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وزارة القـــــوى العاملـــــة
قـــرار وزار 

رقـــم 2017/405
يميـة حــة التن ــا الال بتعديـ بعـ ا

وميــة  نـ ومعاهــد تاهيــ ال�سياديــ ا ــ التدريــ امل  ملرا

�رة �لقــوى �لعاملــة  ��صتناد� �إ �ملر�صوم �ل�صلطا رقـم 2004/76 بتحديــد �خت�صا�صات و

و�عتماد هيكلها �لتنظيمي  

و�إ �لالئحـــة �لتنظيميــة ملر�كـــز �لتدريـــب �ملهنـــي ومعاهــد تاأهيــل �ل�صياديــن �حلكوميــة 

�ري رقـــم 2015/244 ،  �ل�صادرة بالقــر�ر �لـــو

لــ�ض �لتعليم رقــم 2017/2/6  �ل�صـــادر فـي �جتماعـــ �لثانـــي لعـــام 2017م    و�إ قــر�ر 

�ملنعقد بتاري 25 من �صعبــان 1438هـ  �ملو�فـــق 22 من مايـــــو 2017م  

وبناء عل ما تقت�صي �مل�صلحة �لعامة  

تـقـــرر 

املــادة االولـــــ

ي�صتبدل بعبارتي "مر�كــز �لتـــدريب �ملهني"  و"معهـد تاأهيل �ل�صياديــن" عبارتا  "�لكليات 

�ري رقم 2015/244  �ملهنية"  و"�لكليات �ملهنية للعلوم �لبحرية"  �أينما وردتا فـي �لقر�ر �لو

و�لالئحة �لتنظيمية �ملرفقة ب .

انيــــة املــادة ال

5 من �لالئحة �لتنظيمية للكليات �ملهنية و�لكليات �ملهنية للعلوم  ي�صتبدل بن�ض �ملــادة 

�لبحرية �مل�صار �إليها  �لن�ض �لآتي  

ير  برئا�صة �لوكيل  وع�صوية كل من   ل�ض �لأمناء بقر�ر من �لو " ي�صكل 

�ملديـــــر �لعــــــام                                                                  نائبــا للرئيـــــ�ض . - 1

مدير مركز �ملعايري و�لختبـار�ت �ملهنيــــة . - 2
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�رة �لتعليـــم �لعـــالـي . - 3 ثل عــن و

وة �ل�صمكية . - 4 �رة �لزر�عــة و�لـ ثل عن و

�رة �لنقــــل و�لت�صــــالت . - 5 ثل عـن و

ثل عن �لهيئة �لعامة لل�صناعات �حلرفـية . - 6

ثلـــ عــن �لقطــــا �خلــــا�ض مــــن �لقطاعـــات �لقت�صاديـــة �ملختلفـــة   - 7 )6 �صتـــة 

ثل عن غرفة جتارة و�صناعة عمــان . عل �أن يكون من بينهم 

ار�صتـــ  ل �لرئيـــ�ض عنـــد غياب  �أو وجـــود مانــع يحــول دون  ويحــل نائــب �لرئي�ض 

�خت�صا�صات .

ومــدة  مهامـــ   ديــــد  و �لأمنـــاء   لــ�ض  �صــــر  �أمـــ  تعيــــ  �لقـــر�ر  ويت�صمــــن 

� �لوكيل . ل بناء عل �ق تعيينـــ  و

هـــات �حلكوميـــة �لأخـــرى   ــن يــر� منا�صبــا مــن � وملجلــــ�ض �لأمنــــاء �ل�صتعانــة 

�أن يكون ل  وي �خلربة  حل�صور �جتماعات  دون  �أو من  ومديري �لكليات �ملهنية 

�صوت معدود " .

ــــة ال املــادة ال

ض مع �أحكام . � �لقــر�ر  �أو يتعار يل كل ما يخال ه

املــادة الرابعـــة

ــريـدة �لر�صميـة  ويعمل بــ من �ليوم �لتـايل لتاريـ ن�صـــر . � �لقــر�ر فـي � ين�صـر هـ

هـ ـ   2  م ربيـــ االو  �سـدر 

ــــــــــر 2017 م ـــــ  21 م نو املوا

ر داللـه ال داللـه ب نا�سر ب ع ع
يــــــــــــــر �لـقــــــــوى �لعاملـــــــــــــة                                                                           و

-6-


