
 م9002( لسنة  92قانون رقم ) 

 بشأن صندوق تنمية المهارات

 

 رئٌس الجمهورٌة . بإسم الشعب .

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة .

 وبعد موافقة مجلس النواب .

 -أصدرنا القانون اآلتً نصه:

 الباب األول

 التسمية والتعاريف واإلنشاء واألهداف

 الفصل األول

 والتعاريف واإلنشاءالتسمية 

ٌُسمى هذا القانون )قانون صندوق تنمٌة المهارات( .1مادة )  ) 

 ( ٌكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانً المبٌنة إزاء كل منها2مادة )

 ما لم ٌقتض سٌاق النص خالف ذلك :

 الجمهورٌة الٌمنٌة . :  الجمهورٌة

 دوق .المجلس األعلى للصن :  المجلس األعلى

 وزٌر التعلٌم الفنً والمهنً . : رئٌس المجلس األعلى

 صندوق تنمٌة المهارات المنشؤ بموجب هذا القانون . : الصندوق

 مجلس إدارة الصندوق . :  مجلس اإلدارة

 رئٌس مجلس إدارة الصندوق . :  رئٌس المجلس

 المدٌر العام التنفٌذي للصندوق. :  المدٌر العام

كل صاحب عمل فً كافة القطاعات )العام والخاص والمختلط( ٌستخدم أكثر من  :   المســـــــــــــــــــــاهم

 خمسة عمال لقاء أجر وٌزاول أي نشاط اقتصادي

 أو خدماتً أو صناعً أو تجاري

 أو مصرفً .

 جر .كل مستخدم ٌمنً ٌعمل لدى المساهم بصفة دائمة وتحت إشرافه لقاء أ : العامل

 الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون. :الالئحة

 فرع الصندوق . :الفرع

  



( ٌنشؤ بموجب هذا القانون صندوق ٌسمى )صندوق تنمٌة المهاارات( ٌتمتاب بشخصاٌة إعتبارٌاة وذماة مالٌاة 3مادة )

 مستقلة وأهلٌة قانونٌة كاملة لتحقٌق أهدافه.

 فً أمانة العاصمة صنعاء وٌكون له فروعا  ( ٌكون المقر الرئٌسً للصندوق 4مادة )

 فً محافظات الجمهورٌة ٌحدد مواقعها ونطاق إختصاصها المكانً بقرار

 من المجلس وٌصدر بها قرار من رئٌس المجلس وفقا  لما تقتضٌه المصلحة العامة.

 الفصل الثاني

 األهـــــــــداف

 -( ٌهدف الصندوق إلى تحقٌق األغراض التالٌة:5مادة)

تنمٌة  القدرات الفنٌة والمهنٌة والتطبٌقٌة وتعزٌز المشااركة الفاعلاة باٌن كافاة القطاعاات اإلقتصاادٌة الٌمنٌاة لماا مان 

 شؤنه رفب مستوى األداء الفنً والتطبٌقً فً المإسسات ذات األحجام الصغٌرة والمتوسطة والكبٌرة.

 ص بغرض دعم النمو والتطور اإلقتصادي.تنمٌة إنتاجٌة العمل فً منشآت القطاع العام والمختلط والخا

 تطوٌر مهارات القوى العاملة الٌمنٌة وتحسٌن مستوى إنتاجها لرفب القدرة التنافسٌة للمنتجات المحلٌة.

 المشاركة الفاعلة فً تموٌل تنمٌة مهارات  القوى العاملة الٌمنٌة .

 -اصات التالٌة :( للصندوق فً سبٌل تحقٌق أهدافه ممارسة المهام واإلختص6مادة )

 إجراء المسوحات الالزمة للتعرف على إحتٌاجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجٌب عملٌة تدرٌبها .

 دعم التدرٌب المهنً والتطبٌقً للعمال الٌمنٌٌن فً مواقب العمل .

 تموٌل ودعم البرامج التدرٌبٌة للعاملٌن الٌمنٌٌن أثناء العمل .

المهارات فً تحساٌن مساتوى إنتاجٌاة ودخال صااحب العمال وتطاوٌر الثقافاة التدرٌبٌاة فاً  نشر الوعً بؤهمٌة تنمٌة

 الجمهورٌة .

تشااجٌب أصااحاب العماال علااى المساااهمة فااً إعااداد الباارامج التدرٌبٌااة وتحدٌااد إحتٌاجاااتهم التدرٌبٌااة لرفااب مسااتوى 

 المهارات والكفاءات المطلوبة منهم .

 مستقرة والتً تعمل فً السوق بالخبرة .تدرٌب وتؤهٌل العمالة الماهرة غٌر ال

ٌتولى الصندوق تنظٌم عملٌة التدرٌب للقوى العاملة الٌمنٌة بما ٌحقق أفضل عائد تادرٌبً ٌعمال علاى رفاب المساتوى 

 اإلنتاجً كما  ونوعا .

 ( ٌجاب علاى الصاندوق وبموافقاة مجلاس إدارتاه أساتخدام ماوارده فاً دعام قادرات معاهاد ومراكاز التادرٌب7مادة )

 العامة التً تقوم بتنفٌذ برامج مطلوبة من أصحاب العمل .



( ٌمول الصندوق برامج تنمٌة المهارات للعاملٌن الٌمنٌٌن بنسبة ٌحددها مجلس اإلدارة وفقاا  لألهاداف المنشاؤ 8مادة )

 من أجلها الصندوق .

تحدد الالئحة التنفٌذٌة نسبة الدعم ( ٌساهم الصندوق فً دعم معاهد التدرٌب الفنً والمهنً وكلٌات المجتمب، و9مادة)

 المقدم وأوجه الصرف منه.

 الباب الثاني

 إدارة الصندوق

 الفصل األول

 المجلس األعلــــى

 -ٌكون للصندوق مجلس أعلى ٌشكل على النحو التالً : -( : أ11مادة )

 رئٌسا   وزٌر التعلٌم الفنً والمهنً -1

 عضوا   وزٌر المالٌة -2

 عضوا   التجارٌة الصناعٌة رئٌس إتحاد الغرف -3

 عضوا   رئٌس اإلتحاد العام لنقابات العمال -4

 عضوا   وكٌل وزارة الشإون القانونٌة المختص -5

 عضوا   وكٌل وزارة الصناعة والتجارة المختص -6

  

 ٌعٌن رئٌس المجلس مقررا  للمجلس من بٌن األعضاء . -ب

 المهام واإلختصاصات التالٌة :(   ٌتولى المجلس األعلى للصندوق ممارسة 11مادة )

مراجعة الخطط المعدة من ِقبل مجلس اإلدارة للتؤكد من مدى توافقها لحاجة السوق ولإلتجاهات العاماة للحكوماة فاً 

 تنمٌة الموارد البشرٌة .

 بشؤنها  اإلطالع على تقارٌر المحاسب القانونً والتً ترفب له من ِقبل رئٌس مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات الالزمة

محاسبة مجلس اإلدارة فً حالة وجود مخالفات جسٌمة لقانون الصندوق تضر بمصلحة الصندوق األساسٌة، وإلزامه 

 بتسلٌم ما ترتب على فعله من ضرر، وفقا  ألحكام هذا القانون .

 ٌعقد المجلس األعلى إجتماعاته مره كل ستة أشهر على األقل أو عند الحاجة.

المجلس صحٌحة بحضور أربعة من أعضاائه علاى األقال، وتتخاذ قراراتاه بإجمااع الحاضارٌن فاً تعتبر إجتماعات 

 اإلجتماع .



 

 الفصل الثاني

 تشكيل وإختصاصات مجلس اإلدارة

 ٌشكل مجلس إدارة الصندوق من ثالثة عشر عضوا  على -( أ12مادة )

 النحو التالً :

 تٌارهم من ِقبل الغرف التجارٌة الصناعٌةخمسة ٌمثلون مإسسات ومنشآت القطاع الخاص ٌتم إخ -1

 أعضاء من بٌن أعضائها أو من غٌرهم

 عضوٌن ممثالن عن اإلتحاد العام للغرف التجارٌة والصناعٌة -2

 أربعة ممثلٌن عن القطاع العام وهم: -3

 عضوا     وكٌــل وزارة المالٌـــــة لقطـــــاع الموازنــــة

   

 عضوا     مهنـً المختــصوكٌل وزارة التعلٌم الفنً وال

   

 عضوا      وكٌل وزارة الشإون اإلجتماعٌة والعمل المختــص

 

 عضوا      وكٌل وزارة التخطٌط والتعاون الدولً المختص

 عضوا   ٌسمٌه وزٌر الصناعة والتجارة ممثل عن القطاع العام والمختلط -4

 عضوا   رئٌس اإلتحاد ممثل عن اإلتحاد العام لعمال الٌمن وٌسمٌه -5

 مقررا .  المدٌر العام التنفٌذي للصندوق -6

( من الفقرة )أ( من هذه المادة أن ٌكونوا من بٌن 2،  1ٌشترط فً ممثلً القطاع الخاص المحددٌن فً البندٌن )  -ب 

تلاف المإهلٌن للقٌادة واإلدارة وتنمٌة الموارد البشرٌة الملتزمٌن بسداد مساهماتهم للصندوق، كما ٌجب أن ٌمثلاوا مخ

 األنشطة اإلقتصادٌة الرئٌسٌة ومختلف مستوٌات مإسسات ومنشآت القطاع الخاص

 فً الجمهورٌة .

ٌجوز للمجلس اإلستعانة بخبراء متخصصٌن بمجاالت عمال الصاندوق لإلشاتراك فاً إجتماعاتاه دون أن ٌكاون   -ج 

 لهم حق التصوٌت.

والغارف التجارٌاة الصاناعٌة التجدٌاد لممثلاً القطااع  ٌجوز لمجلاس إدارة إتحااد الغارف التجارٌاة والصاناعٌة     -د 

 الخاص لمرة واحدة فقط .

ٌلزم مجلس إتحاد الغرف التجارٌة الصناعٌة بإصدار التجدٌد قبل أسبوعٌن من إنتهاء فترة المجلاس وإذا لام ٌاتم   -هـ

 التجدٌد ٌستمر الممثلٌن بؤداء مهامهم طبقا  ألحكام هذا القانون .



ب المجلس رئٌسا  له من بٌن ممثلً مإسسات ومنشآت القطاع الخاص وٌتم إنتخابه فً أول إجتماع (   ٌنتخ13مادة )

 للمجلس، وال ٌجوز إنتخاب العضو لتولً رئاسة المجلس ألكثر من فترتٌن متتالٌتٌن.

 -(  ٌمارس مجلس اإلدارة المهام واإلختصاصات التالٌة :14مادة )

ر السٌاسة العامة للدولة فً مجاال تنمٌاة مهاارات القاوى العاملاة إثنااء العمال رسم السٌاسات العامة للصندوق فً إطا

 وسبل تموٌلها .

إبرام إتفاقٌات التعاون المتعلقة بؤهاداف الصاندوق ماب المإسساات المحلٌاة واإلقلٌمٌاة والدولٌاة التاً ٌكاون الصاندوق 

 طرفا  فٌها ورفعها للمجلس األعلى للمصادقة علٌها.

 على كافة أجهزة الصندوق وفقا  ألحكام هذا القانون والئحته التنفٌذٌة .اإلشراف والرقابة 

 مناقشة وإقرار خطة العمل السنوٌة المرفوعة من إدارة الصندوق .

 مناقشة وإقرار البرامج المتعلقة بتنمٌة موارد الصندوق الواردة فً هذا القانون .

 ونتائج الجرد السنوي والمصادقة علٌها .مناقشة الموازنة العامة للصندوق والحساب الختامً 

الموافقة على إنشاء فروع للصاندوق إذا تاوافرت شاروط التؤساٌس المنصاوص علٌهاا فاً الالئحاة بنااء  علاى عارض 

 المدٌر العام التنفٌذي .

بمااا ال الموافقااة علااى القاارارات واألنظمااة واللااوائل المنظمااة للجوانااب المالٌااة واإلدارٌااة والفنٌااة الخاصااة بالصااندوق 

 ٌتعارض وأحكام هذا القانون.

 الموافقة على توفٌر وشراء األصول الالزمة للصندوق وفقا  للقوانٌن النافذة .

 إقرار تعٌٌن المدقق المالً المعتمد لحسابات الصندوق وتحدٌد أتعابه.

 إقالة رئٌس مجلس اإلدارة بؤغلبٌة ثلثً أعضائه إذا خالف أحكام هذا القانون.

 المدٌر العام التنفٌذي . تعٌٌن وإقالة

 القٌام بؤي مهام أو إختصاصات لها عالقة بنشاط الصندوق .

(  ٌصدر رئٌس المجلس األعلى قرارا  بتسمٌة أعضاء مجلس اإلدارة خالل فترة التتجااوز عشارة أٌاام مان 15مادة )

 تارٌخ إختٌارهم وإال أعتبروا معٌنٌن بحكم القانون .

مجلس اإلدارة ثالث سنوات تبدأ من تارٌخ تسمٌة أعضائه أو من تارٌخ تعٌٌنهم بحكم (   مدة العضوٌة فً 16مادة )

 القانون .

(   تكون إجتماعات المجلس صاحٌحة بحضاور ثلثاً أعضاائه ، وٌتخاذ المجلاس قراراتاه بؤغلبٌاة أصاوات 17مادة )

 أعضائه الحاضرٌن وعند تساوي األصوات ٌرجل الجانب الذي منه الرئٌس.

ٌعقااد المجلااس إجتماعاتااه الدورٌااة كاال شااهرٌن علااى األقاال بناااء  علااى دعااوة ماان رئااٌس المجلااس وٌعقااد (   18ماادة )

 إجتماعاته اإلستثنائٌة بدعوة من رئٌس المجلس أو ثلث عدد أعضائة عندما تقضً الضرورة ذلك.



ات أو (   ال ٌحااق لاارئٌس وأعضاااء المجلااس األعلااى ومجلااس اإلدارة الحصااول علااى أي أجااور أو مرتباا19مااادة )

اإلستفادة من أي ممٌازات مقابال عضاوٌتهم فاً المجلساٌن فٌماا عادا بادالت حضاور جلساات إجتماعاات المجلساٌن ، 

 وٌجوز لمجلس اإلدارة تكلٌف أحد أو بعض أعضائه بمهام محددة وصرف أتعابهم .

 الفصل الثالث

 إنتهاء العضوٌة

أو الصفة التً رشل بناء  علٌها، وفً حاال شاغر أحاد  (   تنتهً العضوٌة فً مجلس اإلدارة بإنتهاء الوظٌفة21مادة)

المقاعد أثناء مدة المجلس ٌعٌن عضو آخار وفقاا  آللٌاة تعٌاٌن سالفه وتكاون عضاوٌته للفتارة المتبقٌاة مان مادة مجلاس 

 اإلدارة .

ارة جدٌاد فً حال إنتهاء فترة المجلس أو إستقالته ٌستمر فً أداء مهاماه إلاى أن ٌاتم تشاكٌل مجلاس إد -(  أ21مادة )

 وفقا  ألحكام هذا القانون.

( فً حالة إقالة أو حل مجلس اإلدارة وبعاد موافقاة مجلاس الاوزراء تشاكل 3( فقرة )12مب مراعاة نص المادة ) -ب

 -لجنة لتسٌٌر أعمال الصندوق من الجهات التالٌة :

 رئٌسا   رئٌس المجلس األعلى -1

 ضوا  ع ممثل عن وزارة المالٌة ٌسمٌه وزٌر المالٌة -2

 عضوا   ممثل عن وزارة التخطٌط والتعاون الدولً ٌسمٌه وزٌر التخطٌط          -3

 عضوٌن ممثالن عن اإلتحاد العام للغرف التجارٌة الصناعٌة -4

 ٌجب تشكٌل مجلس إدارة جدٌد وفقا  للقانون وفً مدة ال تتجاوز ثالثون ٌوما  .  -ج

 الباب الثالث

 ر العامإختصاصات رئيس المجلس والمدي

 الفصل األول

 إختصاصات رئيس المجلس

 -ٌتولى رئٌس المجلس ممارسة اإلختصاصات التالٌة :  -( أ22مادة )

 الدعوة إلنعقاد مجلس اإلدارة واعتماد جدول أعماله .

 رئاسة إجتماعات المجلس وإدارة جلساته .

 بقرارات تنظٌمٌة.اإلشراف على تنفٌذ قرارات وتوصٌات المجلس والعمل على نشرها وتعمٌمها 

 تمثٌل الصندوق أمام الهٌئات القضائٌة المختلفة  والمإسسات والشخصٌات اإلعتبارٌة والجهات المحلٌة والدولٌة .

 إصدار قرارات تعٌٌن المدٌر العام ومدراء اإلدارات فً إدارة الصندوق بعد موافقة المجلس.



 ٌل من المدٌر العام وبعد موافقة المجلس .إصدار قرارات تعٌٌن مدراء فروع الصندوق بناء  على ترش

 إصدار الالئحة التنظٌمٌة للصندوق بعد موافقة المجلس وفقا  ألحكام هذا القانون .

 اإلشراف على أعمال المدٌر العام التنفٌذي .

 أٌة مهام أو إختصاصات أخرى ٌكلف بها من ِقبل مجلس اإلدارة .

 غٌابه من بٌن أعضاء المجلس .لرئٌس المجلس تفوٌض من ٌنوبه فً حالة  -ب

 الفصل الثاني

 إختصاصات المدير العام

(  ٌكون للصندوق جهاز تنفٌذي ٌرأسه مدٌر عام تنفٌذي ٌصدر بتعٌٌنه قرار من رئٌس مجلس اإلدارة بعاد 23مادة )

الالئحة التنفٌذٌة   موافقة مجلس اإلدارة وفً جمٌب األحوال ٌجب أن ٌتم إختٌار المدٌر العام وفقا  ألسس تنافسٌة وتحدد

 األسس والشروط والمواصفات الوظٌفٌة المطلوبة فٌه.

ٌتاولى المادٌر العاام التنفٌاذي إدارة الجهااز التنفٌاذي للصاندوق وتصارٌف شائونه المالٌاة واإلدارٌاة      -( أ24مادة )

ام واإلختصاصاات وٌكون مسئوال  عن تنفٌذ السٌاسة التً ٌقرها المجلس وٌتولى على وجه الخصاوص ممارساة المها

 -التالٌة:

 متابعة وتنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة .

 تعٌٌن رإساء األقسام فً اإلدارة العامة بعد موافقة مجلس اإلدارة .

إختٌااار وتعٌااٌن العاااملٌن فااً اإلدارة العامااة للصااندوق ماان بااٌن المتقاادمٌن المااإهلٌن لهااا واإلشااراف علااٌهم ومتابعااة 

 ومحاسبتهم.أعمالهم وتقٌٌم أدائهم 

تقدٌم تقرٌر سنوي لمجلس اإلدارة عن نشاط الصندوق خالل السنة المالٌة المنتهٌة وذلك فً موعد ال ٌتجااوز أربعاة 

 أشهر من إنتهاء السنة المالٌة.

إعااداد مشااروع الخطااة الساانوٌة ومشااروع الموازنااة التقدٌرٌااة للصااندوق وفروعااه وخطااط العماال لتنفٌااذها وٌااتم رفااب 

 موازنةمشروع الخطة وال

 إلى مجلس اإلدارة قبل شهرٌن على األقل من تارٌخ بدء السنة المالٌة التالٌة وذلك لمناقشتها وإقرارها .

متابعة تنفٌذ الخطة السنوٌة وخطط وبرامج عمله المقرة من ِقبل مجلس اإلدارة ورفاب تقاارٌر دورٌاة بشاؤن ماا أنجاز 

 منها.

 عرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها.إعداد الحسابات الختامٌة للصندوق  والفروع و

 تصرٌف الشإون المالٌة للصندوق  وفقا  للموازنة المقرة .

 رفب تقارٌر فصلٌة حول نشاط الصندوق ومصروفاته ومركزه المالً إلى مجلس اإلدارة.



 اإلشراف  العام على أعمال فروع الصندوق ومراقبة أدائها .

مااب الصاانادٌق المشااابهة فااً الاادول األخاارى بغاارض تبااادل الخباارات العماال علااى التواصاال وخلااق عالقااات التوأمااة 

 واإلستفادة من التجارب الناجحة

 فً هذا المجال .

 التروٌج ألنشطة الصندوق بكافة السبل المتاحة داخلٌا  وخارجٌا  .

 القٌام بؤٌة مهام أخرى ٌكلفه بها مجلس اإلدارة أو رئٌس المجلس .

 التنفٌذي ٌكلف رئٌس المجلسفً حالة غٌاب المدٌر العام  -ب

 من ٌنوب عنه.

 الباب الرابع

 النظام المالي للصندوق

 الفصل األول

 الموارد المالية للصندوق

 -(      تتكون الموارد المالٌة للصندوق من المصادر التالٌة :25مادة )

لخاضاعة للضارٌبة %( مان اإلجماالً الشاهري للرواتاب واألجاور الخاصاة بالعااملٌن لادى أصاحاب العمال ا1نسبة )

 لدٌهم وٌتحملها المساهم .

 لاير واحد عن كل كٌس أسمنت مستورد أو محلً .

 رٌالٌن عن كل علبه سجائر محلٌة أو مستوردة .

 خمسة ألف لاير عن كل تصرٌل عمل ٌمنل لغٌر الٌمنٌٌن دون إستثناء

 أو عند تجدٌده وٌتم تحصٌلها من ِقبل وزارة الشإون اإلجتماعٌة والعمل .

 ا تقدمه الدولة من دعم سنوي للصندوق .م

 عائدات الودائب المصرفٌة .

المساااعدات والتبرعااات والهبااات المقدمااة للصااندوق ماان األشااخاص الطبٌعٌااة واإلعتبارٌااة المحلٌااة والدولٌااة وبمااا ال 

 ٌتعارض مب القوانٌن النافذة .

 ( من3، 1تٌن )ٌتم تحصٌل المساهمة واإلٌرادات الواردة فً الفقر    -1(  26مادة )

( ماان هااذا القااانون ماان ِقباال مصاالحة الضاارائب وفروعهااا وفقااا  لمااا هااو منصااوص علٌااه فااً هااذا القااانون 25المااادة )

 والالئحة لقاء أجر رمزي ٌتم تحدٌده باإلتفاق بٌن قٌادة مصلحة الضرائب ومجلس اإلدارة .



ألحكام هذا القانون شهرٌا  وتورٌدها إلى  تلزم مصلحة الضرائب وفروعها بتحصٌل المساهمة من المساهمٌن وفقا   -2

الحسابات المصرفٌة للصندوق المحددة من ِقبل مجلاس اإلدارة كماا تلازم مصالحة الضارائب وفروعهاا برفاب تقاارٌر 

 شهرٌة إلى الصندوق وفروعه عما تم تحصٌله من المساهمٌن .

تتخااذ مصاالحة الضاارائب وفروعهااا فااً فااً ساابٌل ضاامان التحصااٌل الكاماال للمساااهمة الشااهرٌة ماان المساااهمٌن   -3

مواجهة المساهم المتخلف عن السداد ذات اإلجراءات المتاحة لها قانونا  لتحصاٌل الضارائب، وتطباق فاً هاذا الشاؤن 

 أحكام قوانٌن الضرائب على المتخلفٌن والممتنعٌن عن السداد من المساهمٌن .

انون كافة ممتلكات وأصول وموجودات عقارٌة وعٌنٌاة ( تإول إلى الصندوق المنشؤ بموجب أحكام هذا الق27مادة )

 وأموال منقولة وحسابات مصرفٌة لصندوق التدرٌب المهنً والتقنً وتطوٌر المهارات .

 الفصل الثاني

 موازنة وحسابات الصندوق

لجهاز (   ٌكون للصندوق مٌزانٌة سنوٌة مستقلة ٌقرها مجلس اإلدارة وتخضب للفحص والمراجعة من ِقبل ا28مادة )

 المركزي للرقابة والمحاسبة.

(   تودع كافة المبالغ المحصلة من مختلف ماوارد الصاندوق فاً حسااب خااص لادى البناوك المحلٌاة التاً 29مادة )

 ٌحددها مجلس اإلدارة .

(   ٌحظاار إسااتخدام أمااوال الصااندوق لغٌاار األغااراض المحااددة لهااا فااً هااذا القااانون ، وال ٌحااق للصااندوق 31مااادة )

 فً مجاالت إستثمارٌة أو مضاربة فٌما عدا إٌداع أموال الصندوق فً حسابات مصرفٌة ذات مردود مالً .الدخول 

(  تراجب حسابات الصندوق من ِقبال مادقق حساابات ٌصادر بتعٌٌناه قارار مان رئاٌس المجلاس بعاد موافقاة  31مادة )

 المجلس وفقاّ ألحكام هذا القانون والئحته التنفٌذٌة.

 تبدأ السنة المالٌة للصندوق فً األول من شهر ٌناٌر وتنتهً(   32مادة )

 دٌسمبر من كل عام . 31فً 

 الباب الخامس

 األحكام العامة

 (   ُتعفى كافة موارد الصندوق من الضرائب والرسوم أٌا  كان نوعها.33مادة )

مجاالت التعلاٌم الفناً والتادرٌب (   تلبً وزارة التعلٌم الفنً والمهنً أي طلب لمجلس إدارة الصندوق فً 34مادة )

 المهنً وتطوٌر المهارات والعون الفنً واإلستشاري .

(   ال ٌحل أو ٌصفى الصندوق المنشؤ بموجب هذا القانون إال بقانون مماثل وٌحدد القانون طرٌقة الحال أو 35مادة )

 دٌون والمدٌونٌات واإللتزاماتالتصفٌة والجهة التً تإول إلٌها ممتلكات وأصول الصندوق وذلك بعد الوفاء بال

 التً على الصندوق .



(   ال ٌحق للصندوق  تموٌل أي برامج تدرٌبٌه فً المإسسات التدرٌبٌة غٌر المعتمدة رسمٌا  وفقا  للقاوانٌن 36مادة )

 النافذة ، وٌستثنى من ذلك التدرٌب

 فً مواقب العمل الخاصة بالمساهمٌن .

التدرٌب المهنً وتطوٌر المهارات إلى صندوق تنمٌة المهارات المنشاؤ بموجاب (   ٌنقل موظفوا صنــدوق 37مادة )

 هذا  القانون ، وتطبق علٌهم أحكام قانون الخدمة المدنٌة .

ٌُعامل رئٌس مجلس إدارة الصندوق بروتوكولٌاَ معاملة رإساء مجالس إدارات الصنادٌق المماثلة .38مادة )    ) 

ة إعااداد مشااروع الالئحااة التنفٌذٌااة لهااذا القااانون  ورفعهااا إلااى المجلااس األعلااى ٌتااولى مجلااس اإلدار -( أ39مااادة )

 لمناقشتها وتقدٌمها إلى مجلس الوزراء خالل موعد ال ٌتجاوز شهرٌن من تارٌخ رفعها إلٌه.

تصدر الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بقرار من رئٌس مجلس الوزراء وذلك خالل ساتة أشاهر مان تاارٌخ صادور  -ب

 القانون. هذا

ٌُلغااى القااانون رقاام )41مااادة ) م بشااؤن صااندوق التاادرٌب المهنااً والتقنااً وتطااوٌر المهااارات 1995( لساانة 15(   

 وتعدٌالته كما ٌلغى أي نص أو شرط ٌتعارض مب أحكام هذا القانون.

ٌُعمل بهذا القانون من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة .41مادة )    ) 
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