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 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدي 2018) لسنة 180رقم(

  بإنشاء جهاز إدارة املدينة القدمية طرابلس
  الس الرئاسي

  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ون النظام المالي للدولة ، والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن وعلى قان -

  وتعدیالتهما.
  میالدي بشأن التطویر العمراني. 1972) لسنة 116وعلى القانون رقم( -
مـیالدي بشـأن حمایـة اآلثـار والمتـاحف  1424) لسـنة 3وعلى القانون رقم( -

  والمدن القدیمة والمباني التاریخیة.
م. بشـأن تشـكیل حكومـة  2016) لسـنة 4لس الرئاسي رقم(وعلى قرار المج -

  وفاق وطني.
م. بشـأن مـنح تفـویض  2016) لسـنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم( -

  بمهام.
 .م2006) لســـنة 125ة  "ســـابقا" رقـــم(وعلـــى قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــ -

  بإنشاء جهاز إدارة المدن التاریخیة.
  امة.وعلى ما تقتضیه المصلحة الع -

  قــرر
  )1مادة (

ینشــأ بموجــب أحكــام هــذا القــرار جهــاز یســمى (جهــاز إدارة المدینــة القدیمــة 
طـرابلس) مقـره بمدینـة طــرابلس تكـون لـه الشخصــیة االعتباریـة والذمـة المالیــة 

  المستقلة ویتبع مجلس الوزراء.
  )2مادة (

یخـــتص الجهـــاز بوضـــع الخطـــط والبـــرامج الثقافیـــة والمعماریـــة والهندســـیة 
ـــق ا ـــل مـــا یتعل ـــة القدیمـــة طـــرابلس وك ـــة وتطـــویر المدین ـــإدارة وحمای لخاصـــة ب
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بشـــؤونها والمرافــــق الكائنــــة بهـــا والمكملــــة لهــــا ، وبمـــا مــــن شــــأنه حمایتهــــا 
  -:وله على األخص ما یليوالمحافظة على الشخصیة التاریخیة لها ، 

بمـا  إعداد المخططات والدراسات المتكاملة لتطویر وتنمیة المدینـة القدیمـة -1
  یحافظ على الخصوصیة ویتناسب مع متطلبات الحیاة المعاصرة.

تنفیـــذ المشـــروعات المتكاملـــة للمدینـــة فـــي إطـــار خطـــط وبـــرامج التطـــویر  -2
  المعتمدة.

إنشـــاء وتنمیـــة وتطـــویر المرافـــق الخدمیـــة والثقافیـــة والترفیهیـــة بالمدینـــة  -3
  بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.

ث والفنون والصناعات التقلیدیة بالمدینـة والعمـل علـى المحافظة على الترا -4
  إحیائها بالتنسیق مع الجهات المختصة.

إبرام العقود الالزمة لتنفیـذ المشـروعات بالمدینـة بعـد الحصـول علـى اإلذن  -5
  بالتعاقد من الجهات المختصة.

متابعــة إجــراءات نــزع الملكیــة ودفــع التعویضــات واإلخــالء اإلداري للمواقــع  -6
  العقارات التي تخصص لمشروعات الجهاز بالتنسیق مع الجهات المعنیة.و 

االســــتعانة بالشــــركات والمكاتــــب االستشــــاریة الوطنیــــة واألجنبیــــة إلجــــراء  -7
عداد المخططات الدراسات    وتنفیذ المشروعات.وإ

التنســـیق مـــع جهـــات االختصـــاص لتطـــویر وتنمیـــة مرافـــق خـــدمات النقـــل  -8
  غیرها بالمدینة.والمواصالت واالتصاالت و 

ــــزات  -9 ــــاء والمســــتلزمات والتجهی ــــوفیر إحتیاجــــات الجهــــاز مــــن مــــواد البن ت
  والمعدات وغیرها.

  تملك األصول والعقارات الالزمة لتحقیق أغراضه. -10
دارة مشـروعات الجهـاز  -11 تأهیل وتدریب العناصر البشریة الالزمـة لتنفیـذ وإ

  بالتعاون مع الجهات المعنیة.
  )3مادة (

  الجهاز بلجنة إدارة یصدر بتشكیلها قرار من مجلس الوزراء. یدار
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  )4مادة (
یتولى رئیس لجنة اإلدارة إدارة الجهاز وتصریف أموره واإلشـراف علـى سـیر 
العمل والعاملین به ویباشر اختصاصات رؤساء لجان اإلدارة المنصوص علیها 

  -وجه الخصوص ما یلي:في التشریعات النافذة وله على 
  ع قرارات لجنة إدارة الجهاز ومتابعة تنفیذها.توقی -1
  توقیع العقود واالتفاقیات التي یبرمها الجهاز في إطار تنفیذه لمهامه. -2
صـــدار القـــرارات  -3 ـــى ســـیر العمـــل الیـــومي بالجهـــاز وتطـــویره وإ اإلشـــراف عل

  المتعلقة بالشؤون الوظیفیة للعاملین به وفقا ألحكام التشریعات النافذة.
  ف على إعداد مشروع المیزانیة والحساب الختامي للجهاز.اإلشرا -4
اإلشــراف والرقابــة علــى تنفیــذ خطــط وبــرامج ومشــروعات الجهــاز ومتابعــة  -5

  تنفیذها.
إعــداد التقــاریر الدوریــة عــن ســیر العمــل بالجهــاز وعرضــها علــى الجهــات  -6

  المختصة.
  تمثیل الجهاز في عالقاته أمام الغیر والقضاء. -7
  تصاصات أخرى تسند له وفق التشریعات النافذة.أیة اخ -8

  )5مادة (
، ویصـدر بـاللوائح یمي للجهاز قرار من مجلـس الـوزراءیصدر بالهیكل التنظ

  الداخلیة له قرار من لجنة اإلدارة بما ال یخالف أحكام هذا القرار.
  )6مادة (

  ي:تتكون موارد الجهاز من اآلت
  امة للدولة.مایخصص له من مبالغ بالمیزانیة الع -1
ــة ا -2 ــارات والمرافــق والفضــاءات العامــة التابعــة للمدین ــاني والعق یجــارات المب

  القدیمة.
ـــارض  -3 ـــاني التاریخیـــة والمع ـــى المب ـــدخول إل مـــا یقـــرر مـــن رســـوم نظیـــر ال

  والمهرجانات الفنیة والثقافیة التي یتم تنظیمها بالمدینة.
  الهبات والتبرعات والمساعدات غیر المشروطة. -4
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5 - .   أیة موارد أخرى یرخص له في الحصول علیها قانونًا
  )7مادة (

ــنظم المحاســبیة الم ، عمــول بهــایكــون للجهــاز میزانیــة مســتقلة تعــد وفقــًا لل
  ة المالیة للدولة وتنتهي بانتهائها.نوتبدأ السنة المالیة للجهاز مع بدایة الس

  )8مادة (
بأحــد المصــارف  یكـون للجهــاز حســاب مصــرفي أو أكثــر یفــتح لهــذا الغــرض

  العاملة في لیبیا وفق التشریعات النافذة یودع فیه أمواله.
  )9مادة (

دارة المدینة القدیمة طـرابلس المـدمج فـي جهـاز إدارة  یؤول مشروع تنظیم وإ
  المدن التاریخیة إلى جهاز إدارة وتنمیة وتطویر المدینة القدیمة طرابلس.

  )10مادة (
لحرس البلدي للعمل بالجهاز لمسـاعدة یندب عدد من ضباط األمن وضباط ا

  الجهاز في تأدیة مهامه.
  )11مادة (

، وعلـى كم یخـالف أحكامـهیعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ، ویلغى كل ح
  الجهات المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  
  

  .هـ 1439/ ألول /جمادى ا27: صدر بتاریخ
  .م 2/2018/ 4الموفـــــــق: 

  
  

 



  7رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتشكيل جلنة  ميالدية 2018) لسنة 269رقم (

  إدارة جهاز إدارة املدينة القدمية طرابلس
  الس الرئاسي

ــاریخ  - ــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر بت  2011أغســطس  3بعــد االطــالع عل
  میالدیة وتعدیالته.

  میالدیة. 2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ وعلى االتفاق السیاسي اللیبي  -
وعلـى قــانون النظــام المـالي للدولــة ،والئحــة المیزانیـة والحســابات والمخــازن  -

  ا.ــــوتعدیالته
تحــف ممیالدیــة بشــأن حمایــة اآلثــار وال 1424)لســنة 3وعلــى القــانون رقــم( -

  والمدن القدیمة والمباني التاریخیة.
مــیالدي بشــأن إصــدار قــانون عالقــات  2010)لســنة 12وعلــي القــانون رقــم( -

  العمل والئحته التنفیذیة.
 2016)لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم( -

  میالدیة،بتشكیل حكومة وفاق وطني.
 2016)لسـنة 12وعلى قرار المجلـس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم( -

  میالدیة،بشأن منح تفویض بمهام.
 2018)لسـنة 180رار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقـم(وعلى ق -

  میالدیة بإنشاء جهاز إدارة المدینة القدیمة طرابلس.
  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ـــررق
  )1مادة (

  لجنة إدارة جهاز إدارة المدینة القدیمة طرابلس على النحو اآلتي:
  رئیساً                     عاس       السید /محمود الهاشمي الن -1
  یوسف خلیل الخوجه                               عضواً  /السید -2
  عضواً                                  سعید علي حامد   /السید -3
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  نوري سالم عویطي                                عضواً  /السید -4
  عضواً                                 بسمة علي سنوقه /السیدة -5

  )2مادة (
 ُ ، وعلـى وره ، ویلغى كل حكم یخـالف أحكامـهعمل بهذا القرار من تاریخ صدی

  الجهات المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  
  هـ . 1439جمادى األخر// 15 :صدر في
 م. 3/3/2018: الموافق
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018)لسنة 156رقم(

  بشأن تشكيل جلنة وحتديد مهامها
  الس الرئاسي

  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته. -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  ا.ـــــوتعدیالتهم
  عمراني.م .بتنظیم التطویر ال 1972لسنة  )116وعلى القانون( -
  م .بشأن عالقات العمل والئحته التنفیذیة. 2010لسنة  )12وعلى القانون( -
م .بشــأن التســجیل العقــاري وأمــالك  2010لســنة  )17وعلــى القــانون رقــم( -

  ة.ـــــالدول
م .بتقریــر بعــض األحكــام الخاصــة بشــأن  2012لســنة  )48وعلــى القــانون( -

  التسجیل العقاري وأمالك الدولة.
م. بشـأن تنظـیم مصـلحة  2013لسـنة  )720رار مجلس الوزراء رقـم(وعلى ق -

  ة.ـــــأمالك الدول
ـــة فـــي كتابـــه  - وعلـــى مـــا عرضـــه رئـــیس مجلـــس إدارة مصـــلحة أمـــالك الدول

  م. 16/1/2018المؤرخ في  )213رقم(
  وبناء على ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  قــــرر
  )1مادة (

یســیة لدراســة المواضــیع المتعلقــة بموجــب أحكــام هــذا القــرار تشــكل لجنــة رئ
  -بنزع الملكیة للمنفعة العامة وتكون على النحو التالي :

  رئیساً       رئیس مجلس إدارة مصلحة أمـــــــــالك الدولة         -1
  مستشار قانوني عن مصلحة أمالك الدولة               عضواً  -1
  عضواً        مندوب عن مصلحة التسجیل العقاري              -3
  عضواً         مندوب عن مصلحة التخطیط العمراني            -4
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  عضواً     مندوب عن الهیئة العامة لزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة -5
  ویتم تسمیة المقرر في أول اجتماع للجنة.

  )2مادة (
  -تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة القیام باآلتي :

اسة الموضوعات المتعلقة بالعقـارات التـي تقـرر لزومهـا ألعمـال المنفعـة در  -1
العامة وذلك من الناحیـة الفنیـة والقانونیـة واإلداریـة علـى أن یـتم التنسـیق 

  مع الجهات ذات العالقة كل فیما یخصه.
إعـــداد مـــذكرات نـــزع الملكیـــة عـــن العقـــارات التـــي یتقـــرر لزومهـــا ألعمـــال  -2

تضــمن بیانــات شــاملة عــن العقــارات المــراد نــزع المنفعــة العامــة علــى أن ت
ملكیتها للمنفعة العامة من حیث المساحة والحـدود والرسـومات التخطیطیـة 

  وغیرها من البیانات الالزمة ،وذلك توطئة إلصدار قرار نزع الملكیة.
إخطار أصحاب العقارات الواقعة في سعة المشروع المنزوع ملكیته للمنفعة  -3

  قرار.العامة بعد صدور ال
ــارات المنــزوع ملكیتهــا للمنفعــة  -4 ــة القــرارات والمســتندات الخاصــة بالعق إحال

العامة إلى قسم نزع الملكیة بـإدارة الشـؤون الفنیـة بمصـلحة أمـالك الدولـة 
  لمباشرة توثیق العقار باسم الدولة اللیبیة.

دراســة طلبــات اســترجاع العقــارات المنــزوع ملكیتهــا للمنفعــة العامــة حســب  -5
ــــادة (الشــــروط وا ــــي الم )مــــن القــــانون 29لضــــوابط المنصــــوص علیهــــا ف

  م بتنظیم التطویر العمراني. 1972)لسنة 116رقم(
  )3مادة (

تتولى مصلحة أمالك الدولة تشكیل لجان فرعیة على مستوى المكاتـب تقـوم 
ــي تقــرر لزومهــا للمنفعــة العامــة مــن مبــاني  بإعــداد حصــر شــامل للمواقــع الت

لمســقوفة لكــل منه،وكــذلك األشــجار والمحاصــیل والمنشـآت وتحدیــد المســاحات ا
الزراعیة واآلبـار والخزانـات بجمیـع أنواعهـا لكـل مالـك علـى حـدى وتقـدیر قیمـة 

حالتها إلى اللجنة الرئیسیة.   التعویضات الالزمة حسب التشریعات النافذة وإ
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  )4مادة (
هـا للجنة االستعانة بمـن تـرى لـزوم االسـتعانة بـه إلنجـاز المهـام الموكلـة إلی

  على النحو المطلوب.
  )5مادة (

  تكون مدة عمل اللجنة ثالثة أشهر اعتبارًا من تاریخ مباشرتها ألعمالها.
  )6مادة (

تصــــرف مكافــــأة مالیــــة شــــهریة ألعضــــاء اللجنــــة یــــتم تحدیــــدها مــــن قبــــل 
  السید/رئیس مجلس إدارة مصلحة أمالك الدولة.

  )7مادة (
حكـم یخـالف أحكامـه ، وعلـى  یعمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره،ویلغى كـل

  الجهات المختصة تنفیذه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  هـ . 1439//جمادى أول21صدر بتاریخ: 
  م . 2018/ / فبرایر8الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  يل وإضافة بتعد ميالدية 2018)لسنة 1325رقم(

  م 2018)لسنة 156بعض األحكام لقراره رقم(
  

  الس الرئاسي
ـــبعــد االط - ـــالع علــى اإلعــ ـــالن الدستـ ـــوري الصـــ أغســطس  / 3 ادر بتــاریخ (ــ

  م.وتعدیالته. 2011
  م. 2015/دیسمبر/17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ( -
  دیة ، بتنظیم التطویر العمراني.میال 1972)لسنة 116وعلى القانون رقم( -
میالدیـة ،بشــأن تنظـیم عالقـات العمــل  2010)لسـنة  12وعلـى القـانون رقــم( -

  والئحته التنفیذیة.
ـــى القـــانون رقـــم( - ـــة ،بشـــان التســـجیل العقـــاري  2010)لســـنة 17وعل میالدی

  ة.ــــوأمالك الدول
الخاصـة  میالدیة ،بتقریر بعـض األحكـام 2012)لسنة 48وعلى القانون رقم( -

  بشأن التسجیل العقاري وأمالك الدولة.
م .بشـأن تنظـیم مصـلحة  2013)لسـنة 720وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم( -

  ة.ــــأمالك الدول
م .بشــأن تشــكیل حكومــة  2016)لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  ي.ــــالوفاق الوطن
أن م .بشــــ 2016)لســــنة 12المجلــــس الرئاســــي رقــــم(وعلــــى قــــرار  -

  ام.ـــتفویض بمه
ــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( - م .بشــأن  2018)لســنة 156وعل

  تشكیل لجنة وتحدید مهامها.
)المـؤرخ فـي 2371وعلى كتاب رئـیس مصـلحة أمـالك الدولـة رقـم( -

  م. 13/8/2018
  وعلى ما تقتضیه مصلحة العمل. -
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  ــررقــ
  )1مادة (

ة المشـكلة بموجـب قـرار بموجب أحكام هذا القرار یضاف إلـى عضـویة اللجنـ
  اآلتي ذكرهم: المشار إلیهم.  2018لسنة  )156المجلس الرئاسي رقم(

  عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونیة والشكاوى مجلس الوزراء. -
  مندوب عن الهیئة العامة لإلسكان والمرافق. -

  )2مادة (
ة لســـن )156مـــن قـــرار المجلـــس الرئاســـي( )2) مـــن المـــادة(1تعـــدل الفقـــرة(

  :ليعلى النحو التام. المشار إلیه ،بحیث یجري نصها  2018
دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات المطلـوب نـزع ملكیتهـا ألعمـال  -1((

المنفعــة العامــة وذلــك مــن الناحیــة الفنیــة والقانونیــة واإلداریــة، علــى أن یــتم 
  التنسیق مع الجهات ذات العالقة كال فیما یخصه)).

  )3مادة (
م. المشـار إلیـه  2018لسـنة  )156) مـن القـرار رقـم(5نص المـادة( یستبدل

  :على النحو التاليبحیث یجري نصها 
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصـفة دوریـة علـى أن تقـدم تقـدیر نهـائي للسـید  ((

  )). رئیس المجلس الرئاسي بنتائج أعمالها
  )4مادة (

وعلـى الجهـات  ،فـهاریخ صدوره ،ویلغى كل حكـم یخالیعمل بهذا القرار من ت
  المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  .هـ 1440/ محرم /12صدر بتاریخ: 
  .م 2018/ 9/ 22الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1364رقم (

  بإنشاء اللجنة اإلشرافية العليا وتقرير بعض األحكام
  ئاسيالس الر

 م.2011أغسـطس 3الصـادر بتـاریخ  بعد االطالع علـى اإلعـالن الدسـتوري 
  ه.ــــــوتعدیالت

 م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي اللیبي  
  وعلى قانون النظام المالي للدولـة، والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  ا.ـــوتعدیالتهم
 ) م. بشــأن النظــام الــوطني للمعلومــات 1990) لســنة 4وعلــى القــانون رقــم

  ق.ـــــوالتوثی
 ) م. بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات 2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  العمل والئحته التنفیذیة.
 ) م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  وفاق وطني.
 ) نح تفـویض م. بشـأن مـ2016) لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  ام.ـــــبمه
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ لجنـة تسـمى (اللجنـة اإلشـرافیة العلیـا) تشـكل 
  -على النحو اآلتي:

. .                   رئیس لجنة إدارة الهیئة العامة للمعلومات - 1   رئیسًا
.          .ة وشؤون األجانبرئیس مصلحة الجوازات والجنسی - 2   عضوًا
..                               رئیس مصلحة األحوال المدنیة - 3   عضوًا
.                    .المستشار الفني لرئیس المجلس الرئاسي - 4   عضوًا
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.                                  رئیس فریق تسییر البرنامج  - 5   مقررًا
  )2مادة (

ــع ال ــا فریــق عمــل یســمى (فریــق تســییر البرنــامج) یتب ــة اإلشــرافیة العلی لجن
یشكل من رئیس للفریق ومنسق عن كل جهة من الجهات المـذكورة فـي المـادة 

) یـتم تســمیته مــن قبلهــا ویعتمــد مــن قبـل اللجنــة اإلشــرافیة العلیــا كمــا یضــم 1(
هدفة فریــق تســییر البرنــامج فــي عضــویته المــدراء التنفیــذیین للمشــاریع المســت

  ویتم تحدیدهم من الجهة المعنیة بالمشروع.
ویجوز بقرار من رئیس اللجنة اإلشرافیة العلیا إضافة جهات أخرى لعضـویة 

  فریق تسییر البرنامج.
  )3مادة (

) مـــن هـــذا القـــرار اإلشـــراف العـــام علـــى 1تتــولى اللجنـــة المشـــكلة بالمـــادة (
والجنســیة وشــؤون مجموعــة المشــاریع التــي تتبــع كــال مــن (مصــلحة الجــوازات 

الهیئــة العامــة للمعلومــات) مــن خــالل  –مصــلحة األحــوال المدنیــة  –األجانــب 
ــدوره  ــولى ب ــذي یت ــامج ال ــى فریــق تســییر البرن ــذي تقدمــه إل ــدعم ال المتابعــة وال

  -التنسیق المباشر بین تلك المشاریع ولها على األخص:
شــــاریع تبنــــي مقترحــــات تطــــویر التشــــریعات القائمــــة بمجــــاالت عمــــل الم - 1

المتضـــمنة بالبرنـــامج بمـــا یـــوائم متطلبـــات تفعیـــل نظـــم العمـــل المســـتحدثة 
بالجهات المعنیة، ورفع التوصیات بـذلك للجهـات المخولـة بإصـدار وتعـدیل 

  القوانین واللوائح التنفیذیة المتعلقة بها.
اعتماد المخططات الفنیة والجداول الزمنیة للمشاریع المتضـمنة بالبرنـامج  - 2

امـــل وتـــزامن مخرجاتهـــا وتناغمهـــا مـــع مســـتهدفات التوجهـــات لضـــمان تك
  االستراتیجیة للدولة.

تقــدیم الــدعم للجهــات المعنیــة فیمــا یتعلــق بتــوفیر المــوارد المالیــة الالزمــة  - 3
  لكافة المشاریع المستهدفة والمتضمنة بالبرنامج.

فـع لهـا متابعة تقدم األعمال بالبرنـامج مـن خـالل التقـاریر الدوریـة التـي تر  - 4
مـــن قبـــل فریـــق تســـییر البرنـــامج ویـــتم عرضـــها ومناقشـــتها باالجتماعـــات 
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ــة إنجــاز فــرق العمــل ألعمالهــا  ــي تتضــمن مــدى وكیفی ــة والت الدوریــة للجن
  مقارنة بالمخططات التنفیذیة والجداول الزمنیة والمخرجات.

  )4مادة (
 ) التنســـیق بـــین إدارات2یتـــولى فریـــق تســـییر البرنـــامج المشـــكل بالمـــادة (

هدفات تالمشـــاریع المســـتهدفة لغـــرض التكامـــل وتحســـین األداء وتحقیـــق المســـ
ویـؤدي عملــه مــن خــالل ممارســته لالختصاصــات والمهــام التــي تســند إلیــه مــن 

  قبل اللجنة اإلشرافیة العلیا.
  )5مادة (

تخصـص عهــدة مالیــة مسـتدامة لتغطیــة مصــروفات وتـوفیر متطلبــات فریــق 
القیـام بمهامـه تحـدد قیمتهـا مـن قبـل اللجنـة  تسییر البرنامج الالزمة في سـبیل

اإلشرافیة العلیا وتصرف من مخصصـات المجلـس الرئاسـي ویـتم الصـرف منهـا 
قفالها وفقًا للتشریعات النافذة.   واستعاضتها وإ

  )6( ةماد
یمنح العاملون بفریق تسییر البرنامج مكافأة شهریة تصرف لهم خالل فتـرة 

  رافیة العلیا.عملهم تحدد من رئیس اللجنة اإلش
  )7مادة (

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 
  المعنیة تنفیذه. 

   
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1440/ محرم/ 26صدر بتاریخ: 
 م.2018/ 10/ 06الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1365رقم (

  مدير عامتكليف ب
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته  
 م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي اللیبي  
 ) م. بشأن التعلیم.2010) لسنة 18وعلى القانون رقم  
 ) لســنة1251وعلـى قــرار المجلـس الرئاســي لحكومـة الوفــاق الـوطني رقــم ( 

  م. بتنظیم الجهاز اإلداري واعتماد الهیكل التنظیمي لوزارة التعلیم.2017
 ) ـــوطني رقـــم ـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق ال ) لســـنة 4وعل

  م.  بتشكیل حكومة الوفاق الوطني.2016
 ) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (

  م. بشأن منح تفویض بمهام.2016
 م.2018/ 09/ 24) المؤرخ 326لى كتاب وزیر التعلیم رقم (وع  
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

بموجــب أحكــام هــذا القــرار یكلــف الســید/ أ. علــي أبوعجیلــة القــویرح، مــدیرًا 
  عامًا لمصلحة المرافق التعلیمیة.

  )2مادة (
ف أحكامـه، وعلـى یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـال

  الجهات المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1440/ محرم/ 26صدر بتاریخ: 
 م.2018/ 10/ 06الموافق: 



  18رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018)لسنة 1366رقم(

  بتقريـــــر حكـــــم
  رئيس الس الرئاسي

 ـــبع ـــد االطـــ ـــعلــى اإلع العــ ـــالن الدستـــ ـــوري الصــ أغســطس  3ادر بتــاریخ ــــ
  ه.ــــــم.وتعدیالت 2011

  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 )م.بشأن تنظیم التطویر العمراني. 1972لسنة  )116وعلى القانون رقم  
 )قـات العمـل م،بشأن إصدار قـانون عال 2010لسنة  )12وعلى القانون رقم

  ة.ـــوالئحته التنفیذی
 )م.بشـــأن إرســـاء قواعـــد المصـــالحة  2012لســـنة  )17وعلـــى القـــانون رقـــم

  الوطنیة والعدالة اإلنتقالیة.
 )م.بشأن العدالة االنتقالیة. 2013لسنة  )29وعلى القانون رقم  
 )م باعتبـار  2011لسنة  )128وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة سابقًا رقم

  أعمال المنفعة العامة. مشروعات من
 )م .بشـأن تشـكیل حكومـة  2016لسنة  )4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  ي.ــــــوفاق وطن
 )م .بشـأن مـنح تفـویض  2016لسنة  )12وعلي قرار المجلس الرئاسي رقم

  ام.ـــــــبمه
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  قــرر
  )1مادة (

م المشـار  2011لسـنة  )128ابقًا رقـم(یلغى قـرار اللجنـة الشـعبیة العامـة سـ
  إلیه .كما تلغى كافة اآلثار المترتبة عنه.



  19رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  )2مادة (
تتخذ إجراءات رد العقارات لمالكیها طبقـا لوضـعها السـابق وحفـظ حقهـم فـي 

  إعادة تسجیلها،وفقًا للتشریعات النافذة.
  )3مادة (

الجهـات  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ،ویلغى كل حكـم یخالفـه ،وعلـى
  المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  هـ. 1449/ /محرم26صدر في: 
  م . 2018/ 10/ 6الموافق: 

  
  
 



  20رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1370رقم (

  بشأن تكليف وزير مفوض
  الس الرئاسي

  تعدیالته.بعد االطالع على اإلعالن الدستوري و  
 م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي اللیبي  
  وعلى قـانون النظـام المـالي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) م. بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات 2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  العمل والئحته التنفیذیة.
 م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2016) لسنة 4ي رقم (وعلى قرار المجلس الرئاس

  وفاق وطني.
 ) م. بشـأن مـنح تفـویض 2016) لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

 بمهام.
 . وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

بموجــب أحكــام هــذا القــرار یكلــف الســید/ علــي عبــدالعزیز العیســاوي، بمهــام 
  مة الوفاق الوطني.وزیر االقتصاد والصناعة بحكو 

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1440/ محرم/ 27صدر بتاریخ: 
 م.2018/ 10/ 07الموافق: 

 



  21رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018ة ) لسن1371رقم (

  بشأن تكليف وزير مفوض
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته  
 م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي اللیبي  
  وعلى قـانون النظـام المـالي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) م. بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات 2010لســـنة  )12وعلـــى القـــانون رقـــم

  العمل والئحته التنفیذیة.
 ) م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  وفاق وطني.
 ) م. بشـأن مـنح تفـویض 2016) لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

 بمهام.
 . وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

حكام هذا القرار یكلـف السـید/ فتحـي علـي بـاش آغـا، بمهـام وزیـر بموجب أ
  الداخلیة بحكومة الوفاق الوطني.

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1440/ محرم/ 27صدر بتاریخ: 
 م.2018/ 10/ 07الموافق: 



  22رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1372رقم (

  مهامبشأن تكليف 
  الس الرئاسي

  م. 2011أغسـطس 3الصـادر بتـاریخ بعد االطالع علـى اإلعـالن الدسـتوري
  وتعدیالته.

 م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي اللیبي  
 النظـام المـالي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن  وعلى قـانون

  وتعدیالتهما.
 ) م. بشـــأن عالقـــات العمـــل والئحتـــه 2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  التنفیذیة.
 ) م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  وفاق وطني.
 ) م. بشـأن مـنح تفـویض 2016) لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

 بمهام.
 . وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  قرر
  )1مادة (

بموجــب أحكــام هــذا القــرار یكلــف الســید/ بشــیر أبوعجیلــة محمــد القنطــري 
، للهیئة العامة للشباب والریاضة.   رئیسًا

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  نفیذه.المختصة ت
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1440/ محرم/ 27صدر بتاریخ: 
 م.2018/ 10/ 07الموافق: 



  23رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1373رقم (

  بشأن تكليف وزير مفوض
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته  
  م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ  تفاق السیاسي اللیبيوعلى اال  
  وعلى قانون النظام المالي للدولـة، والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) م. بشـــأن إصـــدار قـــانون عالقـــات 2010) لســـنة 12وعلـــى القـــانون رقـــم

  العمل والئحته التنفیذیة.
 ) م. بشـأن تشـكیل حكومـة 2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  وفاق وطني.
 ) م. بشـأن مـنح تفـویض 2016) لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

 بمهام.
 . وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

بموجــب أحكــام هــذا القــرار یكلــف الســید/ فــرج عبــدالرحمن عمــر بومطــاري، 
  بمهام وزیر المالیة بحكومة الوفاق الوطني.

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ.1440/ محرم/ 27صدر بتاریخ: 
 م.2018/ 10/ 07الموافق: 



  24رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ماد بشأن اعت ميالدية  2018) لسنة  1445رقم (

  التنظيم الداخلي للهيئة العامة للخيالة 
واملسرح والفنون  

  الس الرئاسي
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري ، وتعدیالته  
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلى قانون النظـام الـدولي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن  -

  تهما.وتعدیال 
بإصــدار قــانون عالقــات العمــل  .م 2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم ( -

  والئحته التنفیذیة.
تشـكیل حكومـة  ،بشـأنم 2016) لسنة 4مجلس الرئاسي رقم (وعلى قرار ال -

  وفاق وطني.
شــــأن مــــنح ب ،م 2016) لســــنة 12لــــس الرئاســــي رقــــم (وعلــــى قــــرار المج -

  تفویض بمهام.
بشـــأن تبعیـــة  ،م 2016) لســـنة 512م (وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــ -

  الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.
بشــأن اعتمـــاد  ،م2017لســـنة  )426وعلــى قــرار المجلـــس الرئاســي رقــم ( -

الهیكــل التنظیمــي وتنظــیم الجهــاز اإلداري للهیئــة العامــة للخیالــة والمســرح 
  والفنون.

م ـــــون رقــــرح والفنـــــة والمســـــــلة للخیاـــــة العامـــــاب رئــیس الهیئــــــى كتـــــــوعل -
  م.15/05/2018) المؤرخ في 222(م ر ه،

  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -



  25رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  ررــــق
  )1مـــادة (

یعتمــد التنظــیم الــداخلي للهیئــة العامــة للخیالــة والمســرح والفنــون وتمــارس 
  .اختصاصاتها من خالل التقسیمات التنظیمیة على النحو الوارد بهذا القرار

  )2(ـــادة م
اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداریــة والمالیــة وتمــارس اختصاصــاتها مــن خــالل 

  -اإلدارات التالیة:
  إدارة الشؤون اإلداریة. -
  إدارة شؤون الموارد البشریة. -
  إدارة الشؤون المالیة.  -
 -إدارة الشؤون اإلداریة وتختص بما یلي: -  

راجعتهـــا حســـب حـــوافظ التســـلیم اســـتالم المراســـالت الـــواردة والصـــادرة وم -1
 المعدة لهذا الغرض.

 فتح سجالت للمراسالت الواردة والصادرة وتسلیمها إلى الجهات المعنیة. -2
تولي األعمال الخاصة بشؤون المحفوظات وتنظیمها بمـا یضـمن تـداولها  -3

 السلس وحفظها حتى یمكن الرجوع إلیها .
ـــولي أعمـــال الطباعـــة واإلشـــراف علـــى العـــاملین بهـــا و  -4 تنظیمهـــا وفـــق ت

 اإلجراءات المنظمة لذلك.
تــوفیر احتیاجــات األجهــزة والمعــدات  الخاصــة بالطباعــة وآالت التصــویر  -5

 المختلفة.
متابعـــة إجـــراءات الصـــیانة المتعلقـــة بـــأجهزة الحاســـوب وآالت التصـــویر  -6

 الخاصة بقسم الطباعة.
ــنظم اإلداریــة للعــاملین والجهــا -7 ــًا للــوائح وال ت تقــدیم الخــدمات العامــة وفق

 التابعة لها.
اإلشــراف علــى الحركـــة وفــتح ســجالت خاصـــة بالمركبــات اآللیــة التابعـــة  -8

للهیئة و العمل علـى تـوفیر احتیاجاتهـا مـن قطـع غیـار ووقـود وغیرهـا مـن 



  26رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

 االحتیاجات وفق السیاق المتبع في هذا الشأن.
اإلشراف على الخدمات المتعلقة بالمقهى والعمل علـى تـوفیر االحتیاجـات  -9

 ه.الالزمة ل
اإلشــراف علــى أعمــال النظافــة للمبنــى وصــیانة المرافــق التابعــة للهیئــة  -10

جراء الصیانة الدوریة للمعدات واآللیات.  وإ
 تقدیم خدمات الضیافة للعاملین بالهیئة. -11
 ما یسند إلیه من مهام أخرى. -12

  ومتارس إدارة الشؤون اإلدارية مهامها من خالل األقسام اآلتية.
  قسم المحفوظات. -
  لطباعة والتطویر.قسم ا -
  قسم الخدمات العامة. -
  قسم الحركة والصیانة. -

 -قسم احملفوظات/ وخيتص مبا يلي:

استالم المراسالت الواردة والصادرة ومراجعتها حسب حـوافظ التسـلیم المعـدة  -أ
  رض.ــلهذا الغ

  فتح سجالت للمراسالت الواردة والصادرة وتسلیمها إلى الجهات المعنیة. -ب
م باألعمال الخاصة بشؤون المحفوظات وتنظیمها بما یضـمن تـداولها القیا -ج

  السلس وحفظها حتى یمكن الرجوع إلیها.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -د

 قسم الطباعة والتطوير، وخيتص مبا يلي:

تــولي أعمــال الطباعــة الخاصــة بالهیئــة واإلشــراف علــى العــاملین التــابعین  -أ
  م.ــــبالقس

اجـــات األجهـــزة والمعـــدات الخاصـــة بالطباعـــة وآالت التصـــویر تـــوفیر احتی -ب
  المختلفة بالتنسیق مع اإلدارة المعنیة.
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  متابعة إجراءات الصیانة لألجهزة المستخدمة في الطباعة والتصویر. -ج
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -د

 قسم اخلدمات العامة، وخيتص مبا يلي:

والـــنظم اإلداریـــة للعـــاملین والجهـــات  التـــي اللـــوائحتقـــدیم الخـــدمات العامـــة  -أ
  ا.ــــالتابعة له

اإلشراف على الخدمات المتعلقـة بـالمقهى والعمـل علـى تـوفیر االحتیاجـات  -ب
  ة له.ــــــالالزم

اإلشـــراف علـــى أعمـــال النظافـــة للمبنـــى وصـــیانة المرافـــق التابعـــة للهیئـــة  -ج
جراء الصیانة الدوریة للمعدات واآللیات.   وإ

لى عملیات األمن الیومي وتنظیم حركـة الـدخول والخـروج مـن و اإلشراف ع -د
  إلى الهیئة وأعمال الحراسة.

العمــل علـــى تــوفیر وســـائل اإلطفــاء بالجهـــات التابعــة للهیئـــة للتأكــد مـــن  -ه
  ا.ــــــسالمته

  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -و
 ، وخيتص مبا يلي:قسم احلركة والصيانة

سجالت خاصة بالمركبات اآللیة التابعة  للهیئـة اإلشراف على الحركة وفتح  -أ
ــــار والوقــــود مــــن  ــــوفیر قطــــع الغی ــــى ت والجهــــات التابعــــة لهــــا والعمــــل عل

  االحتیاجات الالزمة لذلك.
إجراء الصـیانة الدوریـة للمركبـات التابعـة للهیئـة وفـق السـیاق المتبـع فـي  -ب

  أن.ــــــهذا الش
  مایسند إلیه من مهام أخرى. -ج

 ملوارد البشرية، وختتص فيما يلي:إدارة شؤون ا

إعداد مشروعات الهیاكل التنظیمیة واإلعالنات الوظیفیة الخاصة بالهیئة  -1
  واتخاذ اإلجراءات الالزمة العتمادها و ذلك بالتنسیق مع المكتب القانوني.
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  تنفیذ النظم اإلداریة الخاصة بترتیب الوظائف وتصنیفها وتوظیفها. -2
ــــات اإلشــــراف علــــى المــــالك المعتمــــ -3 د للعــــاملین بالهیئــــة و إعــــداد البیان

.   والمعلومات الالزمة إلعادة دراسته سنویًا
مع اسـتفاء بالهیئة اتخاذ ما یلزم لتوفیر العناصر البشریة المؤهلة للعمل  -4

  مسوغات التعیین وتكوین ملفات شخصیة لجمیع العاملین.
ــرار  -5 جــراء اتإعــداد مشــروعات وق ــات ومــنح العــالوات وإ ــین والترقی ات التعی

تمام إجراءات اإلجازات واإلحالة  النقل واإلعارة و إتمام العقود وتجدیدها وإ
بالشـؤون الوظیفیــة  یخــصعلـى المعــاش وغیـر ذلــك مـن اإلجــراءات فیمـا 

  للعاملین بالهیئة وبمراعاة التشریعات الساریة.  
تولي األعمال المتعلقة بلجنة شؤون العـاملین  ومجلـس التأدیـب بالهیئـة  -6

  اضر اجتماعاتها واتخاذ اإلجراءات بتنفیذها بعد اعتمادها.  و إعداد مح
إتمـــام إجـــراءات الشـــؤون الوظیفیـــة للمـــوظفین مـــن تعیـــین ونـــدب و نقـــل  -7

جــازة وذلــك وفقــًا للقــوانین واللــوائح والتشــریعات المعمــول بهـــا  وترقیــة وإ
ومتابعتها بما یضمن استقرارهم وبحث الشكاوي الوظیفیة المقدمـة  مـنهم 

  جهات المختصة.ورفعها لل
 ما یسند لها من مهام أخرى. -8

وتمــارس إدارة شـــؤون المـــوارد البشـــریة اختصاصــاتها مـــن خـــالل األقســـام 
  ة:ــــــالتالی
  قسم شؤون الموظفین.  -
  قسم المالك الوظیفي. -
  قسم التدریب والتطویر. -

 قسم شؤون املوظفني، وخيتص مبا يلي:

ة والتقسـیمات التابعـة لهـا حسـب حفظ الملفـات الشخصـیة للمـوظفین بالهیئـ -أ
  الطرق التي تحفظها من التلف والضیاع.

  تنفیذ النظم الخاصة بترتیب الوظائف وتصنیفها وتوظیفها. -ب
تــولي األعمــال المتعلقــة بلجنــة شــؤون العــاملین ومجلــس التأدیــب بالهیئــة  -ج
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عداد محاضر اجتماعاتها واتخاذ اإلجراءات بتنفیذها بعد اعتمادها.   وإ
ــة تهــتم بشــؤون العــاملین مــن حیــث إجــراءات إ -د ــات وظیفی عــداد قاعــدة بیان

ــة و إجــازة وفــق القــوانین واللــوائح  ــدب و ترقی ــین والنقــل واإلعــارة والن التعی
  والتشریعات المنظمة لذلك.

  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -ه
  - قسم املالك الوظيفي، وخيتص مبا يلي:

اإلعالنـات الوظیفیـة الخاصـة بالهیئـة إعداد مشـروعات الهیاكـل التنظیمیـة و  -أ
  اد اإلجراءات الالزمة العتمادهاخوات

  تنفیذ النظم اإلداریة الخاصة بترتیب الوظائف وتصنیفها وتوظیفها. -ب
عـداد البیانـات  -ج اإلشراف علـى المـالك الـوظیفي المعتمـد للعـاملین بالهیئـة وإ

. ة دراستهالالزمة إلعاد   سنویًا
یر العناصـــر البشــریة المؤهلـــة للعمـــل بالهیئـــة لجمیـــع اتخــاذ مـــا یلـــزم لتـــوف -د

  ن.ــــــالعاملی
جـــراءات  -ه إعــداد مشـــروعات وقـــرارات التعیـــین والترقیـــات ومـــنح العـــالوات وإ

  النقل واإلعارة و إبرام العقود وتجدیدها.
تــولي األعمــال المتعلقــة بلجنــة شــؤون المــوظفین ومجلــس التأدیــب واتخــاذ  -و

  نفیذها.اإلجراءات المتعلقة بت
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -ز

 ، وخيتص مبا يلي:التدريب والتطويرقسم 

. اقتراح الخطة -أ   التدریبیة الالزمة للموظفین سنویًا
إعـــداد قاعـــدة بیانـــات عـــن الفئـــات المســـتهدفة للتـــدریب مـــن كـــل اإلدارات  -ب

  ة.ــالتابعة للهیئ
كفــاءات العــاملین فــي التنسـیق مــع الجهــات ذات العالقــة بشــأن الرفــع مــن  -ج

  مجال التدریب.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -د
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 :إدارة الشؤون املالية، وختتص باآلتي

تنفیــذ القــوانین واللــوائح والــنظم المالیــة والتعلیمــات المالیــة الصــادرة بمــا  -1
  یضمن المحافظة على المال العام.

وائح والــنظم القیــام بمهــام المخــازن التابعــة للهیئــة وتطبیــق القــوانین واللــ -2
  ة.ــــــذات العالق

استالم سجالت تحلیلیة لإلیـرادات والمصـروفات ومطابقتهـا مـع السـجالت  -3
  المالیة الالزمة لتسییر العمل بالهیئة.

عـداد  -4 صـرف و إعداد المیزانیات وعملیـات الصـرف علـى تعاقـدات الهیئـة وإ
عــداد تقــاریر دوریــة عــن حركــة المصــروفات  مرتبــات العــاملین بالهیئــة وإ

  حسب اإلجراءات المالیة المتبعة في هذا الشأن.
إعداد حسابات التكالیف للمشروعات المعتمـدة مـن قبـل الهیئـة بالتنسـیق  -5

  مع اإلدارات المعنیة بالهیئة.
  ما یسند إلیه من مهام من أخرى. -6

  وتمارس إدارة الشؤون المالیة اختصاصاتها من خالل األقسام التالیة: 
  ة.قسم الحسابات والمیزانی -
  قسم إعداد المرتبات. -
  قسم الخزینة و المصروفات. -
  قسم المشتریات والمخازن. -

 قسم احلسابات وامليزانية، وخيتص مبا يلي:

ــذ -أ ــة وتنفی ــة التســییریة الخاصــة بالهیئ ا وفــق هالمشــاركة فــي إعــداد المیزانی
  التشریعات النافذة.

ـــودات  -ب ـــة قی ـــة التحـــول ومراجع ـــین میزانی الصـــرف علـــى إعـــداد ســـجالت تب
  المشروعات أوًال بأول.

  تقدیم تقاریر دوریة وسنویة عن حركة الصرف بالقسم. -ج
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -د
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 ، وخيتص مبا يلي:إعداد املرتباتقسم 

  العاملین بالهیئة والعمل على صرفها.تحضیر مرتبات  -أ
جهـات التابعـة اإلشراف على منظومـة المرتبـات لكافـة العـاملین بالهیئـة وال -ب

  ا.ـــــــله
إعــداد التقــاریر الدوریــة والســنویة التــي تبــین حركــة صــرف المرتبــات فیمــا  -ج

  یتعلق بالباب األول من المیزانیة.
 ، وخيتص مبا يلي:قسم اخلزينة واملصروفات

  إعداد أذونات الصرف والصكوك المعدة للصرف. -أ
  ا ألصحابها.تسلیم الحوافظ والصكوك الخاصة بالمرتبات وغیره -ب
مســـك الســـجالت الخاصـــة بالصـــرف حســـب الئحـــة المیزانیـــة والحســـابات  -ج

  ازن.ــــــوالمخ
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -د

 ، وخيتص مبا يلي:قسم املشرتيات واملخازن

توفیر االحتیاجات الضروریة والعاجلة  مـن خـالل لجنـة المشـتریات بالهیئـة  -أ
  الحسابات والمخازن.وفقًا ألحكام الئحة المیزانیة و 

ـــي ســـجالت و  -ب ـــة ف ـــدورة المســـتندیة الخاصـــة بالمخـــازن والمتمثل إعـــداد ال
  أذونات الصرف طبقًا للتشریعات النافذة.

إتبــاع األســلوب العلمــي فــي تخــزین المــواد مثــل القرطاســیة والصــرف منهــا  -ج
  حسب األصول المتبعة في التشریعات النافذة.

و إجـراء التفتـیش المفـاجئ للتأكـد مـن حسـن أحكام الرقابـة علـى المخـزون  -د
ســیر العمــل بــالمخزن والعمــل علــى إجــراء الجــرد الســنوي لألصــول الثابتــة 

  والمنقولة بعد التنسیق مع الجهات ذات العالقة بالهیئة.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -هــ

  )3مادة (
اإلدارة العامـــة للتخطـــیط والمشــــروعات تمـــارس اختصاصــــاتها  مـــن خــــالل 

  إلدارات التالیة:ا
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  ط.ــــإدارة التخطی -
  ات.ـــــإدارة المشروع -

 إدارة التخطيط، وختتص مبا يلي:

إعـــداد دراســـات الجـــدوى  لمشـــاریع الهیئـــة بالتنســـیق مـــع الجهـــات ذات  -1
  ة.ـــــــالعالق

إعداد الخطط والبرامج التنفیذیة التي من شـأنها تطـویر المرافـق واألجهـزة  -2
  دات.ـــــــوالمع

ـــة وضـــمها ضـــمن متاب -3 ـــب الهیئ ـــروع ومكات ـــق الخاصـــة بف ـــة إدارة المراف ع
  المشروعات العامة طبقًا لمخططات التنمیة.

ــة والجهــات التابعــة لهــا فــي ضــوء أهــدافها  -4 ــة التحــول للهیئ إعــداد میزانی
 والمتطلبات واالحتیاجات.

متابعة صرف وتوزیع میزانیة التحول المحالة من وزارة المالیـة بالتنسـیق  -5
  االدارة العامة .من خالل 

  التخطیط للمشروعات الخاصة بالهیئة والجهات التابعة لها. -6
  متابعة المسرح و دور العرض في مختلف  أنحاء البالد. -7
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -8

 ، وخيتص مبا يلي:التصميمقسم 

إعداد الخرائط والتصامیم الهندسیة الخاصة بالمباني والمنشآت التي تحتاج  -أ
  تنفیذها وكذلك الجهات التابعة لها.الهیئة ل

  المشاركة في إعداد العقود  ومتابعة تنفیذها مع الجهات ذات العالقة. -ب
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -ج

 ، وخيتص مبا يلي:إعداد العقودقسم 

مراجعـــة العقـــود الخاصـــة بالمشـــروعات التـــي تنفـــذها الهیئـــة بالتعـــاون مـــع  -أ
  اإلدارات المختصة.
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د قاعــدة بیانــات بالمشــروعات والعقــود المبرمــة مــع الهیئــة والجهــات إعــدا -ب
  األخرى.

إعداد التقاریر الدوریة السنویة عن المشـروعات المـراد تنفیـذها مـن خـالل  -ج
  التنسیق مع الجهات ذات العالقة.

ـــذ المشـــروعات التـــي تنفـــذها  -د ـــى تنفی القیـــام بـــاإلجراءات الفنیـــة للتعاقـــد عل
  ة.ــــــالهیئ

  یسند إلیه من مهام أخرى. ما -ه
 ، وخيتص مبا يلي:اإلشراف ومتابعة التنفيذقسم  

  المتابعة واإلشراف على تنفیذ مشاریع الهیئة وكذلك الجهات التابعة لها. -أ
وضع قاعدة بیانات العقـود والمسـتندات الفنیـة لتسـهیل الرجـوع إلیهـا عنـد  -ب

  ة.ــــــــالحاج
عـــداد محاضـــر إعـــداد التقـــاریر الدوریـــة عـــن ا -ج لمشـــروعات التـــي نفـــذت وإ

  التسلیم االبتدائي والنهائي بعد انتهاء عملیة التنفیذ وفق بنود العقد.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -د

  )4مادة (
  -اإلدارة العامة لالستثمار وتمارس اختصاصاتها من خالل اإلدارات التالیة:

  إدارة االستثمار. -
  إدارة التسویق. -
  العرض. إدارة دور -

  تص مبا يلي:خت، وإدارة االستثمار
استثمار أمـالك الدولـة المخصصـة للهیئـة مـن أصـول عقاریـة ثابتـة دون  -1

  التصرفات الناقلة للمكلیة.
تقدیم الدراسات حول اسـتثمار الجهـات التابعـة للهیئـة وتقـدیم المقترحـات  -2

  الكفیلة باالستثمار األمثل.
  فاق بذلك.آح اقتراح النظم التي تكفل االستثمار وفت -3
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اقتــراح األســالیب والوســـائل التــي تكفـــل دعــم وتطـــویر المرافــق والجهـــات  -4
  ة.ــــــالتابعة للهیئ

  ما یسند لها من أعمال أخرى. -5
  من خالل األقسام التالیة: اختصاصاتهاوتمارس 

  قسم الدراسات االستثماریة. -
  قسم التطویر ودعم االستثمار. -
  قسم المرافق. -

  -:خطیط اختصاصاتها من خالل األقسام التالیةإدارة التوتمارس 
  قسم التخطیط ودراسة الجدوى. -
  قسم تطویر البرامج. -
  قسم میزانیة التحول. -

 - ، وخيتص مبا يلى : قسم التخطيط ودراسة اجلدوى

أ. العمــل علــى وضــع الخطــط والبــرامج الخاصــة بإنشــاء وصــیانة مبــاني الهیئــة 
  والجهات التابعة لها.

ج  ــــــــوبات التــي تعــرض تنفیـذ  الخطــط والبرامـــــة الصعـــــــل علــى معالجــــب. العم
  وتحدید أولویات التنفیذ.

تحدیــد الضــروریات واالحتیاجــات الحقیقیــة لتنمیــة وتطــویر المشــاریع التــي  .ج
  تقوم الهیئة بتنفیذها ووضع البرامج الزمنیة الالزمة لذلك.

  د.ما یسند إلیه من مهام أخرى.
 -الربامج، و خيتص مبا يلي: قسم تطوير

  على تطویر البرامج المعدة من قبل الهیئة. أ. العمل
  ب. إعداد الخطة الالزمة لتطویر نشاط عمل الهیئة.

ج. وضع قاعدة بیانات تحدد فیه البرامج التطویریة للنشاط المراد تطـویره وفـق 
  البرامج والخطط المقترحة لهذا الغرض.

  أخرى. هــ. ما یسند إلیه من مهام
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 قسم ميزانية التحول، و خيتص مبا يلي:

  المشاركة في إعداد المیزانیة الخاصة بالتحول.أ. 
  ب. تنفیذ مخصصات میزانیة التحول وفق البنود المحددة لذلك.

  ج. إعداد التقاریر المالیة الدوریة والسنویة فیما یخص میزانیة التحول.
  د. ما یسند إلیه من مهام أخرى.

  إدارة املشروعات، وختتص مبا يلي:
  إعداد الخرائط  الهندسیة الالزمة للمشاریع المراد تنفیذها. -1
  اإلشراف على المشروعات المراد تنفیذها بالهیئة والجهات التابعة لها. -2
  القیام بإتمام إجراءات تسلیم واستالم المواقع التي تكون تحت التنفیذ. -3
یــد الكمیــات للمشــروعات المــراد أعــداد كراســة الشــروط والمواصــفات وتحد -4

ـــود المبرمـــة  ـــق العق ـــذ وف ـــد والتنفی ـــة مراحـــل التعاق ـــد علیهـــا ومتابع التعاق
  وص.ــــبالخص

  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -5
  وتمارس إدارة المشروعات اختصاصاتها من خالل األقسام التالیة.

  م.ــــقسم التصمی -
  قسم إعداد العقود. -
  نفیذ.قسم اإلشراف ومتابعة الت -
 ، وخيتص مبا يلي:الدراسات االستثماريةقسم 

استثمار أمالك الدولة المخصصة للهیئـة والجهـات التابعـة لهـا مـن أصـول   . أ
  ثابتة دون التصرفات الناقلة للمكلیة.

  تقدیم المقترحات بشأن استثمارات الجهات التابعة للهیئة.  . ب
  إعداد التقاریر الدوریة التي تبین نشاط االستثمار. .ج
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. .د

  ویمارس القسم اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة.
  دوى.ــــــدة الجـــــوح -
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  وحدة الدراسات اإلستراتیجیة. -
 ، وخيتص مبا يلي:التطوير ودعم االستثمار قسم

العمل على فتح آفاق التطویر في مجال استثمار أنشطة الهیئـة فـي مختلـف  .أ
  قوم بها.المناشط التي ت

  اقتراح الدعم الالزم لنشاط االستثمار والذي یدخل في صلب عمل الهیئة. .ب
اقتراح األسالیب والوسائل التي تكفل دعم وتطویر المرافق والجهـات التابعـة  .ج

  للهیئة. 
  إعداد التقاریر الالزمة حول نشاط القسم. .د
  ما یسند إلیه من مهام. .هـ
 :، وخيتص مبا يلياملرافققسم   

ــك بالتنســیق مــع  .أ ــة باســتثمارها وذل ــي تقــوم الهیئ ــى المرافــق الت اإلشــراف عل
  ة.ــــاإلدارة المختص

متابعــة اســتثمارات الهیئــة والجهــات التابعــة وتــدوین البیانــات الخاصــة بهــا  .ب
  ومراجعة الجهات ذات العالقة.

  إعداد التقاریر الدوریة التي تدخل ضمن نشاط اإلدارة. .ج
  افق التي تقوم الهیئة باستثمارها والجهات التابعة لها.توثیق المر  .د

  ما یسند إلیه من مهام أخرى.. ه
  ویمارس القسم اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:

  وحدة الحصر والتوثیق. -
  دة التسجیل.ـــــوح -
  .وحدة متابعة االستثمار -

  إدارة التسويق، وختتص مبا يلي:
الفني الذي تقوم الهیئـة بإنتاجـه مـن خـالل اإلشراف على تسویق اإلنتاج  -1

  .التنسیق مع اإلدارات األخرى والجهات التابعة للهیئة
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اإلشراف علـى المـوارد المالیـة المتحصـل علیهـا مـن خـالل مناشـط الهیئـة  -2
  والجهات التابعة لها من خالل التنسیق مع اإلدارة المختصة.

والجهـات التابعـة لهـا السـنویة عـن نشـاط الهیئـة و إعداد التقاریر الدوریة  -3
  والذي یدخل من ضمن اختصاصات اإلدارة.

  ما یسند إلیها من مهام. -4
  وتمارس إدارة التسویق اختصاصاتها من خالل األقسام التالیة:

  قسم الدراسات التسویقیة. -
  قسم الخدمات التسویقیة. -
  قسم التسویق اإلعالمي للدعایة واإلعالن. -

 ص مبا يلي:قسم الدراسات التسويقية، وخيت

العمـل علـى دراســة السـوق المحلــي لالحتیاجـات الفنیـة التــي یحتاجهـا والتــي  .أ
تتفق مع تقالید وعادات المجتمـع والعمـل علـى توفیرهـا مـن خـالل التنسـیق 

  .مع الجهات التابعة للهیئة واإلدارات المختصة
دراســـة الجـــدوى المادیــــة لألعمـــال الفنیـــة المــــراد عرضـــها عبـــر الوســــائل  .ب

  عالمیة المختلفة.اإل
إعـــداد التقـــاریر الدوریــــة لألعمـــال الفنیـــة المــــراد عرضـــها عبـــر الوســــائل  .ج

  اإلعالمیة المختلفة.
إعداد التقاریر الدوریة والسنویة للمناشط التى تقـوم بهـا الهیئـة بالتنسـیق  –د 

  مع اإلدارات المعنیة
  ما یسند إلیه من اختصاصات أخرى. .ه

 تص مبا يلي:اخلدمات التسويقية، وخيقسم 

القیام بتسویق اإلنتاج اإلعالمي والفني التـي تقـوم الهیئـة بإنتاجـه والجهـات  .أ
  ة لها. ــــــالتابع

تقدیم الخدمات لكافة مناطق لیبیا بشأن النشاط الفني واإلعالمي بالتنسیق  .ب
  مع اإلدارات المختصة.

  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط اإلدارة. .ج
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  وخيتص مبا يلي:الن، إلعالمي للدعاية واإلعالتسويق اقسم 
اإلشراف اإلعالمي عن الدعایة واإلعالن التي تخص الجانـب الفنـي بـالطرق  .أ

  المتعارف علیها والتي تتماشى مع عادات وتقالید المجتمع اللیبي.
اإلتصــــال بالجهــــات اإلعالمیــــة للدعایــــة واإلعــــالن  عــــن مناشــــط الهیئــــة  .ب

  والجهات التابعة لها.
اإلعــالن عــن احتیاجــات الهیئــة والجهــات التابعــة لهــا فیمــا یخــص الجانــب  .ج

  الفني للعمل على إنتاجه وفق السیاق المتبع في هذا الشأن.
  إعداد التقاریر الدوریة والسنویة عن نشاط اإلدارة.  د.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى.  .هــ

  :وحدةویمارس القسم اختصاصاته من خالل   
  یق العقاري.وحدة التسو  -

 إدارة دور العرض، وختتص مبا يلي:

متابعة سیر العمل بـدور العـرض فـي جمیـع مـا یخـص عمـل دور العـرض  -1
  .والوحدات التابعة لها وتقدیم التقریر الدوري عن سیر العمل

  اقتراح قواعد وشروط ومنح التراخیص لدور العرض التي تمنحها الهیئة. -2
  حسب المواصفات الفنیة المطلوبة. توفیر األشرطة الالزمة لعمل اإلدارة -3
  اقتراح ،إنشاء  وتأجیر دور العرض الالزمة لنشاط الهیئة. -4
  دراسة الجدوى االقتصادیة لألشرطة المراد عرضها. -5
ــدور العــرض حســب الكثافــة  -6 ــاطق بلیبیــا ل ــد احتیاجــات مختلــف المن تحدی

  السكنیة مع  التعاون مع القطاع الخاص بالتنسیق مع الهیئة.
  جبایة اإلیرادات المتحصل علیها من نشاط اإلدارة. العمل على -7
تنظیم وحفظ األشرطة بالطرق العلمیة الصحیحة وتخزینهـا وفقـًا لألصـول  -8

  العلمیة المتبعة.
  الرقابة على جمیع أنواع األشرطة من الناحیة الفنیة والجودة. -9
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اإلشراف على تشـغیل اآلالت المسـتخدمة فـي دور العـرض والعمـل علـى  -10
ــــ ــــار الالزمــــة لهــــا بالتنســــیق مــــع اإلدارات صــــیانتها وت وفیر قطــــع الغی

  المختصة بالهیئة.
  وضع الخطط والبرامج الكفیلة لتطویر عمل دور العرض. -11
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -12

  :وتمارس إدارة دور العرض اختصاصاتها من خالل األقسام التالیة
  قسم التنظیم واإلدارة. -
  قسم المتابعة. -
  لتجاریة.قسم الشؤون ا -
  قسم الرقابة على األعمال. -
  قسم الشؤون الفنیة. -

  قسم التنظيم واإلدارة، وخيتص مبا يلي:
  استالم البرید الوارد والصادر الذي یدخل في اختصاصات اإلدارة. .أ

  حفظ المستندات والمراسالت ذات العالقة بعمل اإلدارة. .ب
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. .ج

  خيتص مبا يلي:، وقسم املتابعة
  اإلشراف على متابعة األشرطة التي تخص عمل اإلدارة قبل توزیعها. .أ

متابعة سیر العمل بدور العرض وتقـدیم التقـاریر الدوریـة علـى سـیر العمـل  .ب
  باإلدارة.

  اقتراح قواعد وشروط منح تراخیص دور العرض التي تمنحها الهیئة. .ج
  قسم الشؤون التجارية، وخيتص مبا يلي:

  توفیر األشرطة لمختلف األنواع من المواصفات الفنیة المعتمدة لذلك. .أ
اسـتعراض األشــرطة المـراد اســتیرادها قبـل التعاقــد علـى توریــدها للتأكـد مــن  .ب

  صالحیتها و اإلستفادة منها.
  اإلشراف على عملیة تبادل األشرطة المتفق على بیعها أو تأجیرها.  .ج
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  ى.ما یسند إلیه من مهام أخر  .د
  ویمارس القسم اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:

  وحدة االستیراد. -
  وحدة التأجیر. -
  وحدة الجدوى اإلقتصادیة. -
  وحدة تحصیل اإلیرادات. -
  وحدة التوزیع. -
  وحدة المخازن. -

  عمال، وخيتص مبا يلي:إلقسم الرقابة على  ا
جازتهـا  .أ فنیـًا ومتابعـة جودتهـا بمـا العمل علـى اسـتالم األشـرطة السـینمائیة وإ

  یتماشى مع عاداتنا وتقالیدنا وتشریعاتنا.
رقابة األشرطة التي تدخل في نشـاط عمـل اإلدارة مـن الجوانـب  الفنیـة ومـا  .ب

  مدى صالحیتها للعمل.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. .ج

  ویمارس القسم اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:
  توى.وحدة الرقابة على المح -
  وحدة الرقابة الفنیة. -

  قسم الشؤون الفنية، وخيتص مبا يلي:
  اإلشراف على تشغیل اآلالت والمعدات التي تستخدم في دور العرض. .أ

  تنظیم وحفظ األشرطة بالمكتبة المعدة لذلك. .ب
  حفظ واستالم جمیع دور العرض التابعة للهیئة والعمل على تشغیلها. .ج
  والمهرجانات واألسابیع السینمائیة. إقامة العروض الفنیة .د

  اإلشراف على صیانة جمیع المعدات التي تدخل في عمل نشاط اإلدارة. .ه
  وضع الخطط والبرامج التي تساهم في تطویر عمل اإلدارة. .و
  المحافظة على دور العرض وتأمین سالمتها من التلف واإلضرار األخرى. .ز
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  ما یسند إلیه من مهام أخرى. .ح
  رس القسم اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:ویما

  وحدة التشغیل. -
  وحدة الصیانة. -
  وحدة األمن والسالمة. -

  )5ادة (ـــم
  -إدارة الدراسات والبحوث، وتمارس اختصاصاتها من خالل األقسام التالیة:

  قسم الدراسات والبحوث. -
  قسم استطالع الرأي العام. -
  قسم التقریر والنشرات. -

  -م الدراسات والبحوث، وخيتص مبا يلي:قس
  إعداد الدراسات والبحوث الالزمة لعمل الهیئة والجهات التابعة لها. -1
قامة الندوات والمؤتمرات و ورش العمل. -2   تنظیم وإ
  دراسة الجدوى االقتصادیة في مجال االستثمار وما مـدى تحقیـق الجـدوى  -3

  والخطة الموضوعة لذلك.
  السنویة للهیئة.المساهمة في إعداد الخطة  -4
  إعداد التقاریر الدوریة والسنویة عن نشاط الهیئة. -5
إعداد األبحاث والنشرات والمطویات والتحلیل المتعلقة بالمجـال المسـرحي  -6

  والسینمائي بالهیئة.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -7

  - ، وخيتص مبا يلي:استطالع الرأيقسم 
  الفنیة المقترح تنفیذها. القیام باستطالع الرأي العام حول بعض األعمال -1
قامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تظهر نشاط الهیئة. -2   تنظیم وإ
متابعــة مــا تنقلــه وســائل اإلعــالم المختلفــة حــول الهیئــة والجهــات التابعــة  -3

  لها.
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  والدوریة والسنویة. زمةأل اإعداد التقاریر  -4
  سند إلیه من مهام أخرى.یما -5

  - مبا يلي: ، وخيتصالتقرير والنشراتقسم 
إعـــــداد التقـــــاریر والنشـــــرات والتحالیـــــل المتعلقـــــة بالمجـــــال المســـــرحي  -1

  والسینمائي بالهیئة والجهات التابعة.
إعداد المطویات والمناشط  التي تظهر عمل الهیئة والجهـات التابعـة لهـا  -2

  بالمظهر المطلوب.
  المساهمة في وضع الخطة السنویة للهیئة. -3
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -4

  )6ادة (ـــم
  -مكتب رئیس الهیئة، ویمارس اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:

  وحدة التنسیق. -
  وحدة الجلسات. -

  - تص مبا يلي:خت، والتنسيق وحدة
  استالم وعرض البرید الصادر والوارد على رئیس الهیئة. -1
تنظیم مقـابالت واتصـاالت رئـیس الهیئـة وتـوفیر البیانـات والمعـامالت التـي  -2

  ا.یطلبه
  حفظ الوثائق والمستندات ومحاضر االجتماعات الخاصة بالهیئة. -3
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -4

  -تص مبا يلي:خت، واجللسات  وحدة
عـــداد مـــا یطلبـــه مـــن توثیـــق  -1 تنظـــیم اجتماعـــات ولقـــاءات رئـــیس الهیئـــة وإ

  لجدول األعمال ومحاضر االجتماعات الخاصة بالهیئة.
  راء اإلدارات والمكاتب.إحالة محاضر االجتماعات على مد -2
تسجیل و توثیق القرارات والتوصیات الصادرة عـن رئـیس الهیئـة واالحتفـاظ  -3

  بها والسجالت المعدة لذلك.
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -4
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مكتــــب الشــــؤون القانونیــــة،  ویمــــارس اختصاصــــاته مــــن خــــالل الوحــــدات 
  -ة:ـــــــالتالی
  وحدة االستشارات. -
  وحدة القضایا. -

  - تص مبا يلي:ختواالستشارات،   وحدة
  المشاركة في مراجعة القوانین واللوائح والقرارات ذات العالقة بعمل الهیئة. -1
صیاغة القرارات التي تصدر عن رئیس الهیئة وتسجیلها واتخاذ اإلجـراءات  -2

  القانونیة بشأنها.
  إبداء الرأي القانوني في المواضیع التي تعرض علیه. -3
  أخرى. ما یسند إلیها من مهام -4
  -تص مبا يلي:خت، والقضايا  وحدة  
إعـــداد المـــذكرات المتعلقـــة بالـــدعاوى  والطعـــون التـــي تـــدفع مـــن أو علـــى  -1

  الهیئة.
  التنسیق مع الجهات ذات العالقة حول القضایا المرفوعة أو على الهیئة. -2
  متابعة القضایا ذات العالقة بالهیئة مع إدارة القضایا. -3
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -4

  )8ادة (ــم
  الوحدات التالیة: لمكتب المتابعة والتفتیش، ویمارس اختصاصاته من خال 

  وحدة المتابعة. -
  وحدة الدراسات. -

  - تص مبا يلي:خت، واملتابعة  وحدة  
  متابعة المشاریع التابعة للهیئة والتنسیق مع الجهات ذات العالقة. -1
تخـذ بشــأنها مـن إجــراءات متابعـة تنفیــذ القـرارات واإلجــراءات اإلداریـة ومــا ا -2

  تنفیذیة.
  متابعة خطط الهیئة بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة. -3
  إعداد التقاریر الدوریة والسنویة عن نشاط الهیئة. -4
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  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -5
  -تص مبا يلي:خت، والدراسات وحدة  

  دراسة المشاریع المراد تنفیذها من قبل الهیئة. -1
  مراد تنفیذها من قبل الهیئة.وضع البرامج والخطط ال -2
وضع الجدوى االقتصادیة للمشاریع التي تخـص الهیئـة والجهـات التابعـة  -3

  لها في تنفیذها.
  ما یسند إلیه من مهام أخرى. -4

  )9مـادة (
  -اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة: سمكتب المراجعة الداخلیة، ویمار 

  وحدة مراجعة والمصروفات التسییریة. -
  اجعة المستخلصات. وحدة مر  -

  - تص مبا يلي:خت، ومراجعة املصروفات التسيريية وحدة
  مراجعة استمارات الصرف الخاصة بالمرتبات والمكافآت وما في حكمها. -1
مراجعــة جمیــع عملیــات الصــرف مــن المیزانیــة مــن خــالل العمــل الیــومي  -2

للهیئة وما تتطلبه مصلحة العمل كالصرف على األصـول الثابتـة والمنقولـة 
لتابعة للهیئة وما یصـدر عـن رئـیس الهیئـة مـن  قـرارات وتكلیفـات بالعمـل ا

اإلضــافي واإلعانــات والمســاعدات والعهــد التــي تصــرف لغــرض تنفیــذ عمــل 
  معین.

  ما یسند إلیها من أعمال أخرى. -3
  - تص مبا يلي:خت، واملستخلصات وحدة

مراجعــة جمیــع العقــود والتأكــد مــن شــروطها المالیــة ومــا مــدى مطابقتهــا  -1
  للنظم والتشریعات المالیة.

فحـــص إجـــراءات اســـتیفاء المســـتندات التـــي تؤیـــد الصـــرف فیمـــا یخـــص  -2
  میزانیة التحول بما یحقق رقابة فعالة على الصرف.

  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -3
  )10مادة (

  مكتب المهرجانات، ویمارس اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة: 
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  وحدة المهرجانات. -
  راف.وحدة اإلش -

  - تص مبا يلي:املهرجانات، وخت   وحدة
  المشاركة في الفعالیات والمهرجانات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. -1
  تنظیم المعارض والمهرجانات الفنیة بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة. -2
تنظیم المهرجانات واالختصارات واألنشطة السینمائیة والمسـرحیة والفنیـة  -3

  صاص اإلدارات األخرى بالهیئة.وبما ال یتعارض مع اخت
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -4

  - تص مبا يلي:اإلشراف، وخت وحدة
  اإلشراف على المناشط والمهرجانات الفنیة السنویة. -1
دراسة المقترحات و التصـورات المقدمـة مـن اإلدارات والمكاتـب والتنسـیق  -2

  م.ــــــمعه
یمها إلـى اإلدارة المالیـة المشاركة فـي إعـداد المیزانیـة لكـل المناشـط وتقـد -3

  لتضمینها في میزانیة الهیئة.
إعــداد التقــاریر الدوریــة حــول نشــاط المكتــب وتقدیمــه لــإلدارة المختصــة  -4

  ة.ــــبالهیئ
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -5

  )11مــادة (
 -مكتب التعاون الدولي، ویمارس اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:

  وحدة الشؤون العربیة. -
  وحدة الشؤون األوروبیة. -

  - تص مبا يلي:وحدة الشؤون العربية، وخت
التنسیق مـع الجهـات ذات العالقـة فیمـا یخـص التعـاون الفنـي مـع الـدول  -1

  العربیة.
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متابعة االتفاقیـات التـي تبرمهـا الهیئـة مـع الـدول العربیـة وبالتنسـیق مـع  -2
  الجهة المختصة.

  ختصة.إعداد التقاریر الدوریة وتقدیمها للجهة الم -3
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -4

  - تص مبا يلي:الشؤون األوروبية، وخت  وحدة
التنســیق مــع الجهــات ذات العالقــة فیمــا یتعلــق بالجوانــب الفنیــة مــع  -1

  الدول األوروبیة.
  متابعة االتفاقیات التي تبرمها الهیئة مع الدول األوروبیة. -2
  لجنة المختصة.إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب وتقدیمها ل -3
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -4

  )12مــادة (
  مكتب الترجمة، ویمارس اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:

  وحدة الترجمة العربیة. -
  وحدة الترجمة اإلنجلیزیة. -

  -تص مبا يلي:الرتمجة العربية، وخت  وحدة
ئة من اللغـة القیام عند الحاجة بترجمة المستندات الواردة إلى رئیس الهی -1

  اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة.
  المشاركة في استقبال وفود الهیئة والترجمة الفوریة عند الحاجة. -2
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -3

  -تص مبا يلي:الرتمجة اإلجنليزية، وخت  وحدة
القیام عند الحاجة بترجمة المستندات المراد ترجمتها من اللغة العربیة إلى  -1

  یزیة.اللغة االنجل
  مرافقة رئیس الهیئة في المهام الرسمیة والترجمة الفوریة. -2
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -3
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  )13مـــادة (
  مكتب العالقات العامة، ویمارس اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:

  وحدة العالقات. -
  -تص مبا يلي:العالقات، وخت  وحدة

  هات العامة والخاصة.تنظیم كافة اتصاالت الهیئة مع غیرها من الج -1
ـــة وتســـهیل  -2 ـــزوار الرســـمیین للهیئ ـــات الالزمـــة الســـتقبال ال إعـــداد الترتیب

قـــامتهم وتـــنقالتهم وتقـــدیم تأشـــیرات وحجـــز مواعیـــد الســـفر  إجـــراءاتهم وإ
  والحجوزات والفنادق.

  تنظیم استقبال المترددین على الهیئة و تحدید أماكن الستقبالهم. -3
  ما یسند إلیها من مهام أخرى. -4

  )14ــادة (مـ
  ، ویمارس اختصاصاته من خالل الوحدات التالیة:مكتب اإلعالم

  وحدة اإلعالم الخارجي. -
  وحدة اإلعالم الداخلي. -
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية بإعادة تنظيم  2018) لسنة 1446رقم (

  مركز سيبتيموس للتدريب والتطوير اإلداري والفني
  

  رئاسي الس ال
  بعد االطالع على اإلعالن الدستوري ،وتعدیالته. -
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ــة والحســابات والمخــازن  - ــى قــانون نظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانی وعل

  وتعدیالتهما.
ـــى القـــانون رقـــم( - ل م. بإصـــدار قـــانون عالقـــات العمـــ 2010)لســـنة 12وعل

  والئحته التنفیذیة.
م. بشــأن تشــكیل حكومــة  2016)لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  وفاق وطني.
م. بشــأن مــنح تفــویض  2016)لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  ام.ـــــبمه
م. بشـأن تبعیـة الهیئـة  2016)لسـنة 512وعلى قرار المجلس الرئاسـي رقـم( -

  ح والفنون.العامة للخیالة والمسر 
ـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم( - م. بشـــأن اعتمـــاد  2017)لســـنة 426وعل

الهیكــل التنظیمــي وتنظــیم الجهــاز اإلداري للهیئــة العامــة للخیالــة والمســرح 
  ون.ــــــوالفن

ون ــــة والمسـرح والفنـــــة للخیالــــة العامـــــرئیس الهیئ د /ــــاب السیــــــوعلى كت -
  م. 15/05/2018)المؤرخ في   222رقم(  م ر /

  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
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  قــــــرر
  )1مادة (

یعاد تنظیم مركز سیبتیموس للتدریب والتطویر اإلداري والفنـي وفقـًا لألحكـام 
الواردة بهذا القرار بحیث یسمى المركز اللیبي للتدریب والتطویر اإلداري والفني 

  سرح والفنون ویعمل تحت إشرافها.یتبع الهیئة العامة للخیالة والم
  )2مادة (

ویكون مقر المركز بمدینة طرابلس ،ویجوز إنشـاء فـروع لـه بالـداخل ، وفقـًا 
لحاجة العمل بقرار مع رئیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون ،وتحـدد 

  فیه مقارها واختصاصاتها.
  )3مادة (

  یختص المركز بما یلي :
  لموظفي الهیئة والجهات التابعة لها.رفع الكفاءات والقدرات  -1
إنشاء قاعدة بیانات لالحتیاجات التدریبیة للهیئـة والجهـات الواقعـة تحـت  -2

  إشرافها.
التعـاون مــع المراكــز المنــاظرة لــه فـي الــداخل والخــارج للرفــع مــن مســتوى  -3

الموظــف الفنــي فــي مختلــف المجــاالت الفنیــة ذات العالقــة بنشــاط الهیئــة 
  ا. والجهات التابعة له

ــــدریب  -4 التنســــیق مــــع الجهــــات واألشــــخاص ذات العالقــــة فــــي مجــــال الت
  والتطویر.

وضع المعاییر العلمیة الالزمة لتحسین وتقویم أداء الموظفین في الهیئـة  -5
  والجهات التابعة لها.

ــذها والتنســیق مــع الجهــات  -6 ــة وآلیــات تنفی ــذ الخطــط التدریبی اقتــراح وتنفی
  التابعة بالخصوص.

ســتثماریة فــي مجــال التــدریب والتطــویر لجهــات خــارج مزاولــة األنشــطة اال -7
  الهیئة والجهات التابعة لها بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة بالهیئة.
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منح الشـهادات المعتمـدة مـن المركـز بالتنسـیق مـع الجهـات ذات العالقـة  -8
  ووفقًا للتشریعات النافذة.

  )4ـادة (م
الفنـــي بمــدیر عــام یصـــدر یــدار المركــز اللیبـــي للتــدریب والتطــویر اإلداري و 

  بتسمیته قرار رئیس الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.
  )5ـادة (م

ـــى     ـــالمركز وعل ـــى ســـیر العمـــل ب ـــز اإلشـــراف عل یتـــولى مـــدیر عـــام المرك
العاملین فیه، ومتابعة ورقابة أعمالهم وتوجیههم وایقاع العقوبـات علـیهم وفـق 

صـــدار التعلیمـــات الملزمـــة لهـــم والمحافظـــة علـــى ممتلكـــات المركـــز  القـــانون وإ
وممارســة االختصاصــات المقــررة لــرئیس المركــز وفقــًا للتشــریعات الســاریة ولــه 

  على سبیل.ذلك.
  العمل على تنفیذ السیاسات الالزمة لتحقیق أهداف المركز. -1
  اقتراح الهیكل التنظیمي والمالك الوظیفي للمركز. -2
مركز وفـق االختصاصـات مباشرة الشـؤون الوظیفیـة بالنسـبة للعـاملین بـال -3

  المقررة بالتشریعات النافذة.
  إعداد التقاریر السنویة والدوریة عن نشاط المركز. -4
  تمثیل المركز في عالقته مع الغیر وأمام القضاء. -5

  )6ادة (مـ
یكون للمركز هیكل تنظیمي من عدد من التقسیمات التنظیمیـة یـتم تحدیـدها 

العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون وبیان اختصاصـاتها بقـرار مـن رئـیس الهیئـة 
وبناءًا على عرض من مدیر عام المركز طبقًا لإلجراءات اإلداریـة المتبعـة وبمـا 

  ال یخالف أحكام هذا القرار. 
  )7مادة (

تكــون للمركــز میزانیــة تــدرج مــن ضــمن بنــود میزانیــة الهیئــة العامــة للخیالــة 
  والمسرح والفنون.
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  )8مـادة (
اریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه ،وعلـى یعمل بهذا القرار من ت
  الجهات المختصة تنفیذه.

 

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1440/صفر/ 19 :صدر في
  م. 2018/ ،29/10الموافق:
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الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني ارقر  
  ميالدية  2018) لسنة   1447رقم (

  نمابشأن تنظيم املركز القومي للسي
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري ، وتعدیالته  
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 لي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن مـاوعلى قـانون النظـام ال

  ا.ــــوتعدیالتهم
 ) عالقــات العمـــل  م بإصــدار قــانون 2010) لســـنة 12وعلــى القــانون رقــم

  والئحته التنفیذیة.
 ) بشـأن تشـكیل حكومـة  .م2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  وفاق وطني.
 ) شــــأن مــــنح م. ب 2016) لســــنة 12وعلــــى قــــرار المجلــــس الرئاســــي رقــــم

  ام.ــــــتفویض بمه
 ) بشـــأن تبعیـــة  .م 2016) لســـنة 512وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم

  خیالة والمسرح والفنون.الهیئة العامة لل
 ) بشــأن اعتمـــاد  م.2017لســـنة  )426وعلــى قــرار المجلـــس الرئاســي رقــم

الهیكــل التنظیمــي وتنظــیم الجهــاز اإلداري للهیئــة العامــة للخیالــة والمســرح 
  ون.ـــــــوالفن

 ون رقـم ــــة والمسرح والفنــــة للخیالـــــة العامـــــوعلى كتاب السید رئیس الهیئ
  م.15/05/2018) المؤرخ في 222(م ر ه،

 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  
  قـــرر
  )1مــادة (

یتم تنظیم المركـز القـومي للسـینما وفقـًا لألحكـام الـواردة بهـذا القـرار، بحیـث 
  عمل تحت إشرافها.عامة للخیالة والمسرح والفنون، وییتبع الهیئة ال
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  )2مــادة (
إنشــاء فـروع لــه بالـداخل، وفقــًا  یكـون مقـر المركــز بمدینـة طــرابلس، ویجـوز

لحاجة العمل بقرار من رئیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون، وتحـدد 
  فیه مقارها واختصاصاتها.

  )3مـــادة (
  -یختص المركز بما یلي:

  تنفیذ سیاسات وقرارات الهیئة في مجال السینما. -1
  دام السینما.ترسیخ المبادئ اإلسالمیة والعربیة الصحیحة باستخ -2
تسـخیر الســینما فــي محاربــة البـدع والعــادات االجتماعیــة الســیئة والتفریــق  -3

  والتوعیة بتاریخ الحضارة العربیة وكافة المكونات األخرى.
تحقیـــق المســاهمة فـــي تنشــئة جیـــل متـــذوق للســینما بحیـــث یســاهم فـــي  -4 

ة خـــر والتعـــاون مـــع المؤسســـات  التعلیمیـــالتواصـــل مـــع شـــعوب العـــالم اآل
  المختلفة للرفع من قدراته والعنایة بسینما الطفل.

  التعاون في المراكز المناظرة للرفع من مستوى السینما في لیبیا. -5
تشــــجیع الفــــرق األهلیــــة فــــي مجــــاالت الســــینما والعمــــل علــــى مســــاندتها  -6

  واالهتمام بخریجي المعاهد والكلیات.
لة لیبیا وطبیعتها الخالبـة توظیف السینما والرفع من مستواها للتعریف بدو  -7

  وتراثها اإلنساني.
نیـة التحتیــة للسـینما مــن خـالل تكـوین عناصــر بشـریة مؤهلــة باالهتمـام بال -8

  وقاعدة تقنیة متطورة.
ــى  -9 ــادر عل ــل ق ــة والعمــل علــى إعــداد جی تشــجیع المواهــب المبدعــة والخالق

لمتخصصـین  النهوض بهذا الفن الرفیع ومساندة الخبراء والفنانین الفنیین ا
  في مجال السینما.

  العمل على اقتراح إنشاء دور للسینما بمختلف المناطق في لیبیا. -10
ــه  -11 ــي للســینما یجســد ذاكــرة المجتمــع اللیبــي وتحوالت تأســیس أرشــیف وطن

  سیاسیة واالقتصادیة و االجتماعیة.ال
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إنتــاج  أعمــال مختلفــة تقــع فــي اختصاصــات المركــز لحســابه باالشــتراك  -12
  غیره وتوزیعها بالداخل والخارج. مع

وضع المعاییر العلمیة الالزمة لتحسین وتقـویم جـودة اإلنتـاج فـي مجـال  -13
  السینما.

تشـــكیل لجـــان متخصصـــة لتـــولي إجـــازة النصـــوص األدبیـــة المعـــدة إلنتـــاج  -14
  السینما بالتنسیق  رئیس الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.أعمال 

  )4مــادة (
المركــز القــومي للســینما بمــدیر عــام یصــدر بتســمیته قــرار مــن رئــیس یــذار 

  الهیئة العامة للخیالة  والمسرح والفنون.
  )5مـــادة (

یتولى مدیر عام المركـز اإلشـراف علـى سـیر العمـل بـالمركز وعلـى العـاملین 
یقـاع العقوبـات علـیهم وفـق القـانون  فیه، ومتابعة ورقابة أعمالهم وتوجیههم وإ

صــدار ال ــى ممتلكــات المركــز وممارســة وإ تعلیمــات الملزمــة لهــم والمحافظــة عل
االختصاصات المقررة لرئیس المركز وفقـَا للتشـریعات السـاریة ولـه علـى سـبیل 

  ذلك:
  .العمل على تنفیذ السیاسات الالزمة لتحقیق أهداف المركز -1
  اقتراح الهیكل التنظیمي والمالك الوظیفي للمركز. -2
النسـبة للعـاملین بـالمركز وفـق االختصاصـات مباشرة الشـؤون الوظیفیـة ب -3

  المقررة بالتشریعات النافذة.
  إعداد التقاریر السنویة والدوریة عن نشاط المركز. -4
  تمثیل المركز في عالقته مع الغیر وأمام القضاء. -5

  )6مـــادة (
یكون للمركز هیكل تنظیمي من عدد من التقسیمات التنظیمیـة یـتم تحدیـدها 

بقـرار مـن رئـیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون وبیان اختصاصـاتها 
بناء على عرض من مـدیر عـام المركـز طبقـًا لإلجـراءات اإلداریـة المتبعـة وبمـا 

  ال یخالف أحكام هذا القرار.
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  )7مـــادة (
للمركـز  میزانیـة تـدرج مـن ضـمن بنـود میزانیـة الهیئـة العامـة للخیالـة  تكون

  والمسرح والفنون.
  )8مــادة (

كامـه، وعلـى یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف إح
  الجهات المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  
  

  ه. 1440/صفر/ 19  :صدر في
  م. 2018/ 10/ 29الموافق:  
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية  2018) لسنة   1448رقم (

  للفنون والرتاثتنظيم املركز القومي  بشأن
  

  الس الرئاسي
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري ، وتعدیالته  
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظـام الـدولي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
  م بإصــدار قــانون عالقــات العمـــل  2010) لســـنة 12(وعلــى القــانون رقــم

  والئحته التنفیذیة.
 ) م بشـأن تشـكیل حكومـة 2016) لسـنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسـي رقـم

  ي.ــــوفاق وطن
 ) ـــم ـــس الرئاســـي رق ـــرار المجل ـــى ق شـــأن مـــنح بم ،  2016) لســـنة 12وعل

  ام.ــــتفویض بمه
 ) م، بشـــأن تبعیـــة  2016) لســـنة 512وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم

  الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.
 ) بشــأن اعتمـــاد  م،2017لســـنة  )426وعلــى قــرار المجلـــس الرئاســي رقــم

الهیكــل التنظیمــي وتنظــیم الجهــاز اإلداري للهیئــة العامــة للخیالــة والمســرح 
  نون.ــــــوالف

 ـــوعلــى كت ـــاب الســید رئــیس الهیئــة العامــــ ـــة للخیالـــ ـــمســرح والفنة والــــ ون ـــ
  م.15/05/2018المؤرخ في ) 222ه،رقم (م ر 

 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  
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  ـررقــ
  )1مــادة (

یتم تنظیم المركز القومي للفنـون والتـراث وفقـًا لألحكـام الـواردة بهـذا القـرار، 
  .ویعمل تحت إشرافهابحیث یتبع الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون، 

  )2مــادة (
یكـون مقـر المركــز بمدینـة طــرابلس، ویجـوز إنشــاء فـروع لــه بالـداخل، وفقــًا 

الهیئـة العامـة للخیالــة والمسـرح والفنـون، وتحــدد  من رئــیسلحاجـة العمـل بقـرار 
  فیه مقارها واختصاصاتها.

  )3مــادة (
  -یختص المركز بما یلي:

  تنفیذ سیاسات وقرارات الهیئة في مجال الفنون والتراث. -1
اإلسـالمیة الصـحیحة باسـتخدام الفنـون الشـعبیة و ادئ العربیة ترسیخ المب -2

 والتشكیلیة والتراثیة والموسیقیة.
تسـخیر الفنـون والتــراث فـي محاربــة البـدع والعــادات  االجتماعیـة الســیئة  -3

ــــات  ــــة واإلســــالمیة والمكون ــــاریخ الحضــــارة العربی ــــة بت ــــق والتوعی والتفری
  األخرى.

التشــكیلیة والتراثیــة و ن الشــعبیة المسـاهمة فــي تنشــئة جیــل متــذوق للفنــو -4
والموســیقیة بحیــث یســاهم فــي تحقیــق التواصــل مــع شــعوب العــالم األخــر 
والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة المختلفة للرفع مـن مواهـب الطفـل فـي 

  مجال الفنون والتراث.
التعــــاون مــــن المراكــــز المنــــاظرة للرفــــع مــــن مســــتوى الفنــــون الشــــعبیة  -5

الموســـیقیة فــي لیبیــا واالهتمـــام بخریجــي المعاهـــد والتشــكیلیة والتراثیــة و 
  والكلیات الفنیة والموسیقیة.

تشجیع الفـرق األهلیـة فـي مجـاالت الفنـون الشـعبیة والتشـكیلیة والتراثیـة  -6
  والموسیقیة والعمل على مساندتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

تعریـف بدولـة توظیف الفنون الشـعبیة والتشـكیلیة والتراثیـة والموسـیقیة لل -7
  لیبیا في المحافل الدولیة.
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االهتمام بالنیة التحتیة للفنون التشكیلیة  والتراثیة والموسیقیة من خـالل  -8
تكــوین عناصــر بشــریة مؤهلــة وقاعــدة تقنیــة متطــورة وتشــجیع المواهــب 

ـــانین  والمختصـــین فـــي مجـــال والفنیـــین المبدعـــة ومســـاندة الخبـــراء والفن
  والموسیقیة.الفنون التشكیلیة والتراثیة 

إقامة المهرجانات واألیام واألسابیع الخاصة بالفنون الشـعبیة والتشـكیلیة  -9
  والموسیقیة في لیبیا والمشاركة في األنشطة المماثلة في الخارج.

تأسیس أرشیف وطني للفنون الشعبیة والتشكیلیة والتراثیـة والموسـیقیة  -10
ــــه ال ــــي وتحوالت ــــا بمــــا یجســــد ذاكــــرة المجتمــــع اللیب سیاســــیة فــــي لیبی

  واالقتصادیة واالجتماعیة. 
  )4مـــادة (

مــن یـدار المركـز  القــومي للفنـون والتـراث بمــدیر عـام یصـدر بتســمیته قـرار 
  رئیس الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.

  )5مـــادة (
یتولى مدیر عام المركـز اإلشـراف علـى سـیر العمـل بـالمركز وعلـى العـاملین 

یقاع العقوبات علیهم وفق القـانون فیه، و متابعة ورقابة أع مالهم وتوجیههم وإ
ــى ممتلكــات المركــز وممارســة  صــدار التعلیمــات الملزمــة لهــم والمحافظــة عل وإ
اإلختصاصات المقررة لرئیس المركـز وفقـًا للتشـریعات السـاریة لـه وعلـى سـبیل 

  ذلك.
  العمل على تنفیذ السیاسات الالزمة لتحقیق أهداف المركز. -1
  التنظیمي والمالك الوظیفي للمركز. ح الهیكلااقتر  -2
مباشرة الشـؤون الوظیفیـة بالنسـبة للعـاملین بـالمركز وفـق االختصاصـات  -3

  المقررة بالتشریعات النافذة.
  إعداد التقاریر السنویة والدوریة عن نشاط المركز. -4
  أمام القضاء.مع الغیر تمثیل المركز في عالقته  -5
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  )6مـــادة (
تقسیمات التنظیمیـة یـتم تحدیـدها عدد من ال یكون للمركز هیكل تنظیمي من

بیان اختصاصـاتها بقـرار مـن رئـیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون و 
بنــاءًا علــى عــرض مــن مــدیر عــام المركــز لإلجــراءات المتبعــة وبمــا ال یخــالف 

  أحكام هذا القرار.
  )7مــادة (

العامــة للخیالــة تكــون للمركــز میزانیــة تــدرج مــن ضــمن بنــود میزانیــة الهیئــة 
  والمسرح والفنون.

  )8مــادة (
یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ صـدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف إحكامـه وعلـى 

  الجهات المختصة تنفیذه.
 

 

 

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه. 1440/صفر/ 19  :صدر في

  م. 2018/ 10/ 29الموافق:  
  
  

  
  



  60رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  اق الوطنيقرار الس الرئاسي حلكومة الوف
  تنظيم بشأن  ميالدية  2018) لسنة   1449رقم (

  الوطني لتنمية فنون الطفلاملركز 
  

  الس الرئاسي
 وتعدیالته.عد االطالع على اإلعالن الدستوريب ،  
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
نیــة والحســابات والمخــازن وعلــى قــانون النظــام الــدولي للدولــة والئحــة المیزا -

  ا.ـــــوتعدیالتهم
ــم ( - ــانون رق ــى الق ــات العمــل  م.  2010) لســنة 12وعل ــانون عالق بإصــدار ق

  ة.ــــوالئحته التنفیذی
بشـأن تشـكیل حكومـة  .م2016) لسـنة 4وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم ( -

  ي.ـــــوفاق وطن
شـأن مـنح تفـویض ب م. 2016) لسـنة 12لس الرئاسي رقم (وعلى قرار المج -

  ام.ـــــبمه
ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( - ـــى ق ـــة  .م 2016) لســـنة 512وعل بشـــأن تبعی

  الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.
بشـــأن اعتمـــاد  م.2017لســـنة  )426وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( -

 الهیكــل التنظیمــي وتنظــیم الجهــاز اإلداري للهیئــة العامــة للخیالــة والمســرح
  ون.ــــــوالفن

ون رقـم ـــــرح والفنــــة والمســــلخیالة لـــرئیس الهیئة العام/ وعلى كتاب السید  -
  م.15/05/2018) المؤرخ في 222ه،(م ر 

  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
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  قـــرر
  )1مــادة (

یــتم تنظــیم المركــز الــوطني لتنمیــة فنــون الطفــل وفقــًا لألحكــام الــواردة بهــذا 
بحیـــث یتبـــع الهیئـــة العامـــة للخیالـــة والمســـرح والفنـــون، ویعمـــل تحـــت  القـــرار،
  ا.ــــــــإشرافه

  )2مــادة (
یكــون مقــر المركــز بمدینــة طــرابلس، ویجــوز إنشــاء فــروع لــه بالــداخل وفقــًا 
لحاجة العمل بقرار من رئیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون، وتحـدد 

  فیه مقارها واختصاصاتها.
  )3مــادة (

  یختص المركز بما یلي:
  تنفیذ سیاسات وقرارات الهیئة في مجال السینما. -1
العمـــل علـــى تنفیـــذ سیاســـات وقـــرارات الهیئـــة فـــي مجـــال تنمیـــة مواهـــب  -2

  الطفولة.
رعایــــة األطفــــال الموهــــوبین والمبــــدعین بكافــــة منــــاطق لیبیــــا واســــتثمار  -3

  إبداعاتهم ألغراض التنمیة والوصول بهم إلى المستوى العالمي.
بـداعات ت -4 وفیر البیئة والمناخ المالئمین بمـا یبـرز تمیـز وتعزیـز مواهـب وإ

تاحــة الفــرص المالئمــة لتحویــل  األطفــال وتنمیتهــا ونشــر الــوعي بیــنهم وإ
  أفكارهم إلى إبداعات ملموسة.

رصــد اإلمكانــات اإلبداعیــة المتمیــزة لفئــات الناشــئة مــن األطفــال والكشــف  -5
  عنها واحتضانها.

هتمـام بالمهـارات الخاصـة بـالموهوبین والمبـدعین مـن تطویر الخبرات واال -6
  األطفال.

التواصــل مـــع المراكــز المنـــاظرة والمؤسســات المحلیـــة والعالمیــة المعنیـــة  -7
  برعایة الموهوبین والمبدعین للرفع من كفاءتهم.

توفیر قاعدة تقدم للموهـوبین والمبـدعین األطفـال وتـوفیر الـذي یحتـاجون  -8
  هم الذهنیة لمواصلة اإلبداع والتفوق بها.إلیه لتنمیة أفكارهم وقدرات
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إقامــــة  المهرجانــــات واألیــــام واألســــابیع الخاصــــة بالمســــرح فــــي الــــبالد  -9
  والمشاركة في األنشطة المنتجة من قبل المركز في المهرجانات الدولیة.

تأســــیس األرشــــیف الــــوطني للمســــرح یجســــد ذاكــــرة المجتمــــع  اللیبــــي  -10
  جتماعیة.وتحوالته السیاسیة واالقتصادیة واال

العمــل علـــى إنتــاج أعمـــال مختلفـــة والتــي تقـــع فــي اختصـــاص المركـــز  -11
لحسابه أو باالشـتراك مـع غیـره وتوزیعهـا داخـل الـبالد وخارجهـا ووضـع 

 العملیة الالزمة لتحسین اإلنتاج في المسرح.
اقتراح البـرامج التدریبیـة الخاصـة بالمواهـب فـي فنـون التمثیـل والـرقص  -12

 ت المسرحیة.التعبیري وتعلیم التقنیا
ـــي تنفیـــذ األعمـــال  -13 اقتـــراح المكافـــآت التشـــجیعیة للعناصـــر المشـــاركة ف

 ة.ـــــالمسرحی
التعـــاون مـــع النجـــوم والمشـــاهیر الفنیـــة فـــي الخـــارج وذلـــك مـــن خـــالل  -14

 التنسیق مع الجهات ذات العالقة.
االهتمام بالفرق المسرحیة الخاصـة باألطفـال والتـي تكـون مسـتقلة عـن  -15

 ام بالفرق الخاصة بالمرأة.فرق الكبار واالهتم
اقتراح المهرجانات التي تكـون سـنویًا علـى أن تـوزع علـى جمیـع المـدن  -16

 اللیبیة وفي جمیع التخصصات المسرحیة.
اإلشـراف علــى بنــاء المسـارح المــراد إنشــاءها وذلـك مــن خــالل التنســیق  -17

 مع إدارة المشروعات المختصة.
ــة -18 ــائق المســرح اللیبــي واعتمــاد مجل وصــحیفة خاصــة  طباعــة ونشــر وث

 رح.ــــبالمس
  )4ادة (مـ

رئــیس مــن یــدار المركــز القــومي للمســرح بمــدیر عــام یصــدر بتســمیته قــرار 
  الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.

  )5ـادة (م
یتولى مدیر عام المركـز اإلشـراف علـى سـیر العمـل بـالمركز وعلـى العـاملین 
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یقاع العقوبات علیهم وفـق القـانون   فیه، ومتابعة ورقابة أعمالهم وتوجیههم وإ
ــى ممتلكــات المركــز وممارســة  صــدار التعلیمــات الملزمــة لهــم والمحافظــة عل وإ
االختصاصات المقررة لرئیس المركز وفقـًا للتشـریعات السـاریة ولـه علـى سـبیل 

  ذلك.
  العمل على تنفیذ السیاسات الالزمة لتحقیق أهداف المركز. -1
  وظیفي للمركز.اقتراح الهیكل التنظیمي والمالك ال -2
مباشرة الشـؤون الوظیفیـة بالنسـبة للعـاملین بـالمركز وفـق االختصاصـات  -3

  المقررة بالتشریعات النافذة.
  إعداد التقاریر السنویة والدوریة عن نشاط المركز. -4
  تمثیل المركز في عالقته مع الغیر و أمام القضاء. -5

  )6مادة (
نظیمیـة یـتم تحدیـدها یكون للمركز هیكل تنظیمي من عدد من التقسیمات الت

وبیان اختصاصـاتها بقـرار مـن رئـیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون 
وبناءًا على عرض من مدیر عام المركز طبقًا لإلجراءات اإلداریـة المتبعـة وبمـا 

  ال یخالف أحكام هذا القرار. 
  )7مادة (

للخیالــة  تكــون للمركــز میزانیــة تــدرج مــن ضــمن بنــود میزانیــة الهیئــة العامــة
  والمسرح والفنون.

  )8ادة (مـ
یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ صـدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف احكامـه وعلـى 

  الجهات المختصة تنفیذه.
 

 

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه. 1440/صفر/ 19  :صدر في

  م. 2018/ 10/ 29الموافق:  
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