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اجلريدة الرسمية  -العدد  34مكرر (ب) فى  28أغسطس سنة 2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  434لسنة 2017

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  61لسنة  1963؛
وعلى القانون رقم  53لسنة  1973بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم  127لسنة  1981بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة  2016؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

صورة إ

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر :
(المادة األولى)

تروني
لك

تنش�أ هيئة عامة اقتصادية تس�مى (األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب)
تكون لها الش�خصية االعتباري�ة  ،وتتبع رئيس الجمهورية  ،ويكون مقرها الرئيس�ى
محافظة القاهرة ،ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فرو ًعا لها فى المحافظات.

(المادة الثانية)

تد بها

ة ال يع

تهدف األكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البش�رية للكوادر الش�بابية بكافة
قطاعات الدولة واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة .
وتتولى ممارسة جميع الصالحيات واالختصاصات الالزمة لذلك ويكون لها
بوجه الخصوص :
 - 1رس�م سياس�ات تدري�ب الك�وادر الش�بابية بكاف�ة قطاع�ات الدولة على
مختل�ف المس�تويات التنظيمي�ة بالتنس�يق م�ع الجه�ات المعنية  ،وف�ى إطار خطة
اإلصالح اإلدارى للدولة .
 - 2وض�ع خط�ط التدري�ب الالزم�ة ف�ى مختل�ف المج�االت ل�كل المراكز
التدريبية على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذها .

عند ا

تداول
ل
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 - 3مراجعة واعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية

من حيث المواد العلمية ،ودليل المدربين ،واألدوات التدريبية  ،واألنشطة التدريبية،
ودليل استخدامها  ،وغيرها من المحتويات .

 - 4الرقاب�ة عل�ى جميع مراك�ز التدريب وتقيي�م أدائها والتحقق م�ن التزامها

بالقواعد والمعايير واألهداف المنوطة بها .

 - 5توقي�ع الج�زاءات والتدابير على من يخالف الضواب�ط والمعايير المهنية،

وذلك وف ًقا لإلجراءات التى تبينها الئحة الجزاءات التى يضعها مجلس األمناء .

 - 6وضع الش�روط والقواعد التى يتم على أساس�ها منح ش�هادات الصالحية

الالزمة لمدربى مراكز التدريب .

 - 7اعتماد مدربى مراكز التدريب وإعداد قاعدة بيانات بالمدربين المعتمدين

صورة إ

وتنقيحها بصفة دورية .

 - 8إجراء البحوث فى مجاالت اإلدارة العامة  ،والسياسة العامة ،واالقتصاد،

تروني
لك

واالبتكار ،والتنمية البشرية ،ونظم وتكنولوجيا المعلومات ،وغيرها من المجاالت.
 - 9تنظي�م برام�ج تدريبي�ة تخصصي�ة متط�ورة ف�ى المج�االت اإلداري�ة،

ة ال يع

والمصرفي�ة ،والسياس�ية ،والعلمية وغيرها م�ن المجاالت  ،إلعداد كوادر ش�بابية

متميزة قادرة على ممارسة القيادة فى مختلف المجاالت .

تد بها

 - 10تقدي�م االستش�ارات فى مجاالت اإلدارة العامة والتنمية البش�رية ونظم

وتكنولوجي�ا المعلوم�ات وغيرها من المج�االت إلى األفراد والجه�ات المختلفة

عند ا

بمقابل مادى .

 - 11تعزي�ز التع�اون اإلقليمى والدول�ى فى مج�االت اإلدارة العامة والتنمية

تداول
ل

البش�رية ونظ�م وتكنولوجي�ا المعلوم�ات وغيره�ا م�ن المج�االت م�ع المعاه�د
والمؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
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(المادة الثالثة)

صورة إ

يكون لألكاديمية مجلس أمناء برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين
عن الجهات المعنية على الوجه اآلتى :
رئاسة الجمهورية .
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى .
وزارة المالية .
المجلس األعلى للجامعات .
خمسة من ذوى الخبرة فى مجاالت اختصاص األكاديمية .
ويصدر بتش�كيل مجلس األمناء قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة االستعانة بهم دون أن يكون
لهم صوت معدود ،ويضع المجلس الالئحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله .

تروني
لك

(المادة الرابعة)

تد بها

ة ال يع

مجل�س أمن�اء األكاديمية هو الس�لطة العليا لألكاديمية  ،ول�ه تصريف أمورها
ويتخذ ما يراه الز ًما من قرارات لتحقيق األغراض التى أنش�ئت من أجلها ،ويباش�ر
المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القرار ويكون له على األخص :
وضع السياسة العامة لألكاديمية بما يكفل تحقيق أهدافها .
اتخ�اذ كافة اإلجراءات والقرارات التى تكف�ل تنفيذ البرامج التابعة لألكاديمية
وف ًقا للبرامج الزمنية المحددة لها .
النظ�ر فى التقارير الدوري�ة وتقارير المتابعة التى تعرض عليه عن س�ير العمل
باألكاديمية والبرامج التابعة لها .
وض�ع نظ�م لمراقب�ة ومتابعة وقي�اس مع�دالت أداء المراك�ز التدريبي�ة طب ًقا
للمعايير العالمية .

عند ا

تداول
ل
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صورة إ

الموافقة على التعاقد مع الش�ركات وجهات الخب�رة المحلية واألجنبية لتنفيذ
البرامج الخاصة بمجاالت عمل األكاديمية .
الموافقة على قيام األكاديمية بتأس�يس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء
آخـرين أو المش�اركة فى ش�ركـات قـائــمــة لمباشرة أنشطة اقتصادية واستثمارية
ال تتعارض مع أغراضها .
اعتماد الهيكل التنظيمى لألكاديمية وجداول الوظائف بها .
تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها األكاديمية .
إقرار مشروع الموازنة السنوية لألكاديمية وحسابها الختامى .
إق�رار اللوائ�ح الداخلية والنظ�م المتعلقة بالش�ئون الفني�ة والمالي�ة والموارد
البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل األكاديمية  ،وذلك
كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية .
قب�ول المن�ح والتبرعات والهب�ات واإلعان�ات وعقد القروض والتس�هيالت
االئتماني�ة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بم�ا ال يتعارض مع أهداف األكاديمية
ويتفق مع أحكام القانون .
اقتراح إنشاء فروع لألكاديمية .
الموافق�ة عل�ى إج�راء البح�وث والدراس�ات المتصل�ة بأنش�طة األكاديمي�ة
ومشروعاتها.
ويجوز لمجلس األمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة
مؤقتة ببعض اخصاصاته  ،كما يجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض
اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة .

تروني
لك

ة ال يع

تد بها

(المادة الخامسة)

تداول
ل

عند ا

يجتمع مجلس األمناء بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل ثالثة أشهر أو كلما
صحيح�ا إال بحضور أغلبية أعضائه ،
دع�ت الحاج�ة إلى ذلك وال يكون االجتماع
ً
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تس�اوى األصوات يرجح الجانب
الذى منه الرئيس .
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(المادة السادسة)

يكون لألكاديمية مدير تنفي�ذى (متفرغ) يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية
ق�رار من رئي�س الجمهورية ،ويحضر المدي�ر التنفيذى اجتماع�ات مجلس األمناء
دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

(المادة السابعة)

صورة إ

يتول�ى المدي�ر التنفي�ذى تمثي�ل األكاديمي�ة أمام القض�اء وفى صالته�ا بالغير
ويكون مس�ئوالً عن تنفيذ السياس�ات العامة لألكاديمية واإلشراف على حسن سير
العمل بها ،بما يكفل تحقيق األكاديمية ألهدافها  ،ويكون له على األخص :
إدارة األكاديمية وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقرها مجلس األمناء.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس األمناء .
اقتراح السياسة العامة لألكاديمية وخطط عملها .
اقتراح الهيكل التنظيمى لألكاديمية وجداول الوظائف .
اقتراح مش�روعات اللوائح المالية واإلدارية والفنية والموارد البش�رية وغيرها
من اللوائح المتعلقة بأنشطة األكاديمية .
اإلش�راف على إعداد مشروع الموازنة الس�نوية لألكاديمية وحسابها الختامى
وعرضها على مجلس األمناء .
تنسيق أنشطة األكاديمية مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة
والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية فيما يحقق أهداف األكاديمية.
إعداد تقارير دورية عن أنشطة األكاديمية ورفعها إلى مجلس األمناء .

تروني
لك

ة ال يع

تد بها

(المادة الثامنة)

تداول
ل

عند ا

يكون لألكاديمية موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنة الهيئات العامة االقتصادية،
وتبدأ السنة المالية لألكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
خاصا بالبــنك المركــ�زى ،ويــرحـــل الفائـض
يكون لألكاديــمية حس�ا ًبا ً
عن عام آلخر.
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(المادة التاسعة)
تتكون موارد األكاديمية من :

المساهمات التى تخصصها الدولة لألكاديمية .

المنح والهبات والتبرعات والقروض التى تعقد لصالح األكاديمية .

مقال الخدمات التى تؤديها األكاديمية للغير .
عائل استثمار أموال األكاديمية .

حصيلة الغرامات التى توقع عن مخالفة القواعد التى تطبقها األكاديمية .
أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس األمناء .

(المادة العاشرة)

أموال األكاديمية أموال عامة ،وتخضع لرقابة األجهزة الرقابية فى الدولة .

صورة إ

( امل ــادة احلادية عشرة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.

تروني
لك

صدر برئاسة اجلمهورية فى  6ذى احلجة سنة  1438هـ
( املوافق  28أغسطس سنة  2017م ) .

عبد الفتاح السيسى

ة ال يع
تد بها
عند ا
تداول
ل

