرقم الـوطين          2011لسنة  ) 11(م  ـرق
  .هـواملشاريع املكملة ل

  . ميالدي2012 قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي السادس لسنة  وعلى ما-

 

1 

  .تكون تبعية مشروع الرقم الوطين واملشاريع املكملة له لس الوزراء
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رار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفـه، وعلـى           ـهذا الق ـل ب ـيعم
  .ةـيدة الرمسياجلهات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلر

  
 

  .هجري1433/ربيع األول/29صدر يف 
  . ميالدي21/02/2012: املوافق
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