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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 65(رقم 

  بسحب قرار
 

  .طالع على اإلعالن الدستوريبعد اال -
 .النشاط التجاري ميالدي، بشأن 2010لسنة ) 23(وعلى القانون رقم  -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

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

 .اعتماد احلكومة االنتقالية
، باإلذن بتأسيس   76لسنة  ) 291(رقم  " سابقاً  " وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

 . شركة الشرارة للخدمات النفطية وتعديله
 حبل شـركة    2011لسنة  ) 222(رقم  " سابقاً"ية العامة    وعلى قرار اللجنة الشعب    -

 .الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض األحكام
 . ميالدي2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي السادس لسنة -

 

1 

 مـيالدي،   2011لسنة  ) 222(رقم  " سابقاً"يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة      
  .شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض األحكامحبل 
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2 

هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى اجلهات املختصة تنفيذه        ـعمل ب ي، نشر  وي
  .يف اجلريدة الرمسية

  
 

  .هجري1433/ربيع األول/29صدر يف 
  .ميالدي21/02/2012: املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 68(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة املالية وتنظيم جهازها اإلداري

 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
ة، والئحة امليزانية واحلـسابات واملخـازن   ـام املايل للدولـون النظـ وعلى قان  -

  .هاـوتعديالت
  .دي، يف شأن حرس اجلماركميال1972لسنة ) 68( وعلى القانون رقم -
ميالدي، بشأن تقدمي خدمات الوحـدات      1428لسنة  ) 19( وعلى القانون رقم     -

  .اإلدارية ملنتسبيها والئحته التنفيذية
 مـيالدي، بـشأن التخطـيط والئحتـه         1430لسنة  ) 13( وعلى القانون رقم     -

  .التنفيذية
  . ميالدي، بشأن املصارف2005لسنة ) 1( وعلى القانون رقم -
  . ميالدي، بشأن اجلمارك2010لسنة ) 10( وعلى القانون رقم -
 ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل       2010لسنة  ) 12( على القانون رقم     -

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

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

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

 مـيالدي، باعتمـاد اهليكـل     2012لسنة  ) 32( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -
  .ارة النفط والغاز وتنظيم جهازها اإلداريالتنظيمي واختصاصات وز

مـيالدي،  1990لـسنة   ) 814(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بإنشاء مصلحة الضرائب

 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 104(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .ة وتعديلهبشأن إنشاء صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة املنحل

 مـيالدي،   2008لـسنة   ) 273(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بإضافة تقسيم تنظيمي باجلهاز اإلداري للجنة الشعبية العامة للمالية

 ميالدي، بتقرير   2009لسنة  ) 83(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  . الصادرة عنهابعض األحكام يف شأن بعض القرارات

  .ميالدي21/01/2012بتاريخ ) 67( وبناء على ما عرضه وزير املالية بكتابه رقم -
  . ميالدي2012اجتماعه العادي اخلامس لسنة يف  وعلى ما قرره جملس الوزراء -

 

1 

عتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة املالية ويتم تنظيم جهازهـا اإلداري           ي
  .ألحكام هذا القراروفقاً 

2 

تتوىل وزارة املالية وضع وتنفيذ اخلطط والـربامج للـسياسات املاليـة وفقـاً              
للتشريعات النافذة، كما تتوىل إدارة أموال الدولة وإعداد امليزانية العامـة وحتديـد     
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ا  تنفيذهها وكيفية جبايتها وإنفاقها وكيفية التصرف فيها ومتابعة    ـاملوارد التمويلية ل  
ها، وهلا يف سبيل ذلـك ممارسـة        ـراجعتها وإعداد احلسابات اخلتامية اخلاصة ب     وم
  :ختصاصات التاليةاال
  . تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات املنظمة لعمل وزارة املالية-1
ها وأمواهلا العامة وأصوهلا وممتلكاا     ـ اإلشراف على إيرادات الدولة ومصروفات     -2

ا ومراقبة حتصيل وتوريد اإليرادات وفقاً للتـشريعات        هـوخزائنها وخمزونات 
ها والعمل على حتصيل األموال املستحقة للخزانة العامة واسترداد         ـاملنظمة ل 

  .ما أنفق منها أو ما مت التصرف فيه باملخالفة
 املسامهة مع اجلهات املعنية األخرى يف دراسة وتنسيق وتقومي االسـتراتيجيات            -3

ـ      والسياسات اخلاصة ب   ها ـالتنمية االقتصادية واالجتماعية وتقـدمي مقترحات
  .هذا الشأن إىل جملس الوزراء، وغريه من اجلهات املعنيةـب

  . إعداد واقتراح السياسات املالية واخلطط والربامج الكفيلة بتنفيذها-4
 إعداد امليزانية العامة للدولة وحتديد موارد متويلها وجبايتها وإجراء التـسويات         -5

ها ومسك السجالت املالية وضبطها وإقفاهلا وفقـاً للتـشريعات          ـمة ل الالز
  .املنظمة لذلك

ها من امليزانية العامة وفقاً للترتيبـات املاليـة         ـ متويل اجلهات العامة مبخصصات    -6
  .املقررة يف اخلصوص

 توجيه ومتابعة إدارة حسابات الدولة واإلشراف عليهـا وإعـداد احلـسابات      -7
  .اخلتامية هلا

  . املشاركة يف اقتراح التشريعات املنظمة للخطط والسياسات التنموية والنقدية-8
  .هاـ إعداد الدراسات املتعلقة بنشاط الوزارة والدراسات التقييمية بشأن-9
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 دراسة ومتابعة العالقات الفنية واملالية مع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية  -10
ملشتركة وإعداد االتفاقيات وتنفيذها يف إطار      واملسامهة يف املؤمترات واللجان ا    

  .السياسات املعتمدة يف هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 اختاذ التدابري الالزمة ملتابعة حتصيل واسترداد ديون الدولة يف الداخل واخلارج       -11

  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
اليت حتال من جملس الـوزراء يف جمـال    إبـداء الرأي حـول املوضوعـات    -12

  .عمل الوزارة
 دراسة أساليب تشجيع وحتفيز االدخار والعمل علـى اسـتثمار املـدخرات      -13

الوطنية مبا يسهم يف تنمية االقتصاد الوطين، وتقدمي املقترحات باخلصوص إىل           
  .اجلهات املعنية

عاون الفـين مـع      دراسة مشروعات االتفاقيات املزمع عقدها يف جماالت الت        -14
الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها وتنسيق االستفادة منها         

  .خدمة ألهداف التنمية يف ليبيا
 إعداد وتطوير نظم املراقبة املالية طبقاً للتشريعات النافذة وتنفيـذها لكافـة             -15

، وإصـدار   ها كلياً أو جزئياً من اخلزانة العامـة       ـاجلهات اليت متول ميزانيات   
املناشري والتعميمات الالزمة لرفع كفاءة األداء املايل ورفع مـستوى الـوعي       

  .بالتشريعات املالية النافذة
 تسمية مندويب وزارة املالية يف املؤسسات والشركات اململوكة كلياً أو جزئياً            -16

  .للدولة يف األحوال اليت تستوجب ذلك قانوناً
 ومساعديهم يف الوزارات واجلهـات األخـرى         تسميـة املراقبني املـاليني   -17

واقتراح تسميتهم للسفارات والبعثات الدبلوماسية لليبيا يف اخلـارج وفقـاً           
  .للتشريعات النافذة
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 إصـدار قـرارات التعيني والترقيـة والنقل والندب واإلعـارة وذلك وفقاً   -18
احملـددة  مليزانية الوزارة ومالكها املعتمـد، وفقـاً للـضوابط والـشروط           

  .بالتشريعات النافذة
 القيام باإلجراءات املتعلقة بالتحقيق يف وقائع التهرب الضرييب واجلمركي وأي -19

  .رب مايل آخر واجب التوريد للخزانة العامة
 اإلشراف على مسامهات ليبيا يف املؤسسات والـصناديق املاليـة اإلقليميـة             -20

  .والدولية
 اليت تعهد إليها مبوجب القـوانني واللـوائح          مباشرة االختصاصات األخرى   -21

  .والقرارات الصادرة عن اجلهات املختصة
3 

يكون للوزارة وكيل أو أكثر ميارس املهام املقررة لـوكالء الـوزارات املقـررة       
  .مبوجب التشريعات النافذة ويعمل حتت إشراف الوزير

4 

 

  .حة اجلمارك مصل-1
  . مصلحة الضرائب-2
  . صندوق تصفية الشركات العامة واألجهزة املنحلة-3
  . مصرف االدخار واالستثمار العقاري-4
  . املصرف الريفي-5
  . مركز املعلومات والتوثيق-6
  . الشركة العامة خلدمات املراكز اإلدارية-7
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  . شركة االستثمار الوطين-8
  . مراقبات اخلدمات املالية-9

5 



 

  . إدارة املوارد املالية-1
  . إدارة امليزانية-2
  . إدارة اخلزانة-3
  . إدارة املتابعة-4
  . إدارة احلسابات-5
  . إدارة املراقبني املاليني-6
  .تعاون الفين إدارة املؤسسات املالية وال-7
  . إدارة الشؤون اإلدارية واملالية-8
  . مكتب الشؤون القانونية-9

  . مكتب املراجعة الداخلية-10
  . مكتب شهداء الواجب-11
  . مكتب شؤون الوزارة-12

6 

 

القطاعات واألجهزة  متابعة البيانات املتعلقة بإيرادات الوحدات اإلدارية احمللية و        -1
املركزية وغريها من اجلهات ذات العالقة بتحصيل اإليرادات العامة من خالل   

  .التقارير الشهرية املنصوص عليها يف الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن
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 تقدمي املقترحات املتعلقة بتنظيم اإليرادات الذاتية اليت يتم جبايتها من الوزارات            -2
  .ألخرى مبا يضمن توريدها للخزانة العامةواجلهات العامة ا

 متابعة ما خيصص لتغطية تكاليف استهالك اجلهـات العامـة مـن الكهربـاء               -3
  .ومطابقتها مع الشركة املعنية

 وضع آلية لتسوية مستحقات الشركات العامة املعتمدة بامليزانية العامة وإجراء           -4
  .عالقة بالوزارةالقيود احملاسبية هلا بالتنسيق مع اجلهات ذات ال

  . إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن العائدات وحصة اتمع-5
 اختاذ اإلجراءات والترتيبات الكفيلة باحملافظة على حقوق اخلزانة العامة وحتديد           -6

  .معدالت استهالك املصروفات الرأمسالية واملوجودات املالية للشركات
ة املتعلقة مبوظفي القطاع العـام ومطابقتـها مـع           متابعة االستقطاعات املركزي   -7

  .اجلهات املختصة الختاذ ما يلزم من إجراءات لتسويتها
ة عن سري العمل بـاإلدارة وإحالتـها للجهـات          ـر الدوري ـداد التقاري ـإع -8

  .املختصة بالوزارة
7 

 

 يلزم اتباعها لتحضري مـشروع امليزانيـة         إعداد املنشور السنوي بالقواعد اليت     -1
  .العامة وتعميمه على اجلهات اليت ختضع ميزانياا لقانون النظام املايل للدولة

 استالم وجتميع مشاريع امليزانية العامة الواردة من خمتلف الوحـدات اإلداريـة       -2
عة اخلاضعة لقانون النظام املايل للدولة وإحالتها إىل اللجنـة املاليـة مـشفو            

  .هاـمبالحظات
  . إعداد مشروع امليزانية العامة-3
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 مسك السجـالت اخلاصـة مبخصصات امليزانية العامة ومتابعة ما يطرأ عليها           -4
  .من تغيري

 إعداد بيانات بااللتزامات واملصروفات على مشروعات التنمية وحتديثها كـل           -5
  .ثالثة أشهر

ملركزي بشأن التصرف يف حسابات      التنسيق مع اإلدارة املختصة مبصرف ليبيا ا       -6
امليزانية العامة والتحقق من إدراج املبالغ املعتمدة بامليزانية يف حساباا بشكل           

  .منتظم
 إعداد وإصدار املذكرات والتقارير اخلاصة بعرض مشروع امليزانيـة العامـة            -7

  .هاـللدولة واملشاركة يف صياغة مشروع القانون اخلاص ب
مليزانية العامة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة والتنبيـه ألي           متابعة إيرادات ا   -8

  .احنرافات أوالً بأول
 إعداد التفويضات املالية اخلاصة بامليزانية العامة وفقاً للنماذج املقـررة قانونـاً             -9

  .وإحالتها إىل اجلهات املعنية بعد اعتمادها
 إنفاقها على مدار الـسنة   متابعة عمليات اإلنفاق املتكررة ومراعاة التدرج يف       -10

املالية بقدر اإلمكان ومتابعة عمليات الصرف مبا يتماشى مع ضرورات العمل           
  .ومواجهة حاجاته الفعلية

ة الفوائض من املخصصات قبل انتهاء السنة املاليـة والعمـل علـى             ـ متابع -11
ات ترجيعها للخزانة العامة واختاذ اإلجراءات القانونية بشأا وفقاً للتـشريع         

  .املنظمة لذلك
 دراسة طلبات اجلهات املختلفة املتعلقة بإجراء تعديل يف بنـود ميزانياـا،             -12

  .وإعداد التقارير اخلاصة بـها
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  .داد التقارير الدورية عن سري تنفيذ امليزانية العامةـ إع-13
ر الدورية عن سري العمل بـاإلدارة وتقـدميها للجهـات           ـداد التقاري ـ إع -14

  .لوزارةاملختصة با
8 

 

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لفتح احلسابات املصرفية اخلاصة بالدولـة ومتابعـة            -1
  .حركتها إيراداً وإنفاقاً وإعداد التسويات هلا وتقدمي التقارير الشهرية عنها

ـ            -2 ا يتفـق    تقدمي املقترحات بشأن حتديد املدفوعات اليت جيوز سدادها نقـداً مب
  .والتشريعات املالية املعمول بـها

 اقتراح العناصر اليت ختول بالتوقيع على الصكوك املسحوبة علـى حـسابات             -3
  .اخلزانة العامة الختاذ ما يلزم بشأـنها من إجراءات

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لطباعة اإليصاالت املالية املنصوص عليهـا يف الئحـة      -4
ملخازن ومراجعتها للتحقق من صحة تسلسلها وحفظ       امليزانية واحلسابات وا  

  .نسخ من الشهادة اليت تصدرها املطبعة بالكمية اليت مت طبعها منها
  . تسييل خمصصات اجلهات العامة بامليزانية العامة وفقاً للترتيبات املالية املقررة-5
بالوحدات  تلقي بيان حركة اخلزينة يف اية كل شهر من مراقيب اخلدمات املالية             -6

  .اإلدارية احمللية، واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنـها وفقاً للتشريعات النافذة
ع اآللية الالزمة ملتابعة دفاتر يومية الصندوق وسجالت السلف املستدمية          ـ وض -7

ات العامة والتنسيق مع مراقيب اخلدمات املالية بالوحـدات اإلداريـة        ـباجله
لية وإدارة احلسابات بــما يـضمن تنفيـذ         احمللية ومكتب املراجعة الداخ   

  .التشريعات النافذة
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 مسك السجالت اخلاصة باملدفوعات اليت تتم بعمالت أجنبية لتزويد اجلهـات            -8
املعنية بالبيانات الالزمة لالستفادة منها عنـد إعـداد الدراسـات اخلاصـة       

  .باستخدامات النقد األجنيب
ن إتالف املستندات ذات القيمة ومـا يف         املشاركة يف جلان اجلرد السنوية وجلا      -9

حكمها، وتقدمي التقارير الالزمة عن سري عملها، وحفظ حماضر أعماهلا وفقاً           
  .ملا هو مقرر يف هذا الشأن

 اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن قفل حسابات اخلزانة العامة وإحالتها إىل إدارة            -10
  .احلسابات يف املواعيد احملددة قانوناً

ذ ما يلزم من إجراءات يف شأن املالحظات الواردة من مكتب املراجعـة              اختا -11
  .الداخلية بالوزارة وذلك فيما يتعلق بأعمال اإلدارة

 إعداد التقارير الدورية عن سري العمل باإلدارة وتقدميها للجهات املختـصة            -12
  .بالوزارة

9 

 

  .نية العامة وإعداد تقارير املتابعة املنصوص عليها قانوناً متابعة تنفيذ امليزا-1
 إجراء تقييم للمشاريع الكبرية واهلامة اليت حتت التنفيذ إلظهار أي احنرافات يف             -2

جدواها االقتصادية والفنية وما يتطلبه ذلك من معاجلات مبا فيهـا اقتـراح             
  .تعديل املشروع أو تأجيله أو إيقافه

شاريع التنمية وذلك من خالل اجلهات اليت تتبعها هذه املشاريع           متابعة تنفيذ م   -3
  .للوقوف على مدى حتقيقها ألهدافها
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 التنبيه إىل مواطن الضعف أو اخللل يف التنسيق القطاعي واملكـاين الـيت مـن                -4
  .ها احلد من االستفادة من املشروع عند االنتهاء من تنفيذهـشأن

بالوزارة يف إعداد مشروعات خطـط وبـرامج    املسامهة مع اإلدارات املختصة   -5
حتياجات الالزمة بالتنسيق مع اجلهات املعنيـة يف        امليزانية العامة وتوضيح اال   

  .ضوء ما توفره هذه اجلهات من بيانات
 متابعة جتميع البيانات اخلاصة بتنفيذ امليزانية العامـة مـع الـوزارات العامـة              -6

رداد األموال املفرج عنها لـصاحل      ستا توصي بإيقاف أو     نها أ ـواألجهزة ول 
  .اجلهة إذا مل تزودها بالبيانات املطلوبة

  . إجراء الزيارات امليدانية للتحقق من مدى تنفيذ امليزانية العامة-7
 متابعة ما يصدر عن جملس الوزراء من قرارات وتعليمات ختص عمل الـوزارة              -8

  .واجلهات التابعة هلا ومتابعة تنفيذها
 يصدر عن وزارة املالية من قرارات ختص عمل الوزارة واجلهـات            ة ما ـ متابع -9

  .هاـالتابعة ل
  . متابعة إعداد الردود على ديوان احملاسبة-10
ة للـوزارة وتقـدمي     ـات التابع ـاتب واجله ـة أداء اإلدارات واملك   ـمتابع -11

  .التقارير الدورية
ـ        ـداد التقاري ـإع -12 دميها للجهـات   ر الدورية عن سري العمل بـاإلدارة وتق

  .املختصة بالوزارة

10 

 

 تنظيم القيودات احملاسبية وفقاً ملا حيدده قانون النظام املـايل للدولـة والئحـة           -1
  .امليزانية واحلسابات واملخازن وتبويب املصروفات واإليرادات بامليزانية العامة
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نسخ صفحات دفتر يومية الـصندوق ونـسخ       اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن      -2
اإليصاالت املدرجة بتلك الصفحات املستلمة من مراقبات اخلدمات املاليـة          

  .هاـبالوحدات اإلدارية احمللية وحتليلها وتقدمي املقترحات بشأن
 جتميع احلسابات الشهرية لكافة اجلهات العامة اليت متول من امليزانية العامة مبـا           -3

ة باخلارج واختاذ اإلجراءات احملاسبية يف شأن إعداد التقارير         يف ذلك املوجود  
  .ها يف هذا الشأنـإلقفاهلا وفقاً للتشريعات والنظم املعمول ب

  . إعداد احلساب اخلتامي للدولة يف املواعيد املقررة قانوناً-4
 متابعة حساب املدفوعات واملقبوضات اليت تتم خارج امليزانية وتسويتها وإعداد        -5

  .بيانات الالزمة عنهاال
 مسك سجل بأمساء املوظفني املرخص هلم مبسك العهد املالية والسلف املستدمية            -6

باجلهات العامة وفقاً ملا هو مقرر وحفظ اإلقرارات املتضمنة للرصيد املتبقـي            
  .من السلفة لكل موظف ومتابعة إقفاهلا يف اية كل سنة مالية

هات العامة بفتح احلسابات املصرفية واإلشـراف      التنسيق يف شأن منح اإلذن للج      -7
عليها مع اجلهات املختصة مبا يتماشى والتشريعات النافذة والتنبيه عـن أيـة             

  .هاـخمالفات بشأن
 إعداد التقارير الدورية عن سري العمل باإلدارة وتقدميها للجهـات املختـصة             -8

  .بالوزارة
11 

 

 اقتراح تسمية املراقبني املاليني ومـسـاعديهم يف الـداخل واخلـارج وفقـاً              -1
  .للتشريعات النافذة
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 التفتيش على املراقبني املاليني ومتابعتهم مبا يضمن حسن أداء وتنفيذ التشريعات          -2
املالية، والتأكد من قيامهم باملهام املسندة إليهم من مسك السجالت احملاسبية           

ا يتفق وقانون النظام املايل للدولة واللـوائح الـصادرة مبقتـضاه            وحفظها مب 
  .والتنبيه عن أي قصور أو تقصري أو خمالفات للقانون يف أدائهم لواجبام

 تلقي التقارير الشهرية الدورية اليت يعدها املراقبون املاليون مبختلف الوحـدات          -3
هات املختـصة بـالوزارة     اإلدارية العامة ودراستها وتقييمها وإحالتها إىل اجل      

  .مشفوعة برأيها يف اخلصوص
 االشتراك يف اللجان املكلفة مبعاينة أصناف اخلردة مبختلف الوحدات اإلداريـة            -4

  .العامة وفقاً ألحكام الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن
 اختاذ ما يلزم من إجراءات يف شأن املالحظات الواردة من مكتـب املراجعـة               -5

  . بالوزارةالداخلية
ل بـاإلدارة وتقـدميها للجهـات       ـر الدورية عن سري العم    ـداد التقاري ـإع -6

  .املختصة بالوزارة
12 

 

ات التعاون الفين مع املنظمات والوكاالت الدوليـة  ـذ مشروعـ اقتراح وتنفي  -1
وبرامج التنمية وذلك بالتنسيق مع اجلهـات       داد وتنفيذ خطط    ـمبا حيقق إع  

  .ذات العالقة
 اقتراح السبل الكفيلة باالستفادة مما توفره املنظمات الدولية من مساعدات فنية            -2

  .وأعمال ذات عالقة بوزارة املالية
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 دراسة مشروعات االتفاقيات املزمع عقدها يف جماالت التعاون الفين مع الدول            -3
  . والدولية ومتابعة تنفيذهاواملنظمات اإلقليمية

 إعداد البحوث والدراسات لسياسات اإلقراض الداخلي على ضوء التطورات          -4
  .املالية احمللية والدولية بالتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة

 دراسـة وحتليل طلبات إقراض بعض الدول من ليبيا بالتنسيق مـع اجلهـات              -5
ـ     ات الالزمة للسداد واملشاركة يف إعداد      املختصة للتأكـد من توفر الضمان

مشاريع اتفاقيـات القروض بالتنسيق مع اجلهـات ذات العالقـة ومتابعـة     
  .حتصيلهـا

 اختاذ اإلجراءات الالزمة يف سبيل حتصيل أقساط وفوائد القروض املمنوحـة يف         -6
مواعيدها وفقاً لالتفاقيات اخلاصة بـها، ومطابقتها وتقدمي تقـارير دوريـة           

ا، واالحتفاظ باملستندات الرمسية املتعلقة باتفاقيات اإلقراض وخمالصات        بشأ
  .الديون

 التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف حصر كافة القروض املمنوحة من اجلهات             -7
العامة ومتابعة البيانات واملعلومات املتعلقة بـها وبكافة الديون القائمة للدولة     

  . ملطابقتهاوعليها اختاذ اإلجراءات الالزمة
القيام بإجراءات حتصيل ودفع الديون املستحقة ومطابقة املستندات املتعلقة ا مع            -8

  .ذوي الشأن وحصرها وتبويبها يف السجالت بالتنسيق مع اجلهات املختصة
 دراسة التقارير الدورية الواردة من املؤسسات املالية اإلقليمية والدولية وإحالتها        -9

  .ة مشفوعة برأيها يف اخلصوصللجهات ذات العالق
 االحتفاظ مبلفات الديون القدمية للشركات األجنبية اليت قامت بتنفيذ أعمال           -10

  .يف ليبيا خالل الفترة السابقة، والعمل على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتسويتها
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إعـداد التقاريـر الدوريـة عن سري العمـل باإلدارة وإحالتها للجهـات           -11
  .لوزارةاملختصة با

13 

 

 إعداد اإلجراءات املتعلقة بشؤون املوظفني من تعيني وترقية ونقل وندب وإعارة       -1
وإجازات وتأديب وغريها من الشؤون الوظيفية وفقـاً للقـوانني واللـوائح        

  .املعمول بـها يف اخلصوص
ظيفية ووضع خطط وبرامج تـدريب وتأهيـل         إعداد وحصر االحتياجات الو    -2

العاملني باجلهاز اإلداري للوزارة مبا حيقق رفع أدائهم بالتنسيق مع التقسيمات           
  .التنظيمية باجلهاز اإلداري

 1428لـسنة   ) 19( القيام باخلدمات العامة املنصوص عليها يف القانون رقـم           -3
  .يها والئحته التنفيذيةميالدية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات اإلدارية ملنتسب

  .الهتمام بنظافتها وصيانتها دوريا احملافظة على مرافق اجلهاز اإلداري للوزارة وا-4
القيام باألعمال املتعلقة بشؤون احملفوظات وتنظيمها مبا يضمن قيد وتداول امللفات   -5

املوضوعية والوثائق واملكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها واإلشراف على         
  .أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال امليكنة يف هذه ااالت

 إعداد مشروع ميزانية الوزارة ومباشرة كافة اإلجراءات املالية لتنفيذها وفقـاً            -6
للتشريعات النافذة وتوفري احتياجات الوزارة وتزويد املخـازن باألصـناف          

  .الالزمة يف حدود االعتمادات املقررة
  .عات واملناشري ذات العالقة على التقسيمات التنظيمية التابعة للوزارةتعميم التشري -7
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إعـداد  و تويل أمانة سر جلنة شؤون املوظفني وجملس التأديب باجلهاز اإلداري            -8
حماضر جلساا وتبويبها وترتيبها وحفظها، واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها   

  .وإبالغها إىل جهات االختصاص
ات اجلهاز اإلداري للوزارة وإعداد مرتبات واستحقاقات العـاملني          جباية إيراد  -9

به والقيام بأعمال التخليص اجلمركي للمعدات واآلالت الـيت يـستوردها           
  .اجلهاز إلجناز املهام املكلف ا

  . القيام بأعمال اخلزينة التابعة للجهاز اإلداري بالوزارة-10
  .رة إعداد خطط تطوير األداء املؤسسي للوزا-11
  . اإلشراف على أعمال حراسة وأمن وسالمة مرافق الوزارة-12
 إعـداد التقاريـر الدوريـة عن سري العمل بـاإلدارة، وتقريـر النـشاط             -13

  .السنوي للوزارة
14 

 

ايا يف   متابعة القضايا املرفوعة من أو على الوزارة، والتنسيق مـع إدارة القـض             -1
ها واختاذ اإلجراءات الالزمة حيـال األحكـام        ـإعداد الدفاع الالزم بشأن   

  .القضائية اليت يتم تنفيذها من اخلزانة العامة بالتنسيق مع إدارة امليزانية
إبداء الرأي واملشورة القانونية فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد ومراجعة            -2

  .الية أو وزيرها أو وكيلها بإصدارهامشروعات القرارات اليت ختتص وزارة امل
ة يف املوضوعات اليت يتوىل وزير املالية عرضها        ـرات القانوني ـداد املذك ـ إع -3

  .على جملس الوزراء
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 املشاركة يف إعداد مشروعات االتفاقيات اليت تكون وزارة املالية طرفـاً فيهـا         -4
  .بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة

  .ة ومراجعة العقود اليت ختص وزارة املالية املشاركة يف صياغ-5
  . حبث الشكاوي وإجراء التحقيقات يف املواضيع واملسائل اليت يكلف بـها-6
 املشاركة يف إعداد التشريعات املالية والضريبية واجلمركية والتشريعات املتعلقة          -7

نـد  بالتنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية واقتراح ما يلزم لتعديلـها ع         
  .احلاجة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية واجلهات ذات العالقة

 استالم اجلريدة الرمسية وغريها من املوسوعات القانونية وتبويبـها وحفظهـا            -8
  .وتنظيم تداوهلا بني وحدات اجلهاز اإلداري

 ختـم وتسجيـل القـرارات وترقيمهـا وإعـداد اإلجـراءات الالزمـة          -9
  .لتعميمها وتبويبها

 إعداد التقارير الالزمة عن سري العمل باملكتب، وتقدميها للجهات املختـصة            -10
  .بالوزارة

15 

 

 مراجعة معامالت وإجراءات اجلهاز اإلداري للوزارة للتأكـد مـن سـالمة              -1
  .اإلجراءات وصحة تطبيق التشريعات النافذة باخلصوص

ن أصول اجلهاز اإلداري وخصومه وإثباتـها بالدفاتر مبا يتفق وقانون           التأكد م  -2
  .النظام املايل للدولة والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن

  . متابعة األوضاع املالية واإلدارية للوزارة وإعداد ما يلزم من تقارير بشأنـها-3
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والسجالت احلـسابية    القيام بالتفتيش على املخازن العامة واملخازن املتخصصة         -4
للمخازن واإلجراءات املتبعة يف شأن استالم األصـناف وطريقـة حفظهـا            

  .وختزينها والتحقق من تنفيذ الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن
 دراسة املالحظات واملساءالت الواردة من اجلهات الرقابية وإعـداد الـردود            -5

  .القةعليها بالتنسيق مع اإلدارات واملكاتب ذات الع
 إعـداد التقاريـر الدوريـة عن سري العمل باملكتـب وتقـدميها للجهـات             -6

  .املختصة بالوزارة
16 

 

 استالم امللفات الشخصية وشهائد الدفع األخري احملالة من وحـدات اجلهـاز              -1
وفقـاً  ) اجبشهيد و (اإلداري للدولة واجلهات األخرى ممن ثبتت هلم صفة         

 ميالدي، والتشريعات ذات العالقـة      1991لسنة  ) 12(ألحكام القانون رقم    
  .وفحصها وفرزها

 إعداد سجل خاص لكل وزارة أو جهة لتسجيل أمساء شهداء الواجب احملالـة              -2
  .هم منه وتوثيق هذه البيانات يف منظومة احلاسب اآليلـملفات

لفام وكذلك الشؤون املالية األخرى      متابعة مرتبات شهداء الواجب املستلمة م      -3
مثل استحقاق العالوة السنوية والترقية واملتغريات يف عـالوة العائلـة وأي            

  .عالوات تقررها التشريعات النافذة
 الرد على استفسارات ذوي شهداء الواجب والتعاون معهم يف حل أية مشاكل             -4

شخصية ووفقاً للقانون   تتعلق باألوضاع الوظيفية للشهداء من واقع امللفات ال       
  . ميالدي1991لسنة ) 12(رقم 
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 إعداد املطالبة املالية اخلاصة بامللفات اجلديدة اليت ترد إىل املكتب فور وصـوهلا            -5
واختاذ إجراءات احلصول على املخصصات املالية وصرف املرتبات املستحقة         

  .ألسر الشهداء
17 

 

تالم املكاتبات والتقارير اليت ترد موجهة إىل الوزير واستيفاء البيانات الالزمة           اس -1
  .عنها وعرضها، وتنفيذ التعليمات اليت تصدر بشأنـها

 إعداد املراسالت واملذكرات اليت تصدر باسم وزير املالية ووكيـل الـوزارة،             -2
يف احلـاالت   والتنسيق يف ذلك مع خمتلف الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة          

  .اليت تقتضي فيها الضرورة ذلك
 على طلب   ات اليت تتم الدعوة إليهـا بناءً      وضـع جداول أعمـال االجتماع    -3

الوزير وفق التوجيهات اليت تصدر باخلصوص، والتحضري لتلك االجتماعات         
ها وحترير حماضرها وتبليغ اجلهات املعنية بـها ومتابعة ـوتوزيع جداول أعمال

رارات وختمها وتسجيلها وتعميمها أو أي إجراءات تنفيذية تصدر      تنفيذ أي ق  
  .عن تلك االجتماعات

 تنظيم مقابالت واتصاالت الوزير وتوفري املعلومات والبيانات الـيت يطلبـها،            -4
  .وحفظ املستندات السرية وفقاً للضوابط اليت يضعها ويقررها الوزير

ة اليت حيـضرها الـوزير وإعـداد     املشاركة يف االجتماعات الداخلية واخلارجي    -5
  .التقارير الالزمة عنها ومتابعتها مع اجلهات املختصة

هم وزارة املاليـة    ـ االطالع على ما تتناوله وسائل اإلعالم املختلفة من قضايا ت          -6
  .وعرضها على الوزير ومتابعتها وتقدمي املقترحات بشأنـها
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ت املتعلقة بعمل مكتب شؤون      تصنيف وحفظ الوثائق والتقارير وكافة املستندا      -7
  .الوزارة

 التنسيق مع مجيع املصاحل واإلدارات واملكاتب، وكذلك اجلهـات الواقعـة يف             -8
نطاق إشراف وزارة املالية فيما يتعلق بتوفري أية معلومات أو بيانات يتم طلبها            

  .من طرف الوزير
ـ          -9 ات املختـصة    إعداد التقارير الدورية عن سري العمل باملكتب وتقدميها للجه

  .بالوزارة
18 

 

  . اإلشراف على تنفيذ امليزانية العامة بالوحدة اإلدارية احمللية-1
  . اإلشراف على شؤون اخلزانة العامة بالوحدة اإلدارية احمللية-2
  .وحفظها يف نطاق الوحدة اإلدارية احمللية اإلشراف على تداول األموال العامة -3
 اإلشراف على فتح احلسابات املصرفية للجهات العامة بالوحدة اإلدارية احمللية           -4

  .ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها
 اإلشراف على حفظ وتنظيم القيد يف السجالت العامة املنـصوص عليهـا يف              -5

  .التواريخ احملددة لذلك
حفظ ومراقبة واستخدام املستندات ذات القيمة وإرسـاهلا أوالً          اإلشراف على    -6

  .بأول إىل اجلهة املختصة بوزارة املالية
  . اإلشراف على تطبيق أحكام التشريعات واللوائح املالية-7
  . اإلشراف واملتابعة على املراقبني املاليني يف نطاق الوحدات اإلدارية احمللية-8
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19 

ية أن تشكل جلاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة مواضـيع تـدخل يف             جيوز لوزارة املال  
ـ ختصاصها كما جيوز هلا أن تستعني مبن ترى لزوم اال  ا م مـن اخلـرباء   ـهستعانة ب

  .واملختصني وفقاً للتشريعات النافذة
20 

ـ           ما ال خيـالف    ـيصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير املالية وذلك ب
  .رأحكام هذا القرا

21 

لغى كل حكم خيالف أحكامه، وعلـى  ـعمل ب يهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
  .اجلهات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
 

  . هجري1433/ربيع األول/29صدر يف 
  .ميالدي 21/02/2012املوافق
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  قرار جملس الوزراء
  ي ميالد2012لسنة ) 74(رقم 

   اجلهاز اإلداري وتنظيماهليكل التنظيميباعتماد 
  لديوان رئاسة جملس الوزراء

 

  . اإلعالن الدستوريلىبعد االطالع ع -
  .وعلى بيان إعالن تأسيس الس الوطين االنتقايل املؤقت -
  . وعلى النظام األساسي للمجلس الوطين االنتقايل-
ـ     ـوعلى قان  - ة امليزانيـة واحلـسابات واملخـازن       ون النظام املايل للدولة والئح

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

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

  .حتديد هيكل احلكومة
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 178  (قايل رقم وعلى قرار الس الوطين االنت     -

  .اعتماد هيئات تابعة للحكومة
 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
  . ميالدي2012وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي الرابع لسنة  -
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1 

س الوزراء وفقـاً    ليعتمد اهليكل التنظيمي ويتم تنظيم اجلهاز اإلداري لديوان جم        
 ويتوىل جملس الوزراء ممارسـة االختـصاصات املقـررة لـه            ،ألحكام هذا القرار  
  .بالتشريعات النافذة

2 

 

 

  .رئيس جملس الوزراء -1
  .النائب األول لرئيس جملس الوزراء -2
  .النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء -3
  .النائب الثالث لرئيس جملس الوزراء -4

 

  .شؤون املشروعات واخلدماتوكيل  -1
  .وكيل الشؤون السياسية -2
  .وكيل الشؤون األمنية -3
  . وكيل الشؤون االقتصادية واملالية-4
  .وكيل شؤون اتمع -5

 

  . إدارة الشؤون القانونية والشكاوى-1
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  . إدارة املتابعة-2
  . إدارة الشؤون اإلدارية واملالية-3
  .ة االتصال والعالقات العامة إدار-4
  . إدارة اخلدمات-5
  . أمانة سر جملس الوزراء-6
  . مكتب املستشارين-7
  . مركز إدارة األزمات-8
  . مكتب تطوير النظام الوطين للمعلومات والتوثيق-9

  . مكتب احلكومة اإللكترونية-10
  . مكتب االس احمللية-11
  . مكتب الرعاية الصحية والتعليمية-12
  . مكتب املشروعات والربامج-13
  . مكتب شؤون اخلدمات-14
  . مكتب الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل-15
  . مكتب الشؤون األمنية-16
  . مكتب الشؤون العسكرية-17
  . مكتب الشؤون االقتصادية-18
  . مكتب الطاقة واإلنتاج-19
  . مكتب االستثمار واملوارد املالية-20
  .وأسر الشهداء واملفقودين مكتب شؤون اجلرحى -21
  . مكتب املصاحلة الوطنية-22



  515     رقم الصفحة                                                                                 9 عــددال

  . مكتب الثقافة واتمع املدين-23
  . مكتب شؤون الشباب-24
  . مكتب االنتخابات-25
  . مكتب املراجعة الداخلية-26
  . املكتب اإلعالمي-27
  . مكتب رئيس جملس الوزراء-28
  . مكتب النائب األول لرئيس جملس الوزراء-29
  . النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء مكتب-30
  . مكتب النائب الثالث لرئيس جملس الوزراء-31
  . مكاتب الوكالء-32

 

  . املؤسسة الليبية لالستثمار-1
  . مصلحة التسجيل العقاري وأمالك الدولة-2
  .هيئة العامة للمعلوماتـ ال-3
  . للموارد املائيةهيئة العامةـ ال-4
  . مصلحة اآلثار-5
  . مؤسسه الطاقة الذرية-6
  . هيئة رعاية شؤون اجلرحى-7
  . هيئة شؤون احملاربني-8
  .هيئة الليبية لإلغاثة واملساعدات اإلنسانيةـ ال-9
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  .هيئة العامة للبيئةـ ال-10
  .هيئة العامة للسياحة والصناعات التقليديةـ ال-11
  . والتجارة واالستثمار جهاز التحدي للبناء-12
  . مركز املعلومات والتوثيق-13

وز أن يكون لس الوزراء مكتب أو أكثر حبسب األحوال يف بعض املناطق      ـوجي
  .رارات من رئيس جملس الوزراءـا بقـيتم إنشاؤه

3 

 

 

  . دعوة جملس الوزراء لالجتماع وتوقيع قراراته-1
 إصدار القرارات اخلاصة بالشؤون الوظيفية كالتعيني والنقل والندب واإلعارة           -2

  .للموظفني التابعني لديوان جملس الوزراء
 التقسيمات التنظيمية واملستـشارين بـديوان       يريدار قرارات تسمية مد   ـ إص -3

  .جملس الوزراء
  .رات املتعلقة بصرف العهد املالية بديوان جملس الوزراء إصدار القرا-4
 إصدار القرارات اخلاصة باإليفاد يف مهام العمل الرمسية للمـوظفني التـابعني             -5

لديوان جملس الوزراء أو الوفود اليت تكون برئاسته أو برئاسة نوابه أو الوزراء         
  .مهما كانت املدة ووفقاً للتشريعات املنظمة لإليفاد

ها ـلنظر يف طلبات االستقالة املقدمة من نوابه أو الوزراء واختاذ ما يلزم بشأن             ا -6
  .إلحالتها للمجلس الوطين االنتقايل للبت فيها
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 إصدار قرارات اإلحالة على التقاعد االختياري واالستقالة للموظفني بـديوان           -7
  .رئاسة جملس الوزراء واجلهات التابعة للمجلس

  .ملكافآت للموظفني التابعني لديوان رئاسة الوزراء املوافقة على صرف ا-8
  . إصدار املناشري والتعليمات اليت تتطلبها طبيعة عمل احلكومة -9

  . رئاسة االجتماعات ذات الطابع االستراتيجي-10
 التنسيق والتشاور مع رئيس الس الوطين االنتقايل وأعضائه يف املسائل اليت            -11

  .تتطلب ذلك
  .ها جملس الوزراء على السـوعات اليت خيتص ب عرض املوض-12
  .توقيع العقود واالتفاقيات وحماضر االجتماعات للجان العليا املشتركة مع الدول -13
  .ا الختصاصات املقررة له مبوجب التشريعات النافذة -14

 

ه عند غيابه أو قيـام      ـة اختصاصات ـ جملس الوزراء يف ممارس    ل حمل رئيس  ـحي -1
  .مانع لديه

  .ها جملس الوزراءـ رئاسة اللجان اليت يكلفه ب-2
  .اإلشراف على التقسيمات التنظيمية اليت تتبعه مباشرة بديوان رئاسة جملس الوزراء -3
ـ    ت متابعة الوزارا  -4 رات ها يف أداء مهامهـا وتنفيـذ قـرا        ـ واجلهات التابعة ل

  .وتعليمات ومنشورات جملس الوزراء
 إصدار اإلجراءات التنفيذية اليت يقررها جملس الوزراء يف اجتماعاته إال ما يتعلق    -5

 .بالقرارات أو اإلجراءات اليت خيتص بإصدارها رئيس جملس الوزراء
ـ      -6 ها جملـس  ـ إصـدار القرارات يف املسائل املعروضة عليه واليت ال خيـتص ب

  .رئيسهالوزراء أو 
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  .ها من جملس الوزراء أو رئيسهـ دراسة املوضوعات اليت يكلف ب-7
عرض املوضوعات ذات الطابع العاجل واهلام على رئـيس جملـس الـوزراء              -8

  .ملناقشتها يف اجتماع جملس الوزراء
  .تشكيل اللجان الفنية لدراسة بعض املوضوعات -9

اسة بعض املوضوعات اليت تدخل   االتصال بأعضاء الس الوطين االنتقايل لدر      -10
  .يف اختصاصه

  .مباشرة االختصاصات اليت تسند إليه بالتشريعات النافذة -11
 

  .حيل حمل النائب األول يف حالة غيابه أو قيام مانع لديه -1
تابعة له بديوان جملس الوزراء واقتراح ما       اإلشراف على التقسيمات التنظيمية ال     -2

  .هاـيلزم بشأن
  .ها من جملس الوزراء أو رئيسهـالبت يف املوضوعات اليت يكلف ب -3
 واهلياكل التنظيميـة وتنظيماـا      تاإلشراف على إعداد اختصاصات الوزارا     -4

  .الداخلية ومناقشتها يف أية اقتراحات خاصة بذلك
  .ل لرئيس جملس الوزراء يف دراسة وإعداد بعض املوضوعاتالتنسيق مع النائب األو -5
تكليف اللجان ألداء بعض املهام اليت ال تدخل يف اختصاصات رئيس جملـس              -6

  .الوزراء أو نائبه األول
رى يف املوضوعات اليت يكلـف      ـات األخ ـوزارات واجله ـة أداء ال  ـمتابع -7

  .ها وبإشرافهـب
  . يري ضرورة عرضها على جملس الوزراءدراسة واقتراح املوضوعات اليت -8
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 ذات الطبيعة الفنية اليت تتطلب اختـاذ إجـراءات    لمناقشة الوزارات يف املسائ    -9
  .معينة لدراستها

  .ما يكلف به وفقاً للتشريعات النافذة -10
 

  . حالة غيابه أو قيامه مانع لديهحيل حمل النائب الثاين يف -1
ة به والربامج اخلاصـة   ـراف على برنامج الرقم الوطين والربامج امللحق      ـاإلش -2

  .بتقنية املعلومات
اإلشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة له بديوان جملس الوزراء واقتراح ما            -3

  .هاـيلزم بشأن
 ذلك مـع اجلهـات   بالتنسيق يف ة  العمل على وضع برامج احلكومة اإللكتروني      -4

  .ذات العالقة
متابعة أداء الوزارات واجلهات املختصة يف جماالت االتـصاالت واملعلوماتيـة            -5

  .وتقنية املعلومات
العمل على تطوير النظام الوطين للمعلومات والتوثيق، واقتـراح اإلجـراءات            -6

  .الالزمة لتطوير هياكله اإلدارية
  .اإلرشيف اخلاص بديوان جملس الوزراءاإلشراف على ميكنة  -7
لكترونيـة  جملس الوزراء يف جمال احلكومة اإل     ها من   ـة اللجان اليت يكلف ب    ـرئاس -8

  .اـوغريه
اقتراح اإلجراءات والضوابط الالزمة حلجية البيانات واملعلومات اإللكترونيـة          -9

  .واالستفادة منها
  .ما يكلف به وفقاً للتشريعات النافذة -10
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4 

 

 

متابعة أداء اجلهات املختصة بتنفيذ مشروعات الربنامج التنموي وغريها مـن            -1
  .املشروعات املمولة من امليزانية العامة املتعاقد على تنفيذها

ية املعروضـة علـى     مناقشة املوضوعات املتعلقة بتنفيذ املشروعات االستراتيج      -2
  .جملس الوزراء للبت فيها

  .متابعة تنفيذ قرارات جملس الوزراء اخلاصة مبشروعات التنمية -3
متابعة اجلهات املختصة كاملرافق والصحة والتربية والتعليم، والتعلـيم العـايل            -4

والبحث العلمي واحلكم احمللي وغريها ومدى التزامها بتقدمي اخلدمات وتنفيذ          
  .ت ذات العالقةالتشريعا

اإلشراف على أداء التقسيمات التنظيمية يف جمال املشروعات واخلدمات بديوان    -5
  .جملس الوزراء

  .عرض املقترحات الالزمة على النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء -6
  .ما يكلف به من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة -7

 

  . مكتب االس احمللية-أ
  . مكتب الرعاية الصحية والتعليمية-ب
  . مكتب املشروعات والربامج-ج
  . مكتب شؤون اخلدمات-د
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5 
 

 اخلاصـة   جمتابعة أداء وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف تنفيذ اخلطط والربام          -1
  .هاـ الالزمة بشأنبالوزارة وإعداد التقارير

دراسة املوضوعات الواردة من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اليت تعرض عليه            -2
  .هذا الشأنـللبت فيها من جملس الوزراء وفقاً لألسس والضوابط املقررة ب

  .مراجعة اإلجراءات اخلاصة باإليفاد للعمل باخلارج اليت حتال إليه من رئيس الوزراء -3
قترحات املقدمة خبصوص التشريعات اخلاصـة بالعمـل الـسياسي          مناقشة امل  -4

  .والقنصلي وعمل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
  .إعداد قاعدة بيانات عن اجلهات األجنبية العاملة يف ليبيا كاملنظمات ومكاتبها -5
  .اإلشراف على أداء التقسيمات التنظيمية بديوان رئاسة جملس الوزراء التابعة له -6
  .ما يكلف به من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة -7

 

  . مكتب الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل-أ
  . مركز إدارة األزمات-ب
  . مكتب االتصال والعالقات العامة-ج

6 
 

لية لبناء املؤسستني العسكرية واألمنية لغرض       متابعة أداء وزاريت الدفاع والداخ     -1
  .توفري األمن والنظر يف املتطلبات الالزمة لذلك

 مناقشة املوضوعات املتعلقة باألمن والدفاع واليت يتطلب األمر عرضها علـى            -2
  .جملس الوزراء

 اقتراح األسس والضوابط الالزمة لألمن والدفاع بالتنـسيق مـع الـوزارات             -3
  .ا على السيد النائب األول لرئيس جملس الوزراءاملختصة وعرضه
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 اإلشراف على أداء التقسيمات التنظيمية بديوان رئاسة جملس الوزراء يف جمال             -4
  .الشؤون األمنية والعسكرية

  . ما يكلف به من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة-5
 

  .ية مكتب الشؤون األمن-أ
  . مكتب الشؤون العسكرية-ب

7 
 

متابعة أداء الوزارات واجلهات املختصة بالشؤون االقتصادية واملاليـة الختـاذ            -1
  .اإلجراءات الالزمة اليت تنعكس إجيابا على الظروف املعيشية للمواطنني

االقتصادية والـصناعية واالهتمـام باخلارطـة       وضع قاعدة بيانات لألنشطة      -2
  .الصناعية

التأكد من خالل وزارة االقتصاد واجلهات ذات العالقة مـن تـوافر الـسلع               -3
  .األساسية واملواد الغذائية

االلتزام مبتابعة ما يصدر عن جملس الوزراء خبصوص التنسيق مع مصرف ليبيـا              -4
لالزمة مع املؤسسات الدولية لرفع     املركزي واملؤسسات املالية لبذل اجلهود ا     

  .التجميد عن األموال الليبية يف اخلارج
العمل بالتنسيق مع وزارة املالية واجلهات ذات العالقة على إعداد املقترحـات             -5

الالزمة املتعلقة بتقدمي مشروع امليزانية العامة للدولة وفقـاً للنظـام املـايل             
  .والتشريعات ذات العالقة

ى أداء التقسيمات التنظيمية اليت تعمل حتت إشرافه بديوان رئاسة           اإلشراف عل  -6
  .جملس الوزراء

 اقتراح األسس والضوابط الالزمة بالتنسيق مع وزارة االقتصاد لتفعيل عجلـة            -7
  .االقتصاد

  . ما يكلف به من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة-8
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  . مكتب الشؤون االقتصادية-أ
  . مكتب الطاقة واإلنتاج-ب
  . مكتب االستثمار واملوارد املالية-ج

8 
 

متابعة أداء الوزارات املختصة يف التعرف على املفقـودين وإبـالغ أسـرهم              -1
  .همـهم واحتياجاتـواإلحصائيات املتعلقة بأعدادهم ملعرفة أحوال

العمل على متابعة اجلهات املختصة لتوفري اإلمكانيات املادية ألسر الشهداء واجلرحى   -2
  .واملفقودين وفقاً للتشريعات النافذة وما يقرره جملس الوزراء يف هذا الشأن

متابعة أداء اجلهات املختصة بالشؤون االجتماعية والتقاعد والتضامن واقتراح          -3
  .هاـما يلزم بشأن

نسيق مع اجلهات ذات العالقة إلعداد مشروعات القوانني املنظمة ملؤسسات          الت -4
  .اتمع املدين

التأكد من التزام الوحدات احلكومية واألهلية لنشر ثقافة التسامح والـدعوى            -5
  .للحوار يف إطار املصاحلة الوطنية من خالل عقد املؤمترات والندوات وغريها

ون الدينية يف التأكيد على دور املساجد واملدارس        متابعة وزارة األوقاف والشؤ    -6
واجلامعات واملراكز الثقافية واإلعالمية ومؤسسات اتمع املدين يف نشر ثقافة       

  .املصاحلة الوطنية
 مع وزارة العدل يف اختاذ اإلجراءات والترتيبات اليت تـضمن حتقيـق             قالتنسي -7

تكبها التابعون للنظـام الـسابق      العدالة االنتقالية والعفو عن اجلرائم اليت ار      
  .والذين مل يسامهوا يف التعذيب واالغتصاب وسرقة األموال العامة

 ووضع  تات املختصة باالنتخابا  ـة عن أداء اجله   ـر الالزم ـداد التقاري ـإع -8
  .قاعدة بيانات لذلك

  .ةـؤون الرياضيـام بالشـ متابعة اجلهات املهتمة بالشباب ورعايتهم واالهتم-9
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اإلشراف على أداء التقسيمات التنظيمية يف جمال الشؤون االجتماعية التابعة           -10
  .ه بديوان جملس الوزراءـل

  .ما يكلف به من اختصاصات وفقاً للتشريعات النافذة -11
 

  .مكتب شؤون اجلرحى وأسر الشهداء واملفقودين -أ
  .مكتب املصاحلة الوطنية -ب
  .مكتب الثقافة واتمع املدين -ج
  .مكتب شؤون الشباب -د

  .مكتب االنتخابات -هـ
9 

 

 

إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات اليت تصدر عن جملس الوزراء أو           -1
  .رئيسه أو نوابه

ومراجعة مشروعات القوانني بالتنسيق مع اجلهات اليت تتـوىل إحالتـها       إعداد   -2
  .واجلهات املختصة

إعداد ومراجعة النماذج ومشروعات العقود اليت يتطلبها عمل ديوان جملـس            -3
  .الوزراء بالتنسيق مع اجلهات املختصة

رها أو تنفيذ نظام فهرسة القرارات اليت خيتص جملس الوزراء ورئيسه ونوابه بإصدا     -4
  . إقرارها باستخدام الوسائل احلديثة مبا يكفل سهولة الرجوع إليها عند احلاجة

عرض مشاريع القرارات والتكليفات واإلجراءات اليت يقرها الس مبحاضـر           -5
  .اجتماعاته وذلك إلصدارها وإحالتها للجهات املعنية

جملس الوزراء  تنظيم السجالت اخلاصة بتسجيل وختم القرارات الصادرة عن          -6
  .ورئيسه وما يصدر عن نواب الرئيس
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  .هاـإبداء الرأي وتقدمي املشورة القانونية يف املسائل واملوضوعات اليت تكلف ب -7
  .صياغة املذكرات اليت يوجه رئيس جملس الوزراء بعرضها على جملس الوزراء -8
 لـرأي أو    ع القانوين أو اليت تصدر إعمـاالً      ـات ذات الطاب  ـداد املكاتب ـإع -9

  .مشورة قانونية
إبداء الرأي القانوين يف الدعاوى اليت يكون جملس الوزراء أو رئيسه طرفاً فيها       -10

  .وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
  .املشاركة يف أعمال جلان تقصي احلقائق وأعمال جلان التحقيق وجمالس التأديب -11
ها مبا يف ذلك القيام بعمليـات  ـ شؤوناإلشراف على املكتبة القانونية وتنظيم  -12

  . ها من الكتب واملراجعـالتزويد واإلعارة وتوفري مقتنيات
  .استالم وتنظيم وحفظ وحتديث اجلريدة الرمسية واملوسوعات القانونية -13
  .تلقي املكاتبات واملذكرات القانونية الواردة وتصنيفها وقيدها -14
وتصنيفها وتبوبيهـا وتعميمهـا واختـاذ       ختم القرارات الصادرة وترقيمها      -15

  .هاـاإلجراءات الالزمة بشأن
  .دراسة الشكاوى والتظلمات اليت تقدم لديوان جملس الوزراء والبت فيها -16 

اقتراح الضوابط الالزمة لتطوير نظام عمل إدارة الشؤون القانونية والشكاوى  -17
  . عليهاةوإدخال امليكنة الالزم

  .الدورية عن عمل اإلدارةإعداد التقارير  -18
10 

 

متابعة ما يصدر عن الس أو رئيسه أو نواب الرئيس من قرارات وتعليمـات               -1
  .وتقدمي التقارير عن سري تنفيذها

  .متابعة إعداد الردود على ديوان احملاسبة يف املسائل املتعلقة بعمل اإلدارة -2
  .ستندات والوثائق والتقارير الفنية بأسلوب يسهل الرجوع إليهاتوثيق امل -3
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 واجلهـات التابعـة لـه       تجتميع التقارير الواردة لس الوزراء من الـوزارا        -4
  .هاـها واقتراح ما يلزم بشأنـودراستها وإعداد ملخص ب

  .متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بديوان جملس الوزراء -5
لـها  ضوابط الالزمة لعمل اإلدارة والتقسيمات املشابـهة     اقتراح األسس وال   -6

  .بالوزارات وعرضها لالعتماد
  .متابعة إعداد التقرير السنوي اخلاص مبجلس الوزراء -7
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -8

11 

 

وان جملس الوزراء من املوظفني حبسب ختصـصام        حصر وحتديد احتياجات دي    -1
  .واختاذ اإلجراءات الالزمة باخلصوص

راءات التعيني والترقية والنقل والندب واإلعارة وغريهـا مـن          ـداد إج ـإع -2
املسائل الوظيفية املتعلقة باملوظفني بديوان جملس الوزراء بالتنسيق مع اجلهات          

  .ذات العالقة
 للموظفني بديوان جملس الوزراء، وإعداد وحفظ سجل      حفظ امللفات الشخصية   -3

املالك الوظيفي وسجل األقدمية وبطاقات التوصيف وبطاقات احلياة الوظيفية         
  .وحتديثها مبا جيعلها مطابقة للواقع وبصفة متجددة

 مـع اجلهـات     قدالت األداء للموظفني مبجلس الوزراء بالتنسي     ـراح مع ـاقت -4
  .ذات العالقة

  .رامج تأهيل ورفع كفاية املوظفني ومتابعة اعتمادها وتنفيذهااقتراح ب -5
التحضري الجتماعات جلنة شؤون املوظفني وجملس التأديب ومتابعة تنفيـذ مـا      -6

  .يصدر عنهما من قرارات
تنظيم ومراقبة حضور وانصراف املوظفني وإعداد جـداول املناوبـة اليوميـة             -7

  .هاـومتابعتها واختاذ ما يلزم بشأن
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املشاركة يف وضع خطط التدريب للموظفني علـى اسـتخدامات احلاسـوب             -8
 التدريبية الالزمـة مبـا يـؤدي إىل         تووسائل التقنية احلديثة وإعداد الدورا    

  .االستفادة من التطبيقات احلديثة للحاسوب والتقنيات املتعلقة به
  .ةمتابعة إجراءات املوظفني ممن جتاوزوا السن املقررة للخدمة الفعلي -9

ة وإعداد الردود على ديوان احملاسبة يف املسائل املتعلقـة بالـشؤون            ـمتابع -10
  .اإلدارية واملالية

إعداد تقديرات ميزانية ديوان رئاسة الوزراء وتنفيذ بنودها بعـد اعتمادهـا             -11
  .وإعداد احلساب اخلتامي وإمساك السجالت الالزمة لذلك

ألخرى للمـوظفني مبجلـس الـوزراء       إعداد قسائم املرتبات واملستحقات ا     -12
  .بالتعاون مع التقسيمات املختصة

ها املستندية والتوريد إليها    ـ اإلشراف على املخازن الرئيسة والفرعية ودورت      -13
  .والصرف منها والتأكد من استخدام بطاقات الصنف والسجالت املخزنية

  .إجراء اجلرد الدفتري والفعلي للمخازن -14
الية املستدمية واملؤقتة والتأكد من استخدامها يف األغراض اليت        صرف العهد امل   -15

  .صرفت من أجلها، ومتابعتها وتسويتها يف املواعيد احملددة
  .صرف عالوة السفر واملبيت للموفدين يف مهام رمسية داخلية أو خارجية -16
ت متابعة احلسابات اخلاصة بديوان جملس الوزراء باملصارف وإجراء املطابقـا          -17

على ضوء كشوفات احلسابات والسجالت املالية وإعداد مذكرات التسوية         
  .  الالزمة كلما تطلب األمر ذلك

تلقي املكاتبات واملذكرات الواردة وتصنيف املكاتبات واملذكرات الـصادرة          -18
  .عن جملس الوزراء أو رئيسه وقيد كل منها يف السجل اخلاص بذلك

نظام احملفوظات وذلك باستخدام امليكنة احلديثة      اقتراح أفضل السبل لتطوير      -19
  .ووسائل احلفظ واالسترجاع املتطورة وتطوير عملها) املنظومة اإللكترونية(

إحالة الوارد من املكاتبات واملذكرات إىل اجلهة املكلفة باإلجراء بعد تسجيلها      -20
  .وتوثيقها وحفظها باملنظومة املخصصة لذلك
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  .هاـلفات املوضوعة حسب التصنيف املقرر لحفظ الوثائق يف امل -21
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  .الكلية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة
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  .مبهامها على الوجه األكمل
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -8

27 

 

سري تنفيذ مشروعات النفط والكهرباء والغاز واقتراح املعاجلات الالزمة         متابعة   -1
للعراقيل اليت تواجهها بالتنسيق يف هذا الشأن مـع اجلهـات ذات العالقـة             

  .وإعداد التقارير الالزمة لتلك املشروعات
  .دراسة املواضيع واملذكرات املعروضة على جملس الوزراء يف جماالت الطاقة -2
شروعات زيادة القدرات اإلنتاجية اخلاصة بالطاقة ودراستها مع اجلهات متابعة م -3

  .ذات العالقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها
االهتمام بالدراسات والبحوث املتعلقة مبجاالت الطاقـة واالسـتفادة منـها            -4

  .ها مبا يكفل املسامهة يف نقل التقنيةـوالتشجيع على القيام ب
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 الدراسات املتعلقة بالطاقة البديلة واملتجددة بالتعـاون مـع          املسامهة يف إعداد   -5
  .اجلهات ذات العالقة

دراسة ومتابعة اتفاقيات التعاون الفين يف جماالت الطاقة اليت تـربم بـني ليبيـا      -6
  .وغريها من الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة

  .رامج تنمية مواد الطاقة جبميع أنواعهااملسامهة يف إعداد اخلطط املتعلقة بتطوير ب -7
  .هاـجتميع البيانات واملعلومات يف جماالت الطاقة وحتليلها وتقدمي تقارير دورية بشأن -8
اقتراح األسس والضوابط الالزمة الستثمارات القطاع اخلاص يف جمال الطاقـة            -9

  .وخاصة يف جمال النقل واخلدمات
الالزمة لتطوير وتأهيل العناصر الوطنية للرفـع       متابعة تنفيذ اخلطط والربامج      -10

  .من مستوى األداء اإلداري والفين يف جماالت الطاقة
التأكد من أداء وزارة النفط والغاز يف املتابعة والتفتيش على عمليات قياس اإلنتاج   -11

  .من النفط والغاز والنقل والتخزين والتصدير للمنتجات النفطية األخرى
ضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية وسري العمـل مبحطـات          العمل على    -12

التحويل وخطوط النقل والتوزيع وحمطات حتلية مياه البحر، واختـاذ كافـة            
  .ها يف هذا االـالسبل ملتابعتها وفقاً للنظم والتقنيات العاملية املعمول ب

  .رصد ومتابعة التطورات يف جماالت اإلنتاج يف العامل -13
  .داد مقترحات خطط وبرامج التحول لإلنتاج بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةإع -14
  .متابعة مجيع البيانات واإلحصائيات املتعلقة بربامج التحول لإلنتاج -15
دراسة املذكرات والتقارير املتعلقة بشؤون اإلنتاج واحملالة إىل جملس الوزراء،           -16

  .هاـزمة بشأنوتقدمي املقترحات وإعداد اإلجراءات الال
متابعة املشاريع اإلنتاجية ودراستها واحملالـة إىل جملـس الـوزراء وتقـدمي              -17

  .هاـاملقترحات وإعداد اإلجراءات الالزمة بشأن
  .متابعة وإعداد الردود على ديوان احملاسبة يف املسائل املتعلقة بعمله -18
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القة والصعوبات  إعداد التقارير حول مشروعات اإلنتاج مع اجلهات ذات الع         -19
  .اليت تواجهها واقتراح السبل الكفيلة ملعاجلتها

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -20
28 

 
دراسة املذكرات والتقارير املالية احملالة إىل جملس الوزراء وتقـدمي املقترحـات             -1

  .هاـلالزمة بشأنوإعداد اإلجراءات ا
البيانات واملعلومات حوهلا واستخالص  وحتليل متابعة الشؤون املتعلقة بالنقد واالئتمان -2

  .هاـها وتقييم آثارها وتقدمي املقترحات الالزمة بشأنـاملؤشرات املتعلقة ب
دراسة االقتراحات الالزمة لالستخدام األمثل للموارد املاليـة بالتنـسيق مـع        -3

  .العالقةاجلهات ذات 
  .تقييم أداء املؤسسات املالية الليبية حملياً ودولياَ -4
جتميع التقارير الالزمة عن نشاط املؤسسات االستثمارية ودراستها واقتراح ما           -5

  .هاـيلزم بشأن
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -6

29 

 

متابعة قيام اجلهات املختصة حبصر الشهداء واجلرحـى واملفقـودين والتـزام             -1
  .اجلهات املختصة مبسك امللفات اخلاصة م وأرشفتها

متابعة تسوية األوضاع الوظيفية واملالية والضمانية للـشهداء ممـن يعملـون             -2
  .بالوظفية العامة بالتنسيق مع جهات أعماهلم

لرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية ألسر الشهداء واملفقودين       متابعة تقدمي ا   -3
  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
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أبنـاء الـشهداء    ودراسة املقترحات املقدمة بشأن إيفاد اجلرحـى وأبنـائهم           -4
واملفقودين للدراسة والتدريب باخلارج بالتنسيق مع اجلهـات ذات العالقـة           

  . لذلكووفق األسس والضوابط املقررة
  .التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتوفري يف العمل ألسر الشهداء واملفقودين -5
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -6

30 
 

  .اقتراح اخلطط والربامج الالزمة لتفعيل املصاحلة الوطنية -1
  . القوانني واللوائح املتعلقة باملصاحلة الوطنيةاملشاركة يف دراسة مشروعات -2
املسامهة يف تنظيم املؤمترات والندوات وحلقات النقاش اخلاصة لنـشر فكـر             -3

  .التسامح واملصاحلة الوطنية
  .متابعة أداء اجلهات املكلفة باملصاحلة الوطنية -4
  .إعداد التقارير الدورية عمل املكتب -5

31 
 

متابعة أداء الوزارات واجلهات املختصة بالشؤون االجتماعية والثقافة واتمع          -1
  .هاـاملدين وتقدمي املقترحات الالزمة بشأن

  .دراسة املوضوعات املتعلقة بشؤون الثقافة واتمع املدين -2
واتمـع املـدين ودراسـة    املشاركة يف أعمال اللجان اخلاصة بشؤون الثقافـة    -3

  . اليت تعرض عليه من رئيس الوزراء أو نوابه أو وكيل شؤون اتمعاملوضوعات
 الشؤون الثقافية واتمـع املـدين       ءاقتراح السياسات والضوابط اخلاصة بأدا     -4

  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
  .لثقافة واتمع املدينعرض التقارير الالزمة على عمل الوزارات املختصة بشؤون ا -5
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -6
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32 

 

  .تلقي الشكاوى اخلاصة بالشباب ودراستها وحتليلها -1
  .إعداد املقترحات الالزمة مبا يتضمن حتقيق طموحات الشباب -2
  .لرياضةمتابعة أداء اجلهات املهتمة بالشباب وا -3
إعداد قواعد بيانات عن املرافق الشبابية والرياضية واإلمكانيـات والطاقـات            -4

  .هاـالبشرية ب
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -5 

33 

 

 تقدم للجهات املختصة إلنشاء الـدوائر       حتليل ودراسة الطلبات والتقارير اليت     -1
  .هاـنتخابية وتقدمي الرأي الالزم بشأناال

دراسة ومتابعة املوضوعات اخلاصة باألحزاب السياسية والشكاوى والتظلمات         -2
  .هاـاليت تقدم بشأن

إجراء االتصاالت الالزمة مع املفوضية العليا لالنتخابات واجلهات املختصة بقيد      -3
 وتسجيل وقيـد    تخابااألحزاب السياسية فيما يتعلق بالقضايا املتصلة باالنت      

  .تلك األحزاب
  .جتميع البيانات الالزمة وإعداد التقارير عند تنفيذ الربنامج االنتخايب -4
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -5

34 
 

ن استيفائها من   مراجعة املعامالت املالية بديوان رئاسة جملس الوزراء والتأكد م         -1
  .هاـاملستندات املؤيدة ل

  .التأكد من دقة وسالمة احلسابات املصرفية والقيود يف خمتلف السجالت املالية -2
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متابعة استيفاء السجالت والدفاتر احملاسبية اخلاصة بالديون لكافـة املتطلبـات       -3
  .هاـالقانونية املعمول ب

  .اـهمول بالتأكد من تطبيق التشريعات املالية املع -4
دراسة العقود واالتفاقيات املربمة مع الغري للتأكد من شروطها املالية وموافقتها            -5

  .للتشريعات
  .مراجعة التسويات املصرفية والعهد املالية وتسوياا -6
  .إجراء اجلرد السنوي والدوري واملفاجئ للخزائن املالية واملخازن -7
ية واملستندات املالية اهلامة اخلاصة بديوان      التأكد من سالمة حفظ السيولة النقد      -8

  .رئاسة جملس الوزراء
متابعة اإلدارات واملكاتب املختصة لتصحيح املخالفات املالية اليت ترد حوهلـا            -9

  .مالحظات من ديوان احملاسبة
  .متابعة تنفيذ نظم الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها -10
  .ل املكتبإعداد التقارير الدورية عن عم -11

35 

 

إعداد وصياغة األخبار املتعلقة بعمل جملس الوزراء وتوضيح القرارات الصادرة           -1
  .عنه واختاذ ما يلزم بشأن إذاعتها ونشرها

التنسيق مع التقسيمات التنظيمية األخرى يف شأن الرد والتوضيح علـى مـا              -2
املقروءة واملسموعة واملرئية والدولية وتقدمي التقـارير       تنشره وسائل اإلعالم    

  .اليومية فيما يدخل يف نطاق اختصاص ديوان جملس الوزراء
حتديد املطبوعات والنشرات والصحف واالت واجلرائد احمللية والعاملية الـيت           -3

  .تم مبتابعة أعمال وأنشطة جملس الوزراء
  .لس الوزراء مرئياًالقيام بتصوير وتوثيق اجتماعات جم -4
تنظيم املقابالت مع وسائل اإلعالم احمللية والعاملية وتوثيقها واإلشـراف علـى             -5

تنظيم املقابالت واملؤمترات الصحفية لرئيس جملس الوزراء ونوابـه أو مـن            
  .يكلفه رئيس جملس الوزراء

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -6
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36 

 

  .تلقي املراسالت الواردة للرئيس وعرضها عليه وإحالتها للتقسيم التنظيمي املختص -1
إحالة املراسالت واملذكرات املوقعة من رئيس الوزراء للمحفوظات والتقـسيم           -2

  .التنظيمي حبسب األحوال
  .تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت رئيس الوزراء -3
  .إلجراءات اخلاصة برئيس الوزراء عند سفره وتنقالتهمتابعة ا -4
  .حفظ وأرشفة املستندات وامللفات اخلاصة يعمل رئيس جملس الوزراء -5
  .متابعة تنظيم االجتماعات اليت تعقد برئاسة رئيس جملس الوزراء -6

37 

 

ت الواردة للنائب األول لرئيس جملس لوزراء وعرضـها عليـه           تلقي املراسال  -1
  .وإحالتها للتقسيم التنظيمي املختص

إحالة املراسالت واملذكرات املوقعة من النائب األول لرئيس جملـس الـوزراء             -2
  .للمحفوظات والتقسيم التنظيمي حبسب األحوال

  .لس الوزراء النائب األول لرئيس جمتتنظيم مواعيد ومقابالت واتصاال -3
  . عند سفره وتنقالته جملس الوزراءمتابعة اإلجراءات اخلاصة بالنائب األول لرئيس -4
  .حفظ وأرشفة املستندات وامللفات اخلاصة يعمل النائب األول لرئيس جملس الوزراء -5
  .متابعة تنظيم االجتماعات اليت تعقد برئاسة النائب األول لرئيس جملس الوزراء -6

38 

  

تلقي املراسالت الواردة للنائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وعرضـها عليـه             -1
  .وإحالتها للتقسيم التنظيمي املختص
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إحالة املراسالت واملذكرات املوقعة من النائب الثاين لرئيس جملـس الـوزراء             -2
  .نظيمي حبسب األحوالللمحفوظات والتقسيم الت

  .تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء -3
  .متابعة اإلجراءات اخلاصة بالنائب الثاين لرئيس الوزراء عند سفره وتنقالته -4
  .حفظ وأرشفة املستندات وامللفات اخلاصة بعمل النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء -5
  .م االجتماعات اليت تعقد برئاسة النائب الثاين لرئيس جملس الوزراءمتابعة تنظي -6

39 

 

تلقي املراسالت الواردة للنائب الثالث لرئيس جملس الوزراء وعرضـها عليـه       -1
  .وإحالتها للتقسيم التنظيمي املختص

ذكرات املوقعة من النائب الثالث لرئيس جملس الـوزراء         إحالة املراسالت وامل   -2
  .للمحفوظات والتقسيم التنظيمي حبسب األحوال

  .تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت النائب الثالث لرئيس جملس الوزراء -3
  .متابعة اإلجراءات اخلاصة بالنائب الثالث لرئيس الوزراء عند سفره وتنقالته -4
ة بعمل النائب الثالـث لـرئيس       ـات اخلاص ـات وامللف حفظ وأرشفة املستند   -5

  .جملس الوزراء
  .متابعة تنظيم االجتماعات اليت تعقد برئاسة النائب الثالث لرئيس جملس الوزراء -6
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  .نظيمي املختصتلقي املراسالت الواردة للوكيل وعرضها عليه وإحالتها للتقسيم الت -1
إحالة املراسالت واملذكرات املوقعة من الوكيل للمحفوظات والتقسيم التنظيمي  -2

  .حبسب األحوال
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  .تنظيم مواعيد ومقابالت واتصاالت الوكيل -3
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  .حفظ وأرشفة املستندات وامللفات اخلاصة بعمل بالوكيل -5
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يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان رئاسة جملس الوزراء قرار مـن رئـيس جملـس       
  .الوزراء

42 

ـعمل ب ي         نـشر يف   هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه، وي
  .اجلريدة الرمسية

  
 

  هجري1433/خرربيع اآل/1:صدر يف
   ميالدي23/2/2012:املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 81(رقم 

  باملوافقة على زيادة رأس مال شركة
 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
 وعلى قانون النظام املايل للدولـة، والئحـة امليزانيـة واحلـسابات واملخـازن        -

  .هماـوتعديالت
  . ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

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

  .تقاليةاعتماد احلكومة االن
 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 922(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
 مـيالدي،   2008لـسنة   ) 188(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإضافة اختصاصات للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز وتقرير بعض األحكام
 مـيالدي،   2008لـسنة   ) 346(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإصدار النظام األساسي للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
 مـيالدي،   2009لـسنة   ) 280(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بتخفيض رأس مال الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
بتـاريخ  ) 286(رضه وزيـر اإلسـكان واملرافـق مبذكرتـه رقـم       وعلى ما ع -

  . ميالدي13/02/2012
  . ميالدي2012 وعلى حمضر االجتماع العادي السابع لس الوزراء لسنة -
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1 

يوافق للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بزيادة رأس ماهلا احملدد بـالقرار رقـم              
مخسني مليـون   ) 50.000.000(شار إليه إىل مبلغ      ميالدي، امل  2009لسنة  ) 280(

دينار لييب مملوكة بالكامل للدولة، وللشركة اختاذ اإلجراءات القانونية والترتيبـات           
  .الالزمة  لتنفيذ أحكام هذا القرار

2 

على وزارة املالية اختاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة إلدراج قيمة الزيادة املقررة   
ار يف امليزانية العامة بالتنسيق مع وزارة اإلسكان واملرافق، على أن يـتم             هذا القر ـب

تسييل ثالثة أعشار املبلغ خالل هذا العام وتسييل باقي املبلغ خالل العـام املقبـل               
  . ميالدي2013

3 

ـرار من تاري  ـذا الق ـهل ب ـعمي  نشر  ـلغى كل حكم خيالف   خ صدوره، ويه، وي
  .ةـيف اجلريدة الرمسي

 

  . هجري1433/خرربيع اآل/10صدر يف 
  . ميالدي03/03/2012: املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 82( رقم

  بتخصيص مبلغ مايل للشركة العامة لتحلية املياه
  يف امليزانية العامة

 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
  . املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالا وعلى قانون النظام-
  . ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

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

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 924(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإنشاء الشركة العامة لتحلية املياه
 مـيالدي،   2008لـسنة   ) 191(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  . للشركة العامة لتحلية املياهبإضافة اختصاص
 مـيالدي،   2008لـسنة   ) 250(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإصدار النظام األساسي للشركة العامة لتحلية املياه
بتـاريخ  ) 218( وعلى مـا عرضه وزير اإلسـكان واملرافـق بكتابـه رقـم              -

  . ميالدي02/01/2012
  . ميالدي2012زراء يف اجتماعه السابع لسنة  وعلى ما قرره جملس الو-
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1 

 ماليني وأربعمائـة   ةعشر) 10.489.272(يوافق على ختصيص مبلغ مايل وقدره       
وتسعة ومثانون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ديناراً، لصاحل الشركة العامة لتحلية املياه 

لفة الفعلية إلنتاجها وذلـك ضـمن        والتك ةكدعم فرق التسعرية بني بيع املياه احملال      
  . ميالدي2012الباب الرابع بامليزانية العامة للدولة لسنة 

2 

على وزارة املالية اختاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة إلدراج املبلـغ املـذكور            
  .باملادة السابقة بامليزانية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة اإلسكان واملرافق

3 

ات املعنية تنفيـذه،    ـخ صدوره، وعلى اجله   ـرار من تاري  ـذا الق ـل  ـيعم
  .ةـوينشر يف اجلريدة الرمسي

 

  . هجري1433/ربيع اآلخر/10صدر يف 
  . ميالدي03/03/2012: املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدية2012لسنة ) 85(رقم 

  بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء واملفقودين
 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
  . وعلى إعالن تأسيس الس الوطين االنتقايل-
ات واملخازن  ـة امليزانية واحلساب  ـة والئح ـام املايل للدول  ـون النظ ـ وعلى قان  -

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

  .تماد احلكومة االنتقاليةاع
ل جلنـة  ـ ميالديـة، بتـشكي  2011لسنة ) 10( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .اـوحتديد مهامه
 ميالدية، بتنظيم اجلهاز اإلداري    2012لسنة  ) 28( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .لوزارة رعاية أسر الشهداء واملفقودين
املـؤرخ  ) 341( واملفقودين بكتابه رقم  وعلى ما عرضه وزير رعاية أسر الشهداء    -

  .ميالدي 19/02/2012يف 
  . ميالدي2011 وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي السابع لسنة -

 

1 

مخسمائة دينار لكل أسرة شهيد يف حالة       ) 500(تصرف منحة مالية شهرية بقيمة      
مائة دينار عن كل فرد من أفراد عائلة ) 100(كونه ال يعول، مع إضافة مبلغ وقدره       

مخسمائة دينـار   ) 500(الشهيد الذي يعول، كما تصرف منحة مالية شهرية بقيمة          
  .لكل أسرة مفقود
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2 

 

  .إلحياء ذكرى الشهداء" يوم الشهيد" إقامة -1
  . فرباير17رة  إقامة نصب تذكاري لشهداء ثو-2
  . منح وسام الشهداء لعائلة كل شهيد-3

3 

تتوىل وزارة رعاية أسر الشهداء واملفقودين وضع الضوابط املنظمة لصرف املنح           
  .املالية ذا القرار، كما تتوىل حتديد مستحقيها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

4 

رعاية أسر الـشهداء واملفقـودين اختـاذ        تتوىل وزارة املالية بالتنسيق مع وزارة       
  . املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ هذا القراراإلجراءات القانونية لتوفري

5 

ـ    وخ صد ـرار من تاري  ـهذا الق ـل ب ـعمي ـ  ـره، وعلـى اجله ة ـات املعني
  .ذهـتنفي

 

  .هجري1433/ربيع اآلخر/10صدر يف 
  . ميالدي03/03/2012: املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 86(رقم 

  حبل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
 وعلى قانون النظام املايل للدولـة، والئحـة امليزانيـة واحلـسابات واملخـازن        -

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

  .العمل والئحته التنفيذية
 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،   2009لـسنة   ) 124(رقم  " سابقا"لشعبية العامة    وعلى قرار اللجنة ا    -

  .بإنشاء مصلحة العمل والتدريب املهين وتعديالته
 مـيالدي،   2010لـسنة   ) 568(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإنشاء مصلحة الوظيفة العامة
املـؤرخ يف   ) 173/ع ت   ( وبناء على ما عرضه وزير العمل والتأهيل بكتابه رقم           -

  . ميالدي30/01/2012
  . ميالدي2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي اخلامس لسنة -

 
1 

 
  . مصلحة العمل-1
  . مصلحة الوظيفة العامة-2
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ـ        اوتغل يد  هما ـمها عن مزاولة أي نشاط وتؤول مقارمها وأصـوهلما وموجودات
 كما ينقل للوزارة مـا علـى        ،هما لوزارة العمل والتأهيل   ـ ب وأرصدما واملوظفني 

  .اجلهتني املذكورتني من التزامات وما هلما من حقوق
2 

رار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالف أحكامـه،          ـهذا الق ـل ب ـيعم
  .وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
 

  . هجري1433/ربيع اآلخر/11صدر يف 
  . ميالدي04/03/2012: فقاملوا
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