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  قرار جملس الوزراء
  ميالدية2013ة لسن )483(رقم 

  بشأن تنظيم اجلهاز اإلداري لوزارة الدفاع
  جملس الوزراء

  .الدستوري، وتعديلهاإلعالن بعد االطالع على  -
بشأن الخدمة فـي القـوات    ديةميال1974لسنة ) 40(وعلى القانون رقم  -

  .المسلحة وتعديله
 بشأن إصدار قانون عالقات ميالدية2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .العمل والئحته التنفيذية
 ير بعض األحكـام فـي  بتقر ميالدية2012لسنة ) 11(وعلى القانون رقم  -

  .مستويات القيادة بالجيش الليبيشأن صالحيات 
في شأن  ميالدية2012لسنة  )10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة المؤقتة
بتسمية وكـالء   ميالدية2011لسنة ) 11(وزراء رقم وعلى قرار مجلس ال -

  .ووكالء مساعدين بالوزارات
بتحديـد   ميالديـة 2012لسـنة   )1( وعلى قرار مجلـس الـوزراء رقـم   -

  .اختصاصات وكالء الوزارات ومساعديهم
 )4244(عرضه مـدير مكتـب وزيـر الـدفاع بكتابـه رقـم        وعلى ما -

  .ميالدية2013/مارس/24بتاريخ
جتماعه العـادي الثـاني والعشـرين    اراء في قرره مجلس الوز وعلى ما -

  .ميالدية 2013لسنة 
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  ررــــق
1 

  .يتم تنظيم الجهاز اإلداري لوزارة الدفاع وفقاً ألحكام هذا القرار
2 

يتكون الجهاز اإلداري لوزارة الدفاع من الوظائف والتقسيمات التنظيمية 
  :الرئيسية التالية

ً أو   وزير الدفاع:ال
  .رئيس األركان العامة:ثانياً 
  .املفتش العام:ثالثاً 
  :املكاتب:رابعاً 

  .مكتب الوزير -1
  .المكتب القانوني -2
  .مكتب المعلومات -3
  .مكتب المراجعة الداخلية -4
  .مكتب التعاون الدولي -5
  .مكتب حقوق اإلنسان -6
  .مكتب اإلعالم والتوثيق -7
  .مكتب المتابعة -8
  .مكاتب الوكالء -9

  :اإلدارات:خامساً 
  .إدارة التخطيط االستراتيجي -1
  .إدارة االستخبارات العسكرية -2
  .لعسكريةإدارة الشؤون ا -3
  .داريةاإلإدارة الشؤون  -4
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  .إدارة تنمية الموارد البشرية -5
  .إدارة المراسم العسكرية -6
  .إدارة الخدمات الطبية العسكرية -7
  .إدارة الشؤون المالية -8
  .ات العسكريةإدارة الحساب -9

  .إدارة المشتريات العسكرية -10
  .إدارة شؤون اإلنتاج -11

  :اجلهات التابعة:سادساً 
تتبع الجهات التالية لوزارة الدفاع، وتعمل لتحقيق األهداف المنشأة مـن  

  :أجلها وهي
  .الهيئة العامة للقضاء العسكري -أ

  .هيئة التصنيع الحربي -ب
  .تيجيةمركز السالم للدراسات االسترا -ج

3 

يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون المهام المقررة لوكالء الـوزارات  
دفاع، ويجـوز  ويعملون تحت اإلشراف المباشر لوزير ال ،بالتشريعات النافذة
تصاصات والمهام بينهم وتكليفهم بتأدية مهامهم في حدود خللوزير توزيع اال

  .بينهم  إدارية أو شؤون معينة مع مراعاة التنسيق
4 

  :يلي املفتش العام وخيتص مبا
  .وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ءالتفتيش على أدا -1
  .يةلالتفتيش على الجهات المختصة بوزارة الدفاع في المجاالت الما -2
  .التأكد من تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمستويات الوظيفية والقيادية -3
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ليمات الصادرة من الوزير ورئاسة األركـان العامـة   القيام بمتابعة التع -4
  .التقيد بتنفيذها  ىومد

التفتيش الدوري على مخازن ومستودعات الوزارة والجهـات التابعـة    -5
  .لها

التأكد من توفر الشروط في المعسكرات والمقـرات اإلداريـة التابعـة     -6
  .مالئمتها ألداء العمل  ىللوزارة ومد

التقيد بـاألوامر الصـادرة بهـذا     ىفة العسكرية ومدالتفتيش على القيا -7
  .الخصوص

  .التفتيش على السجالت والتقارير الخاصة بالوزارة  -8
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن التفتيش وتقديمها إلى الوزير -9

5 

  :يلي مكتب الوزير وخيتص مبا
اء بياناته ومعلوماتـه  تسلم البريد الوارد باسم الوزير وتسجيله واستيف -1

  .وعرضه على الوزير، ومتابعة تنفيذ تعليماته بشأنه
تسجيل قرارات الوزير وترقيمها بأرقام متسلسلة وفقاً لتواريخ صدورها  -2

  .وإبالغها للجهات المختصة بتنفيذها
اإلعداد لالجتماعات التي يرأسها الوزير، وتسجيل محاضـرها، وتبليـغ    -3

  .المعنية للتنفيذ أو أخذ العلم بحسب األحوال نتائج أعمالها للجهات
  .م مواعيد مقابالت الوزيريجدولة وتنظ -4
  .إعداد وتجهيز وتصدير المراسالت السرية الخاصة بالوزير -5
تقديم خدمات العالقات العامة، واستقبال وإيواء ضيوف الوزير بالتنسيق  -6

  .مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالوزارة
  .ر البيانات والمعلومات واإلحصاءات والملفات التي يطلبها الوزيرتوفي -7
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب  -8
  .مماثلة وفقاً للتشريعات النافذة ىأداء ما يكلف به من أعمال أخر -9
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6 

  :يلي كتب القانوني وخيتص مباامل
  .ا يعرض عليه من موضوعاتي والمشورة القانونية فيمأإبداء الر -1
  .إعداد مشروعات القرارات واللوائح التي تختص الوزارة بإصدارها -2
إعداد النشرات التوضيحية ذات الجوانب القانونية لتعميمها باسم وزيـر   -3

  .ع على وحدات الجيش الليبياالدف
سة مشاريع القوانين الخاصة بالجيش الليبـي ووزارة  االمشاركة في در -4

ع وتعديالتها لعرضها على جهات االختصاص إلقرارها بالتنسيق مع الدفا
  .الهيئة العامة للقضاء العسكري

إعداد المذكرات القانونية لعرضها على جهات االختصاص في المسـائل   -5
  .ذات الطبيعة القانونية

من الجهات المختصـة   ىإعداد المذكرات القانونية الخاصة بطلب الفتو -6
  .بشأنهايلزم  واتخاذ ما

التي ترفع من الوزارة أو عليها أمـام المحـاكم علـى     ىمتابعة الدعاو -7
وإعداد مذكرات بشأنها بالتعاون مـع إدارة   ،اختالف أنواعها ودرجاتها

  .قضايا الدولة والهيئة العامة للقضاء العسكري
يصدر من تشريعات وقـوانين سـواء المتعلقـة     عرض ملخص عن ما -8

 -اقتصادية -سياسية(متعلقة بمختلف جوانب الحياة بالجيش الليبي أو ال
  .طالعالبشكل دوري على الوزير ل) وغيرها

سـواء   ،وزارة الدفاع إبرامها ىالمشاركة في مراجعة العقود التي تتول -9
مالئمتهـا لالئحـة    ىوتحديد مـد  ،كانت عقود شراء أو توريد مقاوالت

  .العقود اإلدارية والتشريعات النافذة
  .ةروتوثيق التشريعات المتعلقة بعمل الوزا تجميع -10
طالع على قرارات مجالس التأديب وإعداد المذكرات القانونية بشأن الا -11

  .المخالف منها
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ـ  الا -12  هطالع على القرارات الصادرة عن وحدات الجيش الليبـي والتنوي
  .عن المخالف منها

  .رةاالمشاركة في لجان التحقيق التي تشكل بالوز -13
التباحـث   ىالمشاركة في االجتماعات والمناقشات مع الوفود التي تتول -14

  .إلبرام االتفاقيات والعقود
  .إعداد تقارير دورية عن عمل المكتب وإحالتها إلى الوزير -15
أعمال أخرى يكلف بهـا فـي مجـال اختصاصـه وفقـاً       ةالقيام بأي -16

  .للتشريعات النافذة
7 

  :يلي مبامكتب املعلومات وخيتص 
  .استالم المواقف العامة والخاصة بالوحدات التابعة لوزارة الدفاع -1
المتابعة اليومية مع غرف العمليات للقطاعات األمنية في جميع المناطق  -2

لمعرفة الحالة األمنية والتنسيق الفوري في الحاالت الطارئـة لتمريـر   
  .المعلومات إلى الوزير

وتوثيق المعلومات األمنية اليومية التـي   جمع وتصنيف وتحليل وتقييم -3
ترد من القطاعات األمنية والجهات األخرى على مدار السـاعة حسـب   

واستقبال البالغـات   ،بأول مع متابعة الحدث أوالً ،درجة ونوعية البالغ
  .الهامة وتمريرها للجهات المعنية بعد التأكد من صحتها

تعد مـن قبـل القطاعـات    رصد وتصنيف وتوثيق الخطط األمنية التي  -4
  .وإعداد الخطط األمنية العامة حسب الموقف ،األمنية

بالتنسيق مـع بـاقي   ) ساعة 24(ىرة الدفاع على مدالية وزعتأمين فا -5
  .عناصر الوزارة

نيـة الدوليـة وإعـداد التصــورات    األزمـات األم ومتابعـة األحـداث    -6
  .فتراضات وانعكاساتها داخلياًواال
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ورصـد وتحليـل    ،العام للحالة األمنية لكافة أنحاء ليبيامراقبة الموقف  -7
المؤشرات السلبية وتقديمها للوزير مـع الحلـول المقترحـة لمعالجـة     

  .الموقف لتسهيل عملية اتخاذ القرار بموجب تقرير يومي
إدارة األزمة أو الحدث األمني في حالة تجاوزه قدرة الجهات األمنية في  -8

  .ألكثر من منطقة أو حالة تجاوزه ،المنطقة
تنسيق جهود القطاعات األمنية عند التعامل مع الحـدث وفـق الخطـط     -9

  .األمنية المعدة لكل حالة
التنسيق مع اإلدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة فيما  -10

مع مراعاة أنظمـة   ،يخدم متابعة ومعالجة األحداث التي تظهر في حينها
  .ائمة في القطاعات األمنيةوإجراءات التنسيق الق

 تقـديمها إعداد التقارير واإلحصائيات اليومية والشهرية والسـنوية و  -11
  .للوزارة

  .نسياب المعلومات لتحسين أداء الوزارةاتسهيل  -12
8 

  :يلي مكتب املراجعة الداخلية وخيتص مبا
ـ   -1 المة فحص ومراجعة المعامالت المالية لديوان الوزارة والتأكد مـن س

  .اإلجراءات وصحة تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص
وإثباتها بالدفاتر بما يتفـق   ،همصوخالتأكد من أصول الجهاز اإلداري و -2

  .وقانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن
  .فحص ومراجعة الكشوفات الخاصة بجملة اإليرادات والمصروفات -3
ت ومـا  آوالمكاف رجعة استمارات وحوافظ المرتبات واألجوفحص ومرا -4

ومراجعـة قيـدها    ،والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح ،في حكمها
  .ببطاقات المرتبات

الرئيسـية  اءات المالية المتعلقـة بالخزينـة   فحص ومراجعة كل اإلجر -5
 والقيام بـإجراءات الجـرد السـنوي    ،والخزائن الفرعية بوزارة الدفاع

  .المفاجئ
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دراسة العقود المبرمة بين الوزارة والموردين وفحص شروطها المالية  -6
  .للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المالية المعمول بها

مراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين  -7
  .مع الوزارة

الواردة مع حفـظ  فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص ألهم الشروط  -8
  .العقود في خزائن خاصة

 ،فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد والموافقة على صرفها -9
المتطلبة قانونـاً   من قيمة العقد بعد استكمال الخطواتواستنزال مبالغها 

  .فيما يخص المراجعة المسبقة قبل الصرف
 ،ت الرقابيـة دراسة المالحظات ونقاط المسائلة الواردة مـن الجهـا   -10

  .بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب ذات العالقة هوإعداد الردود علي
  .إعداد تقارير دورية عن عمل المكتب وإحالته إلى الوزير -11
  .أعمال يكلف بها في مجال اختصاصه ةالقيام بأي -12

9 

  :مكتب التعاون الدويل وخيتص مبا يلي
رة الدفاع ووزارة الخارجية والتعاون تنسيق التواصل والتعاون بين وزا -1

  .الدولي الليبية والملحقين العسكريين األجانب العاملين في ليبيا
التنسيق مع الجهات ذات العالقة في اختيار وترشيح المطلوبين لحضور  -2

  .االجتماعات
متابعة أعمال اللجان الخاصة بملف تقنية الصواريخ البالستيكية ومتابعة  -3

  ).5+5(قيات الثالثية وملف مبادرة لجنة االتفا
تباط العسـكريين الليبيـين   رالمتابعة والتواصل مع الملحقين وضباط اال -4

والوقوف على العقبـات   ،طالع على سير أعمالهمالوا ،العاملين بالخارج
  .وإحالتها إلى الوزارة لالختصاص ،وإعداد مواقف بها ،التي تواجههم

الدارسين بالخارج على حساب وزارة الدفاع  التواصل مع الطلبة الليبيين -5
وتقديم موقـف   ،طالع على أوضاعهم ومشاكلهمالوا ،والمشرفين عليهم
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  .للوزارة بالخصوص
المشاركة في إبداء الرأي بشأن تعيين الملحقين العسـكريين واالرتبـاط    -6

والمشرفين على الطلبة الدارسين بالخارج وفق الشروط الواجب توفرها 
  .في هذه المهام ليبيا اختياره لتمثيل في من يتم

تقديم المعلومات إلى وزير الدفاع عن الصناعات والتقنيـة العسـكرية    -7
هو متوفر لديها من معلومات تم تجميعها عن طريـق   وذلك من خالل ما

 ،التواصل مع مكتب الملحقين العسكريين األجانب العـاملين فـي ليبيـا   
  .العاملين بالخارجك مكاتب العسكريين الليبيين لوكذ

دراسة وتحليل االتفاقيات الصادرة عـن المنظمـات الدوليـة العربيـة      -8
توظيفها في برامج وزارة الدفاع وكيفيـة   ىوالتحقق من مد ،واإلقليمية

  .االستفادة منها
المشاركة في صياغة االتفاقيات التي تم إبرامها مع الجيش الليبي داخل  -9

ما يستجد بشأنها مع المختصين من الجانب ومتابعة كل  ،ليبيا وخارجها
  .الليبي

االشتراك مع الجهات ذات العالقة في اإلعداد والتحضـير للمعـارض    -10
  .العسكرية والتقنية التي تقام في الداخل والخارج 

حضور االجتماعات التي تعقد مع المختصين من الدول األخـرى فـي    -11
  .الداخل والخارج فيما يخص الشأن العسكري

إعداد الترتيبات الالزمة الستقبال الوفود والخبراء والمتخصصين الذين  -12
يتم استضافتهم من خالل االتفاقيات وبرامج التعـاون المختلفـة وذلـك    

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالوزارة
  .إعداد تقرير دوري عن األعمال التي يقوم بها المكتب -13
كلف بهـا فـي مجـال اختصاصـه وفقـاً      خرى يأأعمال  ةالقيام بأي -14

  .للتشريعات النافذة
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10 

  :مكتب حقوق اإلنسان وخيتص مبايلي
نتهاكات لحقوق اإلنسان والقـانون الـدولي   الشكاوي والتبليغات باتلقي  -1

 ،اإلنساني من وعلى التابعين لوزارة الدفاع مـن عسـكريين ومـدنيين   
  .نواحي اإلنسانيةومتابعة أحوال السجناء والموقوفين من ال

وإعداد  ،إيجاد اآللية المناسبة لتقصي الحقائق حول الشكاوي والتبليغات -2
موقف حولها وعرضه على وزير الدفاع أو وكيـل الـوزارة المخـتص    

  .بالرأي حسب األحوال مشفوعاً
العمل إلى جانب الجمعيات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة ومؤسسـات     -3

والتنسيق مع اللجنة الدائمـة   ،بحقوق اإلنسان المجتمع المدني المهتمة
واللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنسـاني فـي    ،لحقوق اإلنسان بليبيا

  .جميع األعمال اإلنسانية المتعلقة بوزارة الدفاع
ـ  -4 ن احصر ومتابعة المعاهدت واالتفاقيات الدولية في مجالي حقوق اإلنس

ترتبـه مـن    قف ليبيا منها ومـا وتحديد مو ،والقانون الدولي اإلنساني
  .التزامات عليها

وضع المقترحات إلدماج مبادئ حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدولي      -5
هـا لجهـات االختصـاص    عورف ةاإلنساني لمنظومة التشريعات العسكري

  .واللجان المشكلة حول ذلك
نشر ثقافة حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والتعريف بهما بين  -6

وذلك بتنظيم دورات تدريبية ومـؤتمرات ونـدوات    ،راد الجيش الليبيأف
  .وورش عمل للتعريف بالقوانين وتعميق الوعي بأحكامهما

وضع البرامج الكفيلة بإدخال مواضيع القانون الـدولي اإلنسـاني فـي     -7
 ،المناهج التعليمية والخطط التدريبية بكافة مؤسسات الوحدات العسكرية

  .ج أحكامهما في المشاريع التعبويةبما في ذلك إدما
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المكتب -8
  .يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة وفقاً للتشريعات النافذة أداء ما -9
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11 

  :مكتب اإلعالم والتوثيق وخيتص مبا يلي
فـع مـن   تنفيذ الخطة اإلعالمية لخدمة أهداف الوزارة والعمل على الر -1

  .مستوى أدائها
القيام بتوفير التغطية اإلخبارية لجميـع نشـاطات الـوزارة والهيئـات      -2

  .والمؤسسة التابعة لها
إجراء التحقيقات الصحفية االستطالعية اإلخبارية وفقاً لمخطط الـوزارة   -3

  .المعتمد
  .اإلشراف على إصدار وتوزيع المطبوعات التي تصدر عن وزارة الدفاع -4
نشر بوسائل اإلعالم المحلية والعالمية وإعداد ملخص ألهـم  ي بعة مامتا -5

  .شر بها وعرضه على الوزيرنُ ما
األسئلة في حدود نشاط الـوزارة وبالقـدر    إعداد الردود واإلجابات عن -6

  .الذي يخدم أهدافها
، م الناطق الرسمي ، والتعاون معهمترشيح العناصر المالئمة للقيام بمها -7

  .بكافة المعلومات الكفيلة بإنجاح مهمتهم وتزويدهم
ووزير الدفاع وقـرارات رئاسـة األركـان     ىتوثيق قرارات القائد األعل -8

  .العامة بالجيش الليبي
  .توثيق المعلومات الخاصة بالجيش الليبي -9

  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المكتب -10
  .اً للتشريعات النافذةة أعمال أخرى مماثلة وفقأيالقيام ب -11

12 

  :يلي مكتب املتابعة وخيتص مبا
  .جمع البيانات والمعلومات المطلوبة من األجهزة التابعة للوزارة -1
تجميع وإعداد البيانات واإلحصائيات وتحليلها السـتخراج المؤشـرات    -2

وتحديد النتائج الموجودة بهـا لالسـتفادة منهـا فـي وضـع الخطـط       
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  .المستقبلية
متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدر عن الـوزير والقطاعـات    -3

  .والهيئات التابعة للوزارة
إعداد ملخص حول الموضوعات األمنية التي ترد من الجهات المختصة  -4

  .وعرضها على الوزير بشكل يومي 
حفظ وتوثيق المستندات ذات الطبيعة الخاصـة للرجـوع إليهـا وقـت      -5

  .الحاجة
والتأكد  ،متابعة مواقع العمل في كافة الجهات والقطاعات التابعة للوزارة -6

  .من تنفيذ التشريعات الصادرة بالخصوص
 نحرافات ومـا ا ةإجراء تقييم للمشاريع التي تحت إطار التنفيذ إلظهار أي -7

يتطلب ذلك من معالجات بما فيها اقتراح تعديل المشروع أو تأجيلـه أو  
  .إيقافه

يه إلى مواطن الضعف والخلل في األداء بكافـة الجهـات التابعـة    التنب -8
  .للوزارة والهيئات والمؤسسات التي تقع تحت إشرافها

إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومـات   -9
  .نشطة الوزارةأواإلحصائيات المتعلقة ب

يلـزم   كتشافها واتخاذ مـا جمع االستدالالت عن المخالفات التي يتم ا -10
  .بشأنها

يصدر عن مجلس الوزراء من إجراءات تخص وزارة  متابعة تنفيذ ما -11
  .الدفاع

متابعة وتقييم أداء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وإعداد تقارير  -12
  .دورية عنها

الوزارة  ىجان اإلدارية والفنية التي تشكل على مستولمتابعة أعمال ال -13
  .وذلك بالتعاون مع تلك الجهات ،الهيئات والمؤسسات التابعة لهاأو 

  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المكتب -14
عمال أخرى يكلف بهـا فـي مجـال اختصاصـه وفقـاً      ية أالقيام بأ -15

  .للتشريعات النافذة
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13 

  :يلي ما امكاتب الوكالء كل فيما خيصه تتوىل
  .ومواعيد الوكالء تنظيم مقابالت -1
  .يلزم بشأنه واتخاذ ما ،وعرضه عليه ،استالم البريد الوارد للوكيل -2
  .تنظيم اتصاالت الوكيل -3
  .تنظيم اجتماعات الوكيل -4
  .التنسيق مع اإلدارات المختصة لتوفير احتياجات الوكيل -5

14 

  :إدارة التخطيط االسرتاتيجي وختتص مبا يلي
عات المعتمدة بميزانية وزارة الدفاع وتحديد التقـديرات  دراسة المشرو -1

  .المبدئية المالية للمشاريع المزمع إقامتها
التخطيط االستراتيجي لتطوير المشاريع القائمة بما يـتالئم ومتطلبـات    -2

  .الجيش الليبي
ـ  -3 تنفيـذ المشـروعات وإيجـاد الحلـول      لدراسة الصعوبات التي تعرق

  .المناسبة
لويات المشاريع االستراتيجية التي تعتزم الوزارة القيـام بهـا   اقتراح أو -4

  .وذلك حسب متطلبات الجيش الليبي
  .جمع البيانات والمعلومات المطلوبة من األجهزة التابعة للوزارة -5
تجميع وإعداد البيانات واإلحصائيات وتحليلها السـتخراج المؤشـرات    -6

نهـا فـي وضـع الخطـط     وتحديد النتائج الموجودة بهـا لالسـتفادة م  
  .المستقبلية

  .يتم اعتمادها والمشاريع الجاري تنفيذها تيمتابعة الخطط ال -7
كرية بما يضمن وجود عناصر إعداد الدراسات حول تطوير الخدمة العس -8

  .ة عالية في المجال العسكريذات كفاي
  .إعداد الدراسات حول المناهج والخطط التدريبية للعاملين بالوزارة -9

اقتراح الخبراء والمستشارين الذين تحتـاجهم الـوزارة، ومراجعـة     -10
مؤهالتهم وخبراتهم، والتأكد من خلفياتهم األمنية بالتعاون مع الجهـات  
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  .المختصة، وتوفير كل مايلزم بهدف االستفادة منهم 
  .تقديم الرأي واالستشارات الفنية في مجال الشؤون الدفاعية -11
  .حات والدراسات للموضوعات المحالة إليهاوضع الحلول والمقتر -12
  .إجراء الدراسات في مجال تطوير السياسات والبرامج الدفاعية -13
  .إجراء البحوث والدراسات التي تساعد في دعم صنع القرار بالوزارة -14
  .المشاركة في اللجان الفنية -15
  .الدورية عن سير العمل باإلدارة رإعداد التقاري -16
  .م بأية أعمال أخرى مماثلة وفقاً للتشريعات النافذةالقيا -17

15 

  :يلي إدارة االستخبارات العسكرية وختتص مبا
  .حماية أمن الجيش الليبي والتصدي لالختراقات من قبل العدو -1
إبداء الرأي والمساعدة آلمري المناطق العسكرية فيما يتعلـق بشـؤون    -2

  .األمن
  .ل وحدات الجيش الليبينشر الوعي األمني داخ -3
متابعة التدابير األمنية الدقيقة لتأمين المعسكرات والمشاريع التعبويـة   -4

  .وتحركات القوات
تحتويـه مـن تعليمـات     متابعة القرارات والنشرات األمنية ومراقبة ما -5

  .مخالفة بها  ةواإلبالغ عن أي
  .إبداء الرأي فيما يتعلق بعمل األجانب بالجيش الليبي -6
إعداد ملفات منتسبي وحدات الجيش الوطني من ضباط وطلبة ومراتـب   -7

  .يرد من معلومات أمنية وضبطية بشأنهم  وتدوين كل ما ،وخبراء
فتح محاضر جمع االستدالالت بمعرفة من لهم صفة مـأموري الضـبط    -8

  .القضائي داخل وحدات الجيش الليبي 
الجيش الليبـي وإحالتهـا    استقراء الرأي العام العسكري داخل وحدات -9

  .لوزير الدفاع ورئيس األركان العامة
متابعة وتدقيق إجراءات صرف األسلحة والذخيرة لمنتسـبي وحـدات    -10

  .الجيش
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وضع التدابير الالزمة لتأمين وحدات الجيش الليبي فـي المعسـكرات    -11
ـ  ،أو التدريب ،الدائمة والمؤقتة ة أو أثناء إعادة التمركز مع متابعة حرك

  .األرتال العسكرية أثناء تنقالتها حتى وصولها إلى مكانها
  .تصوير المناورات والمشاريع العسكرية لوحدات الجيش الليبي -12
  .إعداد التقارير عن استكمال المالكات للوحدات وجاهزيتها للقتال -13
  .اإلشراف على اإلجراءات التي تكفل مقاومة التجسس والتخريب -14
 - الوثـائق (ابير واإلشراف على تنفيذ اإلجراءات األمنيـة  إعداد التد -15

  ).األسلحة أثناء العمليات -التحركات - المواصالت - تآالمنش
تتبع العمليات القتالية ونقل الصورة الواقعية عن نتائج المعركة وعن  -16

  .الية أثناء المعاركتة القيالروح المعنو
دي إلى خفض الـروح المعنويـة   إعداد التقارير عن المؤثرات التي تؤ -17

  .للجيش الليبي أثناء السلم والحرب
جمع وتنصيف ومعالجـة وتحليـل المعلومـات االسـتخبارية علـى       -18

وذلك لمساعدة متخذي القرار السياسـي   ،المستويين الداخلي والخارجي
والعسكري على اتخاذ القرارات السلمية التي تضمن مصـلحة الـوطن   

  .وقاية وعالجاً
داد التقارير الدورية الالزمة وإحالتها إلى كل مـن رئـيس الدولـة    إع -19

  .ووزير الدفاع ورئيس األركان العامة 
 ع الخـارجي والـداخلي بكافـة وسـائله    القيام بكافة أعمال االستطال -20

  .الالسلكية وااللكترونية لصالح الجيش الليبي
والعمـل خلـف    القيام بواجب حماية أمن قواتنا المقاتلة أثناء الحرب -21

  .خطوط العدو أثناء العمليات القتالية
توفير المعلومات الخاصة حول النماذج والمعدات الحربيـة الحديثـة    -22

  .الدول األخرى ىالموجودة لد
رصد حركات المناوئة المسلحة ومتابعة المناطق الساخنة في الـداخل   -23

  .والخارج
ية واالتصـاالت الالسـلكية   استخدام آخر مبتكرات التكنولوجيا اإلعالم -24

  .والفضائية
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ومتابعـة تطـورات    ،الكشف المبكر لالعتداءات التي يجري تـدبيرها  -25
وإشعار القيادة العسكرية وإشعار القيـادة   ،األوضاع التي تهدد أمن ليبيا

  .العليا بذلك
وضع خطط عن كيفية التعامل مع االسـتخبارات المضـادة بـالطرق     -26

  .فيذهاالمناسبة ومتابعة تن
خرى والتعاون معها فيمـا يخـدم   ألالتواصل مع هيئات االستخبارات ا -27

  .مصلحة الوطن
  .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل اإلدارة -28
  .ند إليها من أعمال أخرى مماثلة وفقاً للتشريعات النافذةداء ما يسأ -29

16 

  :يلي إدارة الشؤون العسكرية وختتص مبا
  .إبداء الرأي حول تطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجيش الليبي -1
تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بتطوير الجـيش الليبـي مـن حيـث      -2

  ).ةرفع الكفاي - الذخائر - المعدات - المعسكرات(
  .تكلف بحضورها وعرض نتائجها التي حضور المؤتمرات وورش العمل -3
جـراءات المتعلقـة بالقطاعـات العسـكرية     توفير المعلومات حول اإل -4

  .وعرضها على الوزير
المشاركة في إعداد الخطط والبرامج التي مـن شـأنها بنـاء الجـيش      -5

  .الوطني لرفع من مستواه العسكري
المؤسسـات   ىيتعلق بالرفع من مسـتو  المشورة الفنية للوزير في ما -6

  .العسكرية للجيش الليبي
يتعلق بعمل الوزارة مع الهيئات المدنية والجهات  القيام بالتنسيق في ما -7

  .ىاألخر
يتعلق بالعالقات العامة من استقبال الضـيوف وإرشـادهم    القيام بكل ما -8

وإعداد تذاكر السفر لألخـوة   ،وتسكينهم وإنجاز اإلجراءات الخاصة بهم
 ،المكلفين بمهام في الداخل والخارج من المـوظفين التـابعين للـوزارة   

  .وإنهاء إجراءاتهم ،واستقبالهم ،مهعوتودي
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  .إعداد تقارير دورية عن سير عمل اإلدارة -9
 ختصاصـها وفقـاً  اأعمال أخرى تكلف بهـا فـي مجـال     ةالقيام بأي -10

  .للتشريعات النافذة
17 

  :يلي إدارة الشؤون اإلدارية وختتص مبا
  .العامة تنفيذ القوانين والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الوظيفة -1
بما في ذلك تحديد احتياجـات   ،مباشرة الوظيفة العامة للعاملين بالوزارة -2

 ،الوزارة من العناصر الالزمة لتسيير العمل فـي مختلـف التخصصـات   
وترتيب وتصـنيف الوظـائف    ،واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتعديل المالك

اإلعـارة  تخاذ إجراءات التعيين والترقيـة والنقـل والنـدب و   او ،سنوياً
طبقـاً للتشـريعات المنظمـة للشـؤون      ،وغيرها من المسائل الوظيفية

  .الوظيفية
وإعـداد جـداول المناوبـة     ،مسك سجالت حضور وانصراف العاملين -3

ة واتخاذ اإلجراءات القانوني ،اليومية واإلشراف على العمل بها ومتابعتها
  .أي تقصير أو تهاون في هذا الشأن حيال

الشخصية للعاملين بالوزارة والملفـات اإلداريـة وحفـظ    حفظ الملفات  -4
  .الوثائق الخاصة بهم

جلس التأديب الخـاص  مو ،جتماعات لجنة شؤون الموظفينالالتحضير  -5
تخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ     او ،وتولي أمانة سرها ،بالموظفين

  .مايصدر عنها من قرارات
بما في ذلك تلقي الرسـائل   ،تنظيم ومراقبة شؤون المحفوظات بالوزارة -6

وتصوير ونسخ المكاتبات والرسائل الصادرة وقيدها  ،والمذكرات الواردة
وحفظ الوثائق في الملفات الخاص بها حسـب   ،في السجل الخاص بذلك

  .الدليل اإلداري المعتمد للوزارة
صالت والنقل ومتابعـة صـيانتها   اتنظيم ومراقبة استعمال وسائل المو -7

  .وتوفير قطع الغيار الالزمة لها
  .رةاالقيام بأعمال الصيانة الخفيفة والدورية لمرافق الوز -8
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تـنص عليـه    إنجاز األعمال الشخصية للعاملين بالوزارة حسـب مـا   -9
  .القرارات الصادرة بالخصوص 

 ،دينيـة والقوميـة  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمشاركة في االحتفاالت ال -10
ومساعدتهم في تقديم العـون لهـم    ،وخلق روح التعاون بين الموظفين

  .كلما تطلب األمر ذلك
متابعة أعمال المناوبة اليومية لحراسة الـوزارة والتبليـغ عـن أي     -11

  .تقصير في هذا الشأن
جتماعية والثقافية والرياضـية للعـاملين بـالوزارة    التنظيم األنشطة ا -12

  .لبرامج ومشاركتهم فيها وإعداد ا
القيام بتنفيذ ووضع اللوحات اإلرشادية داخل الوزارة وبقية الجهـات   -13

  .التابعة لها
تحديد متطلبات الوزارة والتقسيمات التابعة لها من مواد القرطاسـية   -14

  .واألجهزة واألدوات المكتبية 
  .رة الدفاعاألخرى المكونة لوزا تتطوير البرمجيات الالزمة لإلدارا -15
  .التعاون مع مكتب اإلعالم بخصوص الموقع اإللكتروني -16
  .تأسيس أرشيف إلكتروني للوزارة -17
  .تكوين شبكة ربط بين اإلدارات والمكاتب -18
  .إعداد تقارير دورية عن سير العمل باإلدارة -19
 أعمال أخرى تكلف بهـا فـي حـدود اختصاصـها وفقـاً      ةالقيام بأي -20

  .لنافذةللتشريعات ا
18 

  :يلي إدارة تنمية املوارد البشرية وختتص مبا
  .عتمادهااإعداد الخطة التدريبية السنوية الداخلية والخارجية ومتابعة  -1
دة مسبقاً بالتنسيق مـع  مإعداد الميزانية الخاصة بالخطة المعدة والمعت -2

  .الجهات ذات العالقة
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المتعلقة باإليفـاد لغـرض التـدريب     تنفيذ القرارات واللوائح التنظيمية -3
والعمل على تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير  ،والدراسة بالخارج
  .أداء عمل اإلدارة

اإلشراف المباشر على األقسام والموظفين التابعين لإلدارة وتقييم أدائهم  -4
لجودة والتحسن والتقدم فـي األداء ومسـاعدتهم   االنجاح و ىلتحديد مد
  .دية أعمالهم ومهامهمأجهة وحل المشاكل التي تصادفهم عند تعلى موا

المشاركة في إبرام العقود الخاصة بالتدريب والدراسـة سـواء كانـت     -5
حتياجات ومتطلبات الوزارة والوحـدات  البالداخل أو الخارج وذلك وفقاً 

  .التنظيمية التابعة لها
لقة بتنمية المـوارد  المشاركة والمساهمة في المؤتمرات والندوات المتع -6

  .ومواكبة أحدث التطورات بهذا الجانب ،البشرية
متابعة تقييم المتدربين والدارسين بالداخل والخـارج وإعـداد تقـارير     -7

وإيجـاد الحلـول    ،لتزام بالتدريب أو الدراسـة الا ىبين فيها مديدورية 
  .للعراقيل وحل المشاكل

ة في تنمية وتطـوير بـرامج   نها المساهمأقتراحات التي من شالتقديم ا -8
  .ستراتيجيةالالوزارة فيما يخص التدريب والدراسات ا

تـدريبهم أو   ىمكاتبة اإلدارات والجهات التابعة للوزارة حول مـن يـر   -9
وترجيعه لإلدارة في موعـد   ،ء النموذج المعد لهذا الغرضتأهيلهم لمل

  .محدد وفقاً للخطة المعدة لذلك 
ختصاصاتها وفقاً للتشـريعات  اال أخرى تتعلق بيسند إليها من أعم ما -10

  .النافذة
19 

  :يلي إدارة املراسم العسكرية وختتص مبا
عتزازهـا بسـيادتها   اإظهار قوة الدولة واسـتقالليتها والتعبيـر عـن     -1

  .وكرامتها 
وضع قواعد ال تسمح بحدوث خلـل  تنظيم اإلجراءات الخاصة بها وذلك ب -2

  .في تطبيق هذه اإلجراءاتضطراب أو تفاوت أو ا
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  .خرآلحترام والكرم للطرف االالتعبير عن ا -3
الفهم التـي قـد تسـببها    وسوء التصرف وإساءة  ىتجنب إلحاق األذ -4

  .ة يمال تقدم على قواعد سل تيلاإلجراءات ا
  .التعبير والمحافظة على قيم وتقاليد الدولة وإبراز الوجه اإلنساني لها -5
تقبال وتوديع كبار الشخصيات في زياراتهم ورحالتهـم  ساتنظيم مراسم  -6

  .الخارجيةوالداخلية 
اإلشراف على تنظيم مواعيد المقابالت الرسـمية لكبـار الشخصـيات     -7

  .المهمة
حتفاالت الاإلشراف والتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم المؤتمرات وا -8

ضرها كبـار  والمعارض واألعياد والمناسبات الوطنية التي يرعاها ويح
  .الشخصيات العسكرية

التواصل بين الجهات الرسمية الحكومية وبـين السـلكين الدبلوماسـي     -9
الدولة وذلك بالتنسيق مـع وزارة الخارجيـة    ىوالقنصلي المعتمدين لد

  .والتعاون الدولي
الجنـائز وتقـديم العـزاء     القيام بالمراسم المتعلقة بالحداد وتشـييع  -10

  .والمواساة
  .ام بالمراسم الخاصة بالصور واألعالم والزهورالقي -11
تنظيم المراسم الخاصة بالنشيد الوطني والتحية بالمدفع مع الجهـات   -12

  .المعنية
  .تقديم الهدايا التذكارية واألوسمة -13
حتفاالت العامة والتنظيم لكل األنشطة وإصدار الاإلعداد للمشاركة في ا -14

  .التصاريح الخاصة بذلك
ناسبات الدينية أو الوطنيـة أو أيـة   ماد مراسم تبادل التهاني في الإعد -15

والـرد   ،مناسبات طارئة أخرى ترتبط بقواعد المجامالت المتعارف عليها
  .على التهاني الواردة للرئاسة في المناسبات المختلفة

تنظيم قوائم كبار الشخصيات بالدولة لسهولة التواصل معهـم  وتجميع  -16
  .دارة لمهامهاعند مباشرة اإل
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توثيـق المعلومـات   (( تسجيل أسماء الزائرين في سجل التشـريفات   -17
  .)) وحفظها في األرشيف الخاص بالوزارة

تنظيم حركـة الـدخول إلـى اإلدارات    (( منح التصاريح الدبلوماسية  -18
  .)) التابعة للوزارة عبر بطاقات الزيارة المرقمة

  .هاتطبيق قواعد رفع األعالم وتنكيس -19
التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن منح جوازات السفر الدبلوماسـية   -20

والخاصة بالمهمات للعسكريين وفق النظم المقررة وتجديـد صـالحيات   
  .هذه الجوازات

الحصول على التأشيرات من البعثات الدبلوماسية األجنبيـة المعتمـدة    -21
  .لدى الدولة الليبية

  .الرسمي بالوزارة التغطية اإلعالمية للنشاط -22
ف على قاعة كبار الشخصيات بالمطارات عند تواجـد الوفـود   اشرإلا -23

  .بها
  .دبشراف على المراسم الخاصة بالمآإلا -24
  .تنظيم اإلجراءات الخاصة بمرافقة كبار الشخصيات بالدولة -25
مر االستضـافة وتـأمين حجـز    بإصدار أواتخاذ اإلجراءات الخاصة ا -26

  .الفنادق
  .ترجمة الوثائق والمقاالت ذات الصلة -27
  .إعداد برامج التدريب والتأهيل للعاملين بإدارة المراسم -28
  .ختصاصهااأعمال أخرى تكلف بها في مجال  ةالقيام بأي -29

20 

  :يلي إدارة اخلدمات الطبية العسكرية وختتص مبا
  .حية العسكريةاختيار العناصر الطبية والطبية المساعدة للمرافق الص -1
  .القيام بتوفير األدوية واألجهزة الطبية للمرافق العسكرية -2
تقديم الخدمات الطبية العالجية والوقائية لمنتسبي الجيش الليبي ومـن   -3

إلى جانب المواطنين المـدنيين فـي    ،يعولونهم في وقت السلم والحرب
  .صحةوقت السلم حسب اإلمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع وزارة ال
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تقديم العالج الطبي لكافة المواطنين أثناء حـدوث الكـوارث الطبيعيـة     -4
والحاالت الطارئة وفي حالة ظهور األمراض التي تتطلـب تخصصـات   

  .طبية نادرة لمعالجتها
الصحي لمنتسبي الجيش الليبي عـن طريـق    ىالعمل على رفع المستو -5

ة األمراض واألوبئـة  من كاف ةالثقافة الصحية بينهم للوقايونشر الوعي 
  .واإلدمان

توفير الكوادر العسكرية والمدنية المتدربة في مختلف المجاالت الطبيـة   -6
  .للعمل بالمرافق الصحية العسكرية

ـ مع التوسع في إ ،تطوير المرافق الصحية القائمة حالياً -7 اء مرافـق  نش
 صحية في كافة المناطق العسكرية حسب احتياجاتها الفعليـة وكثافتهـا  

  .البشرية
اقتراح البرنامج للتأمين الصحي العسكري لضباط وأفراد الجيش الليبي  -8

ـ   ،وأية فئات أخرى يصدر بشأنها تعليمات ،ومن يعولونهم  ىمثـل جرح
 مكما يجـوز لغيـره   ،الثوار وذوي المناصب القيادية أو أية فئات أخرى

  .االنتفاع بهذا البرنامج مقابل اشتراكات مالية محددة
يع العناصر الطبية للمشاركة بفعالية في المؤتمرات الطبية المحلية تشج -9

  .والدولية
العمل على توفير المختبرات الطبية واإلشراف عليها وتزويـدها بمـا    -10

  .تحتاج
  .الموجودين في المستشفيات ىتوفير اإلعاشة للمرض -11
  .تقوم به اإلدارة إعداد تقارير دورية عن ما -12
  .ختصاصهااأعمال أخرى تكلف بها في مجال  ةالقيام بأي -13

21 

  :يلي إدارة الشؤون املالية وختتص مبا
المشاركة في إعداد تقديرات الميزانية السنوية للوزارة ومراقبة تنفيذها  -1

  .وفق البنود المعتمدة
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إعداد قوائم المرتبات والمستحقات األخرى للعاملين بالوزارة ومتابعـة   -2
  .لما يرد من الجهات التابعة للوزارة قاًالتغيرات وف

وتزويـد   ،توفير احتياجات الوزارة من معدات وأدوات خاصـة بالعمـل   -3
  .المخازن باألصناف الالزمة في حدود االعتمادات المقررة بالميزانية

ومتابعة تسـويتها   ،لإلجراءات المتبعة منح العهد المالية للموظفين وفقاً -4
  .العام بما يضمن حماية المال

ها المشـتريات وتزويـدها بـالمواد وشـرائ    المشاركة في تشكيل لجان  -5
  .واإلشراف على عملها

  .إعداد مذكرات التسوية لحسابات الوزارة لدى المصارف العاملة -6
والتأكد من مطابقتها للنظم الماليـة   ،متابعة اإلجراءات المالية بالوزارة -7

  .للدولة
  .لحركة المخازن وفقاً للتشريعات النافذةإعداد الدورة المستندية  -8
متابعة حركة المقبوضات والمدفوعات ومراجعة سـير العمـل بكافـة     -9

  .الخزائن التابعة للوزارة
إعداد الحسابات الختامية للوزارة بما يضمن تدوين كافة المصـروفات   -10

  .واإليرادات الفعلية وتحديد األرصدة المتبقية في الميزانية 
  .د التقارير الدورية حول المقبوضات والمدفوعاتإعدا -11
  .إعداد التقارير الدورية عن سير العمل باإلدارة -12
  .أعمال أخرى تكلف بها في حدود اختصاصها ةالقيام بأي -13

22 

  :يلي إدارة احلسابات العسكرية وختتص مبا
ـ إصدار التعليمات المالية للوحدات بتحديد أسلوب وشروط الـدف  -1  ةع وأي

  .تباعهاتزم باتوجيهات مالية تل
إعداد الميزانية وتقديراتها وإحالتها لرئاسـة األركـان العامـة ووزارة     -2

  .الدفاع
  .إعداد المرتبات -3
  .إعداد جدول زمني لمناقشة الوحدات المالية التابعة لها -4
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  .إعداد التقارير الدورية عن سير العمل باإلدارة -5
  .خرى مماثلةأعمال أ أية أداء -6

23 

  :يلي إدارة املشرتيات العسكرية وختتص مبا
  .توفير احتياجات الوزارة من السوق المحلي والخارجي -1
استقبال كافة طلبات الشراء الخارجية النهائيـة الخاصـة باحتياجـات     -2

الجيش الليبي بكافة هيئاته وفروعه وإداراته وتجميعها بعـد اسـتيفاء   
خاصة بها من قبل اللجان الفنية المختصـة برئاسـة   دراسة العروض ال

وإعداد  ،واالستقرار على أفضلها سعرا وجودة ،األركان العامة والفروع
والتأكد من أن المخصصات المالية المتاحـة تكفـي    ،العقود الخاصة بها

زنة التقديرية المجمعة لوزارة الدفاع اوأنها مدرجة ضمن المو ،لتغطيتها
  .لى وزير الدفاع العتمادها بصورة نهائية وعرضها ع ،والجيش

 ،استقبال كافة العروض الخاصة بطلبات الشراء من الداخل ومقارنتهـا  -3
  .واختيار األنسب منها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

  .إعداد أوامر الشراء الخاصة بالسوق المحلي -4
لخاصـة بالمشـتريات الخارجيـة    القيام بفتح االعتمادات المسـتندية ا  -5

وذلك بالتنسيق مـع الجهـات ذات    ،المطلوبة لدى المصارف المختصة
  .العالقة 

 ،بالتقيد بشروط االعتماد المستندي) المستفيد(متابعة قيام الطرف الثاني  -6
  .وكذلك الجدول الزمني للتوريد ،وعقد االتفاق المبرم معه

خطار الجهات ذات العالقـة بمواعيـد   متابعة كافة الشحنات أوالً بأول وإ -7
الوصول التخاذ الترتيبات الالزمة الستخراجها من الحضيرة الجمركيـة  

  .وفحصها واستالمها بصورة نهائية
وإبـالغ الطـرف    ،متابعة ضمانات الجودة الخاصة بالسلع المسـتوردة  -8

  .نواقص أو مخالفات لشروط الجودة  ةالثاني عن أي
لعقود الخاصة بالمشتريات الخارجية إلى رئاسـة  إحالة نسخ من كافة ا -9

األركان العامة وفروعها والجهات المعنية األخرى لتمكينها من متابعـة  
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وكذلك إعداد العناصر المطلوب تدريبها علـى   ،الجدول الزمني لالستالم
 ،المعدات الجديدة في حالة اشتمال العقود على بنود خاصـة بالتـدريب  

تعلقة بسفرهم وايفادهم للخـارج بالتنسـيق مـع    والقيام باإلجراءات الم
  .الجهات ذات العالقة

  .إعداد تقارير دورية عن سير العمل باإلدارة -10
  .أعمال أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها ةالقيام بأي -11

24 

  :يلي إدارة شؤون اإلنتاج وختتص مبا
التابعة لـوزارة   اإلشراف على سير عمل الوحدات اإلنتاجية أو المصانع -1

  .الدفاع بما يكفل تحقيق مستهدفات الخطة اإلنتاجية وجودة اإلنتاج
  .ىمتابعة تنفيذ معدالت اإلنتاج السنوية والوصول بها إلى الطاقة القصو -2
وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنمية القدرات الفنية للعاملين بالوحدات  -3

وإعداد البـرامج   ،تهممن كفاي ، والعمل على الرفعاإلنتاجية أو المصانع
  .اً ومهنياًنيلتدريبهم وتأهيلهم ف

صـانع التابعـة   العمل على إدخال النظم اإلنتاجية الحديثة بالوحدات والم -4
  .ة اإلنتاجية لها للرفع من الكفاي

  .وضع الخطط والبرامج الالزمة لتحسين مستويات اإلنتاج -5
نتاجية والمصـانع مـن اآلالت   تياجات الوحدات اإلحالعمل على توفير ا -6

  .نتاج وضبط الجودةإلواألجهزة والمعدات والمواد الخام الالزمة ل
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