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  جملس الوزراءقرار 
  ميالدية 2013لسنة ) 637(رقم  

  بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
  جملس الوزراء

  .تهبعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديال -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن  -

  .وتعديالتهما
ميالدي بإصدار قانون عالقات العمل 2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

  .والئحته التنفيذية
ميالدي بشـأن حمايـة الحيوانـات    1989لسنة ) 15(وعلى القانون رقم  -

  .حته التنفيذيةواألشجار وتعديالته والئ
في شـأن  ميالدي 2012لسنة ) 9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة
ميالدي في شأن 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة
ميالدي بشأن اعتماد 2012لسنة ) 101(لوزراء رقم وعلى قرار مجلس ا -

الهيكل التنظيمي واختصاصـات وزارة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة     
  .والبحرية وتنظيم جهازها اإلداري

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته  -
  .ميالدي2013/سبتمبر/11المؤرخة ) 7(رقم 

المـؤرخ  ) 34(ن شـؤون مجلـس الـوزراء رقـم     وعلى كتـاب أمـي   -
  .ميالدي2013/سبتمبر/11
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وبناء ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسـع والعشـرين    -
  .ميالدية2013لسنة 

  ررـــق
1 

هيئـة تنميـة النخيـل (سـمى  نشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئـة تُ تُ
وتتبـع  , المالية المسـتقلة   تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة) والزيتون

  .وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
2 

ويجوز فتح فروع ومكاتـب  , يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الجفرة 
لها بداخل ليبيا بقرار يصدر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحريـة  

  .بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة
3 

, صـناعة  دف الهيئة إلى االهتمام بشؤون النخيل والزيتون زراعـة و ته
  -:تيولها على األخص القيام باآل

  .المتواجد منه من الهالك وإنقاذما يتم زراعته بالعناية  -1
  .التوسع في زراعة األصناف الجيدة من النخيل والزيتون -2
  .للنخيل ومشتقاته ةتحويليإقامة صناعات  -3
  .للزيتون ومخلفاته العلفية ةتحويليات إقامة صناع -4
  .إدخال التقنيات الحديثة في أساليب الجني والتلقيح وتطويرها -5
  .إدخال األساليب الحديثة في إدارة اآلفات واألمراض -6
  .توفير المستلزمات والمعدات الخاصة بزراعة النخيل والزيتون -7
  .نهوض بالنخيل والزيتونالدولية واإلقليمية لل تالمنتدياالمشاركة في  -8
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استصدار الشهادات الوقائية وبـراءة االختـراع فـي مجـال النخيـل       -9
  .والزيتون

  .إقامة المعارض والمناشط التسويقية للتمور والزيتون -10
4 

يصـدر  , دار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعـة أعضـاء   تُ
تراح مـن وزيـر الزراعـة    بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اق

  .والثروة الحيوانية والبحرية
5 

يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصـريف  
  :وله على األخص ما يلي, شؤونها 

  .تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة -1
  .نية للهيئةاقتراح اللوائح المالية واإلدارية والف -2
اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقـة علـى الحسـاب الختـامي      -3

  .وإحالتها لالعتماد
إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقاً للقواعـد المقـررة    -4

  .وفي حدود أغراضها
  .اقتراح إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة -5
تقييم األداء بالنسـبة لألعمـال وفـروع    اإلشراف والرقابة والتنسيق و -6

  .ومكاتب الهيئة
دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فـي مختلـف أوجـه     -7

  .نشاط الهيئة
6 

  :يتوىل رئيس جملس إدارة اهليئة ما يلي
  .اإلشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة -1
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  .الهيئة وتنظيم أعمالها إدارة وتصريف شؤون -2
  .القضاء متمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير وأما -3
  .فيها تعرض الموضوعات والبيانات واإلحصائيات على مجلس اإلدارة للب -4
  .العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة -5
  .بالتشريعات النافذة المقررةاألخرى  تاالختصاصاممارسة  -6

7 

  - :للهيئة مما يلي املاليةوارد تتكون امل
  .ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة -1
الناتجة عن ممارسة نشاطاتها والخدمات التي تقـدمها للغيـر    اإليرادات -2

  .للوائح الهيئة والتشريعات النافذة بمقابل وفقاً
  .أي موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها -3

8 

ة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببدايـة السـنة   للهيئة ميزانية مستقل تكون
  .المالية للدولة وتنتهي بنهايتها

9 

ا ذفي ه المقررةيجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط 
  .الشأن

10 

  .للتشريعات النافذة يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقاً
11 

مجلس الوزراء بناء على عرض من نظيمي للهيئة قرار يصدر بالهيكل الت
ويصدر بالتنظيم الـداخلي  ,  والبحريةمن وزير الزراعة والثروة الحيوانية 

قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء على عـرض مـن   
  .رئيس مجلس إدارة الهيئة
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12 

زراعة النخيل والزيتون تؤول جميع األصول والموجودات المتعلقة بمجال 
ويتولى وزير الزراعة والثـروة الحيوانيـة والبحريـة اتخـاذ     , إلى الهيئة 

  .اإلجراءات الالزمة في سبيل تحقيق ذلك
13 

يلغى كل حكـم يخالفـه، وعلـى    عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي
  .نشر بالجريدة الرسميةوي ،الجهات المختصة تنفيذه

  اءوزرـس الـجمل
  .هجرية1434/ذي الحجة/22 :صدر في

  .ةـميالدي2013/أكتوبر/27: قـالمواف




