
  2019( لسنة       وزير التعليم رقم ) قرار 
بالجامعات  وهياكلها التنظيمية واالبتكار تنظيم عمل مراكز الريادة الئحة  بشأن

 الليبية

 الباب االول

)  )النظام االساسي

 1مادة 
 أحكام عامة

المراكز المنشئة  ،واالبتكار يقصد بمراكز الريادة و  واالبتكار ترسي احكام هذه الالئحة عىل كافة مراكز الريادة 

ي تهدف اىل نرسر ثقافة ريادة االعمال واالبتكار وصقل مواهب  بقرار من وزير التعليم بالجامعات الليبية
والت 

ورية  كات الناشئة ومهارات رواد االعمال وتهيئة المتطلبات الضر  يشمل ذلكو  . بما يضمن سبل النجاحإلقامة الرسر

وع لصاحب وفري داخىلي  احتضان وع لتطوير تهدف استشارية وخدمات وإدارية خدمات مكتبية المرسر  المرسر

ة نهاية بعد تخريجه بغية وع اقتصادي االحتضان فت   ل. ومستق الذات قائم كمرسر

ي تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات وااللفاظ الو 
 
ي المقابلة لكل منها: ردة فيما اف

 
 بعد بالمعان

ي إحدى المراكز  :المحتضن
ر
  .عىل الئحة دليل اإلجراءات بناء  الريادي الذي تم قبوله ف

ة زمنية معينة يقبل فيها الريادي داخل المركز لالستفادة من إمكانيات المركز. االحتضان  : فت 

وع اقتصادي رواد األعمال . : صاحب فكره ريادية تصلح لتكون مرسر  ربحي

ي أنشأت مركز ريادة واالبتكار. الجامعة
 : إحدى الجامعات الليبية الت 

 : مركز الريادة واالبتكار. المركز

 2مادة 
 الرؤية والرسالة واالهداف

 : الرؤية

ي خلق بيئة لبناء قدرات رواد ال 
ر
ر ف  عمال لجل تنمية مستدامة. التمت 

 الرسالة: 

ر ثقافة ريادة  ي توطي 
ر
ي المجتمع االعمال واالبتكار االسهام الفاعل ف

ر
ي من أجل  ف

وتنوي    ع تطوير االقتصاد الوطتر

 مصادره. 

 األهداف: 

 يهدف المركز اىل: 

ائح من الريادية ذوي الفكار الشخاص استقطاب 1 مشاري    ع  اىل لتحويل افكارهم ودعمهم مختلف الرسر

 . مضافة قيمة وذات واعدة



ي  االنخراط ثقافة تشجيع 2
ر
ي  والمساهمة الخاص العمل ف

ر
ر  ف  خاصة للمرأة والشباب.  االقتصادي التمكي 

ر  الربط 3 ي  العاىلي  التعليم مخرجات بي 
ية والتوجهات  وسوق والتقتر العمل بما يتناسب والموارد البرسر

. لالتنموية  ي
 القتصاد الوطتر

ي من شأنها تقديم كافة الخدمات لرواد ال  4
ي تحويل أفكارهم ن أعمال والت 

ر
ي تساعد ف

ر
اىل مشاري    ع ناشئة ف

.  السوق  المحىلي

 إقامة حلقات التدريب وورش العمل والمؤتمرات والمنتديات العلمية والدورات والحلقات الدراسية.  5

ر رواد االعمال وأصحاب المصلحة.  التنسيق 6  والربط بي 

تقديم خدمات التوجيه والمرافقة واالستشارات المالية والتسويقية والقانونية والفنية للمشاري    ع  7

 المحتضنة. 

كات الناشئة وتقديم خدمات اعمال ما بعد التخرج. متابعة وتقي 8  يم الرسر

 التواصل مع المنظمات المحلية والدولية ذات العالقة بنشاط المركز.  9

ر للمركز.  10 ي اعداد ومراجعة دراسات الجدوى االقتصادية للمتقدمي 
ر
 المساعدة ف

 المشاري    ع حسب الئحة دليل اإلجراءات.  احتضان 11

ة واالستشار أتقديم  12 ي تطلبها. عمال الختر
ي المجاالت المختلفة للجهات الت 

ر
 ات ف

13  .  القيام بالدراسات والبحوث والنرسر

وعات  )مشاري    ع التخرج( توظيف نتائج البحث العلمي   14  ناجحة.  اقتصاديةوالعمل عىل تحويلها اىل مرسر

 والدولية.  اإلقليمية ومراكز الريادة التعاون وإبرام االتفاقيات مع شبكات حاضنات العمال 15

 لدعم العام والخاص والمستثمرين والقطاع والبحثية والتدريبية التعليمية المؤسسات مع التنسيق 16

ات والمبتكرين المبادرين  والدولية المختصة.  الوطنية واالستعانة بالختر

 والحلقات الدراسية والدورات المسابقات وإقامة العلمية والمؤتمرات العمل التنظيم والمشاركة بورش 17

 .بالداخل والخارج والمخيمات

 3مادة 

اف المباشر لرئيس الجامعةتكون مرا   . كز الريادة واالبتكار بالجامعات الليبية تحت االشر

 4مادة 

ي الجامعة ويمكن فتح فروع له داخل وخارج الجامعة. 
 يكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مبانر

 5مادة   

بقرار من رئيس الجامعة عىل سبيل التفرغ التام. وتتم  يتم تكليف مدراء مراكز الريادة واالبتكار بالجامعات

معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعالوات المقررة لنظرائهم بما فيها عالوة 

ات العينية التدريس المحددة لدرجتهم العلمية والمقابل الماىلي للحد االقىص من الساعات اإلضافية ر  . وكل المت 

 6مادة   

اد وامتالك  اء واستت  ي سبيل تحقيق أهدافه االستفادة مما هو متوفر داخل كليات الجامعة وشر
ر
يحق للمركز ف

ات والمعدات  واستعارةواستئجار  واالجهزة الفنية والتعاون مع المؤسسات والمنظمات  واآلالتالمختتر

 إنجاز أعماله. له والجمعيات المحلية والدولية بما يكفل 



 7مادة  

ي إدارة موارده المالية واصوله المتاحة فيما يحقق أهدافه وتغطية مضوفاته وكافة أنشطته و 
ر
 تتكونللمركز الحق ف

 :يىلي  مما للمركز المالية الموارد

ي يتبعها المركز  1
انية الجامعة. 10بما ال يقل عن  ما تخصصه الجامعة الت  ر  % من مت 

انية من ه للمراكزتخصيص يتم ما 2 ر   للدولة العامة المت 
 
 .سنويا

 العمال.  ورجال الداعمة المؤسسات تقدمه ما 3

 .والدولية المحلية المؤسسات من عليها المتحصل والهبات المنح 4

 .خدمات فنية من واالبتكارمركز الريادة  يقدمه ما مقابل 5

 8مادة 

ي سبيل تحقيق  ز للمرك يكون
ر
ر حق التعاون مع  ةالمرافقة واالستشار  هدفف ر والمستشارين  المختصي  أو  المحليي 

ر   رئيس الجامعة.  بعقد تعاون يعتمد من الدوليي 

ي الباب 
 الثان 

)  )الهيكل التنظيمي

 1مادة 

: شكل الموضح بالاكز الريادة واالبتكار حسب الهيكل التنظيمي لمر تتكون الهيكلية اإلدارية   التاىلي

 مدير المركز.  -1

 أمانة الرس -2

 . المعلومات نظمقسم  -3

 . واالحتضانالتدريب  قسم -4

 . الشؤون اإلدارية والمالية قسم -5

 الريادة واالبتكار بالجامعات الليبية الهيكل التنظيمي لمراكز 

 مدير مركز الريادة واالبتكار

 الشؤون اإلدارية والمالية المعلومات نظم التدريب واالحتضان

  المرافقة واالستشارة مانة السرأ



 

 2مادة 

 كزمر المدير 

 يختص مدير المركز باالختصاصات التالية: 

ر بالمركز.  1 ر أو تكليف أو ندب العاملي  اح تعيي 
 اقت 

 متابعة تنفيذ الهداف والسياسات المحددة للمركز.  2

 رئاسة لجان المرافقة واالستشارة.  3

 الخاصة بالمركز. رئاسة وإدارة االجتماعات الدورية  4

ي كافة االنشطة المحلية والدولية وإبرام  5
ر
التواصل مع المنظمات المحلية والدولية وتمثيل المركز ف

 اتفاقيات التعاون معها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

 المركز.  عم قة واالستشارةافلجان المر  ابرام عقود  6

 المركز. مع  اىل لجان المرافقة واالستشارةمهام الإسناد  7

 لرئيس الجامعة عن أعمال المركز.  8
 
 سنويا

 
 تقديم تقريرا

اح إنشاء الوحدات الفنية واإلدارية والمالية بالمركز وتحديد اختصاصاتها وتعديلها أو إدماجها او  9 اقت 

 إلغائها. 

 تكليف من ينوب عنه.  10

 3 ادةم

 مانة الرس أ

ة مدير المركز   ختص بالمهام التالية: تو  وتتبع مباشر

 . تنظيم بريد مدير المركز  -1

 . إدارة وتنظيم مواعيد زوار وزيارات مدير المركز  -2

 مقرر اجتماعات مدير المركز.  -3

 إدارة وتنظيم االعمال اليومية للمركز.  -4

 4مادة 

  نظم المعلوماتقسم 

: نظم المعلومات  قسمختص يو   بما يىلي

جاع المعلومات وتوفت   -1 ضمان توفت  نظام متكامل للمعلومات يساعد عىل شعة حفظ وتشغيل واست 

 البيانات الالزمة للمركز. 

 المركز.  ة الساسية لنظام المعلومات داخلالعمل عىل رفع كفاءة البني -2

اف -3 ي الالزم للمستفيدين من النظام  اإلشر
 المركز. داخل عىل تقديم الدعم الفتر

ي بهحفظ وتخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع إجراءات ال -4
 ورواد العمال.  مركز والكادر الوظيفر



ي الحصول عىل المعلومات والبيانات الالزمة إلعطاء المشورة  ةاالستشار لجان المرافقة و مساعدة  -5
ر
ف

ي الوقت المناسب
ر
وع المحتضن ف  . لصاحب المرسر

اف عىل الموقع اإل  -6 ي للمركز وكافة وسائل التواصل االجتماعي للمركز والعمل عىل تحديثها شر
ونر االلكت 

 وتطويرها. 

 5مادة 

 والتدريب واالحتضانالريادة  قسم

 ختص بالمهام التالية: يو 

ي وضع ورسم الخطط للمشاري    ع المحتضنة 1
ر
 . المشاركة مع مدير المركز ف

اح 2 اف عىل تنفيذ الدورات التدريبيةواإل  اقت   . شر

ر  3  . متابعة إجراءات المحتضني 

ي ت 4
ر
ي تواجه ذالمساهمة ف

ي ليل الصعاب الت  .  ريادني ر  المركز والمحتضني 

 برامج نرسر ثقافة الريادة وبرامج دعم االبتكار.  وتنفيذ تصميم  5

 

 6مادة 

 الشؤون اإلدارية والماليةقسم 

 ختص بالمهام التالية: تو 

امج الخاصة بال 1 ي إعداد الخطط والتر
ر
 . مركز المساهمة ف

ي إعداد دليل إجراءات العمل بال 2
ر
 . مركز المشاركة ف

ر كل مستلزمات الم 3  وأماكن العمل. ركز العمل عىل تأمي 

اف عىل كافة  4  اإلدارية الخاصة بالمركز. اإلجراءات اإلشر

ي  5
ر
انية التقديرية للمركز. المشاركة مع مدير المركز ف ر  إعداد المت 

وع المحتضن.  6  إعداد الموازنة العامة للمرسر

 الوضع الماىلي للمركز والمشاري    ع المحتضنة.  7
 
 إعداد تقرير دوري لمدير المركز موضحا

 المسؤولية الكاملة عىل سالمة جميع المعامالت والسجالت المالية والمحاسبية للمركز.  8

 والتحصيل. عداد مستندات الضف إ 9

  توىلي مهام ومسؤولية الخزينة.  10

 

 7مادة 

 المرافقة واالستشارة

ر نالمحتضو الرواد وتدريب  واالستشارةخدمات الدعم ب لجان المرافقة واالستشارة ختصت وعىل سبيل  ي 

 االختصاص تقديم: 

ر بالمركز.  واالستشاراتالخدمات  -1 ر والمحتضني   للرياديي 



ر واعتمادها كنواة مشاري    ع عملية. تقييم  -2  أفكار المشاري    ع المقدمة من الرياديي 

 إعداد دراسات الجدوى االقتصادية لفكار المشاري    ع المقدمة للمركز.  -3

 القيام بدراسات وبحوث ذات عالقة بريادة االعمال.  -4

 اعداد المنهاج الخاصة بالدورات التدريبية.  -5

ر  -6  داخل المركز. إعطاء دورات تدريبية الدورية للرياديي 

 

 الباب الثالث

 (الداخليةالالئحة )
 

 االحتضاننظام   - أوال 
 1مادة 

وط قبول    االحتضانشر

وط التالية:  ي الدعم ممن تتوفر فيهم الرسر
 يتم قبول الرواد لالنتساب للمركز لتلف 

ي يرغب بتنفيذها.  المحتضنأن يكون  1
وع الت   عىل دراية وإلمام بفكرة المرسر

وع وتحمل المخاطر. المحتضن أن يبدئ  2  الجدية لتحويل فكرته إىل مرسر

وع فريدة أو بها إضافة جديدة لفكرة موجودة.  3  أن تكون فكرة المرسر

 أن تكون الفكرة قابلة للتحول إىل عمل تجاري.  4

ي حل مشكلة أو سد نقص موجود بالسوق.  5
ر
وع ف  أن يساهم المرسر

ي وغت   6
وع قانونر  المجتمع.  ار بالبيئة وغت  مخالف لقيمضان يكون المرسر

 

 2مادة 

 االحتضانمدة 

وعات  االحتضان باختالفتختلف مدة  المحتضنة وحاجتها إىل الدعم، حيث يكون الحد الدنر أنواع المرسر

، ومن الممكن  قبول المنتسبهر من تاري    خ ستة أش لالحتضان ر وتوقيع العقد، ويكون الحد القىص سنتي 

وع لذلك. التمديد لسنة أخرى إذا دعت حاجة   المرسر

 3مادة 

 ي   حتضنتخري    ج الم

وع  االنتهاءعند  عىل أرض الواقع، يتم تخري    ج من تقديم الدعم والوصول إىل مرحلة التنفيذ الفعىلي للمرسر

من المركز من خالل إخالء المساحات المخصصة له، وتسليم ما بعهدته من معدات وأجهزة المحتضن 



وع ويوثق  ويحتفظ بملفخالء طرفه من قبل مدير المركز، إتخص المركز أو الجامعة، وتوقيع  متكامل للمرسر

 بالمركز. 

 4مادة 

 المتابعة بعد التخرج

ي حل أية مشاكل أو مختنقات قد 
ر
وع بعد تخرج صاحبه للتأكد من نجاحه والمساعدة ف يتم متابعة المرسر

وع.   تواجهه خارج المركز. ويتم ذلك بطلب يقدم من صاحب المرسر

 5مادة 

 االحتضاننهاء إ

ي الحاالت التية: برامج الدعم من المركز وتوقف عنه المحتضن يستبعد 
ر
 ف

 اإلخالل بالنظام الداخىلي للمركز.  1

ر مقنع.  2  التغيب المستمر عن المركز بدون متر

ي إنجاز برنامج العمل المتفق عليه.  3
ر
 التأخر ف

وع وتطويره.  4 ي تنفيذ المرسر
ر
 عدم وجود الرغبة، وغياب الجدية ف

 . لالحتضانالمدة المحددة  انتهاءعند  5

 

 6مادة 

 االحتضانرسوم 

ر يتم تقديم جميع الخدمات  بصورة مجانية، وتعتتر خدمات المركز من ضمن خدمات الجامعة  للمحتضني 

 للمجتمع. 

 7مادة 

 أحكام عامة

  يمثل ال
 
  المركز مقرا

 
كات أو المحتضنة للمشاري    ع قانونيا  يتم وفر مساحةي بل االحتضان مدة خالل المكونة الرسر

ي المساحة يمكنه وال المستأجر بحقوق المحتضن يتمتع ال وبذلك عقد، بموجب إشغالها
ر
 بالتأجت   التضف ف

 .اإليجار عقود عن من الحقوق الناتجة حق بأي المطالبة يمكنه الوجه، وال من وجه أي عىل البيع أو اإلعارة أو

  ولمسؤ  غت  المركز كما أن 
 
ار أي عن مدنيا ي تنتج معه العامل الفريق أو للمنتسب تقع معنوية أو مادية أضر

 والت 

ي  العمل ممارسة عن
ر
وع إطار ف   مسؤول كذلك فأن المركز غت    .المنتسب المرسر

 
 المدنية أو المالية الذمة عن قانونيا

ي  التعاقدية الحوال تعامالته من حال بأي تضمن وال للمحتضن
ر
، وبذلك مع صيغة أي ف  المركز غت   يكون الغت 

  يكون أو إجراءات قانونية تبعات أي عن مسؤول
 
وع  .فيها المنتسب طرفا والمركز غت  مسؤول عن فشل مرسر

 المنتسب حيث يقتض دور المركز فقط عىل تقديم المساعدة. 

 



 
 
 النظام المالي  -ثانيا

 

 8مادة 

 عىلكل ما من شأنه المحافظة   وعىل كافة المعامالت المالية لمركز الريادة واالبتكار   عىل حكام هذا القرار أترسي 

امواله وانظمته المحاسبية ونظام الضبط الداخىلي ووظائف الضف والتحصيل وسلطات االعتماد ووظائف 

يات وتقديم  انيات التقديرية والحسابات الختامية وقواعد المشت  ر  الخدمات. المراجعة والحسابات المالية والمت 

 9مادة 

ي مضف  بموارده المالية المنصوص عليها بالنظام االساسي  مركز الريادة واالبتكار حتفظ ي
ر
ي حسابات خاصة به ف

ر
ف

 او من يفوضه.  المركز من مضف وتحدد تلك المصارف بقرار من مدير  أكت  تجاري او 

 10مادة 

يعات ولوائح ي يضبطها النظام الماىلي للدولة الليبية، ويخضع للترسر
 الحساب االول يتعلق بالمعامالت المالية الت 

انية العامة، والمبالغ المالية المخصصة من قبل  مركز العمل الماىلي للدولة الليبية، وفق ما يخصص لل ر من المت 

 . مؤسسات الدولة

ر ال ي يتعلق بالمعامالت المالية بي 
والجهات المانحة من قبل القطاع الخاص والجهات الدولية. مركز الحساب الثانر

من قبل القطاع الخاص ورجال االعمال وكذلك من قبل المنظمات  للمركز ويضم المبالغ المالية المخصصة 

 . مركز الريادة واالبتكار الدولية ذات العالقة بنشاط 

ي الدولة مركز الريادة واالبتكار يخضع حساب 
ر
يعات واللوائح المالية ف االول لنظام المراجعة، وذلك وفقا للترسر

ي لنظام المراجعة 
باالتفاق مع الجهات المانحة، فيما مدير المركز الذي يقرره الليبية، فيما يخضع الحساب الثانر

ي هذا الخصوص داخل الدولة الليبية. 
ر
ر واللوائح المعمول بها ف  ال يتعارض مع القواني 

 11مادة 

 من نقدية وصكوك ومستندات وخالفه.  وعن محتوياتها شؤون المالية مسئوال عن الخزينة اليكون عضو 

 12مادة 

انية التقديرية حسب اللوائح المالية المعمول بها لل بإعداد يقوم عضو الشؤون المالية  ر ح للمت 
، مركز مقت 

 . مدير المركز وعرضه عىل 

 13مادة 

انية ال ىعداد تقرير ماىلي دوري عن مدإيقوم عضو الشؤون المالية ب ر ومقارنته مع  مركز التنفيذ الفعىلي لمت 

ي ادت اىلي االنحراف ان وجدت، 
 . مدير المركز عىل  ويتم عرضهالتقديري والعوامل الت 

 



 14مادة 

طبقا لألسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفقا  للمركز الحساب الختامي  تقوم الشؤون المالية بإعداد 

ي نهاية كل سنة مالية ويقوم بعرضه عىل النقدي المعدل لألساس
ر
 المركز. ر ديم، ف

 15مادة 

ي 
 المكافآت. و  المركز تقوم الجامعة بتحمل مرتبات كافة موظفر

 16مادة 

 المتعاوني   مع المركز مكافأة

ر  ضف المكافأة يتم عقد تعاون يوقعه مدير المركز ويعتمده رئيس  مع المركز وفق كمكافأة مقطوعة  للمتعاوني 

: وتقدر مكافآت حسب  الجامعة  الجدول التاىلي

 القيمة )د.ل( المدة نوع التعاون ر. م. 

ي أو استشاري  1
 100 ساعة عمل دعم فتر

 100 ساعة عمل وورش العمل تدريب مكثف  2

 1000 ورقة بحثية أو دراسة ميدانيةاعداد منهج أو  بحوث ودراسات  3

 

ي يوم .......... 
ر
 ......................... بتاري    خ: صدر ف

 

 

ي أسماءهم: 
 أعدت مسودة هذه القرار المبدئية بمعرفة االن 

وك عبد الرحمندكتور  .1  حسن.  المتر

 . مفتاح بودينة عبد العزيز دكتور  .2

ي دكتور  .3    . سالم احمد يحت 

 )يتم إدراج إسم كل يعلق ولو بكلمة "التعليق"(وتمت مراجعتها بمعرفة كل من

 محمد سويكردكتور  .1

 المختار الجويىلي دكتور  .2

 دكتور أحمد الطراس.  .3

ي  .4  دكتور مصباح الطالتر

5.  . ي
 دكتور منصور الفرجانر


