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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية  2018) لسنة   1450رقم (

  مسرحبشأن تنظيم املركز القومي لل
  الرئاسيالس 

 وتعدیالته.عد االطالع على اإلعالن الدستوريب ،  
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن  ليمـاوعلى قـانون النظـام ال

  وتعدیالتهما.
 ) بإصــدار قــانون عالقــات العمــل  ،م 2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم

  والئحته التنفیذیة.
 ) بشـأن تشـكیل حكومـة  ،م2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  وفاق وطني.
 ) شــــأن مــــنح ب ،م 2016) لســــنة 12وعلــــى قــــرار المجلــــس الرئاســــي رقــــم

  تفویض بمهام.
 ) بشـــأن تبعیـــة  ،م 2016) لســـنة 512وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم

  الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.
 ) بشــأن اعتمـــاد  ،م2017لســـنة  )426وعلــى قــرار المجلـــس الرئاســي رقــم

الهیكــل التنظیمــي وتنظــیم الجهــاز اإلداري للهیئــة العامــة للخیالــة والمســرح 
  ن.والفنو

  ة والمسـرح والفنـون رقـم ـــــة للخیالـــــرئیس الهیئة العام/ وعلى كتاب السید
  م.15/05/2018) المؤرخ في 222(م ر ه،

 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  
  قــرر
  )1مــادة (

بحیـث  ،وفقـًا لألحكـام الـواردة بهـذا القـرارللمسـرح  یتم تنظیم المركـز القـومي
  ة والمسرح والفنون، ویعمل تحت إشرافها.یتبع الهیئة العامة للخیال
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  )2مــادة (
یكــون مقــر المركــز بمدینــة طــرابلس، ویجــوز إنشــاء فــروع لــه بالــدخل، وفقــًا 

وتحـدد  ،لحاجة العمل بقرار من رئیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون
  فیه مقارها واختصاصاتها.

  )3( مــادة
  یختص المركز بما یلي:

  .المسرحرارات الهیئة في مجال تنفیذ سیاسات وق -1
  المكونات اللیبیة واإلسالمیة الصحیحة باستخدام المسرح.ترسیخ  -2
  تسخیر المسرح فـي محاربـة البـدع والعـادات االجتماعیـة السـیئة والتفرقـة  -3

  .العنصریة والتوعیة بتاریخ الحضارات اللیبیة بجمیع مكوناتها
ــل متــذوق للمســرح بحیــث یســا -4 هم فــي تحقیــق المســاهمة فــي تنشــئة جی

التواصــل مـــع شـــعوب العـــالم األخــر والتعـــاون مـــع المؤسســـات التعلیمیـــة 
  المختلفة للرفع من مواهب الطفل والعنایة بمسرح الطفل.

ـــى مســـاندتها  -5 ـــة فـــي مجـــاالت المســـرح والعمـــل عل تشـــجیع الفـــرق األهلی
  بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.

المســـرح بدولـــة لیبیـــا التعــاون مـــع المراكـــز المنـــاظرة للرفـــع مــن مســـتوى  -6
وتوظیـــف المســــرح والرفــــع مــــن مســــتواه للتعریــــف بدولــــة لیبیــــا وتراثهــــا 

  اإلنساني.
االهتمام بالبنیة التحتیة للمسرح مـن خـالل تكـوین عناصـر بشـریة مؤهلـة  -7

وقاعـدة تقنیـة متطــورة وتشـجیع المواهــب المبدعـة والخالقــة والعمـل علــى 
  إعداد جیل قادر على اإلبداع والتألق. 

اح إنشاء المسارح بالداخل واإلشراف على تنظـیم العـروض المسـرحیة اقتر  -8
  عن طریق المسرح الجوال في الداخل والخارج..

إقامــــة المهرجانــــات واألیــــام واألســــابیع الخاصــــة  بالمســــرح فــــي الــــبالد  -9
  والمشاركة في األنشطة المنتجة من قبل المركز في المهرجانات الدولیة.
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ح یجســـد ذاكـــرة المجتمـــع اللیبـــي تأســـیس األرشـــیف الـــوطني  للمســـر  -10
  وتحوالته السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

ــي تقــع فــي اختصــاص المركــز  -11 ــاج أعمــال مختلفــة والت ــى إنت العمــل عل
لحسابه أو باالشتراك مع غیره وتوزیعها داخل الـبالد وخارجهـا ووضـع 

  العملیة الالزمة لتحسین اإلنتاج في المسرح.
الخاصة بالمواهـب فـي فنـون التمثیـل والـرقص اقتراح البرامج التدریبیة  -12

  التعبیري وتعلیم التقنیات المسرحیة.
اقتـــراح المكافـــآت التشـــجیعیة للعناصـــر المشـــاركة فـــي تنفیـــذ األعمـــال  -13

  المسرحیة.
التعــاون مــع النجـــوم والمشــاهیر الفنیـــة فــي الخــارج وذلـــك مــن خـــالل  -14

  التنسیق مع الجهات ذات العالقة.
ة الخاصة باألطفال والتي تكـون مسـتقلة عـن االهتمام بالفرق المسرحی -15

  و االهتمام بالفرق الخاصة بالمرأة. ،فرق الكبار
اقتراح المهرجانات التي تكون سنویًا على أن تـوزع علـى جمیـع المـدن  -16

  اللیبیة وفي جمیع التخصصات المسرحیة.
اإلشراف على بنـاء المسـارح المـراد إنشـاءها وذلـك مـن خـالل التنسـیق  -17

  شروعات المختصة.مع إدارة الم
صــحیفة خاصــة و  طباعـة ونشــر وثــائق المســرح اللیبــي واعتمــاد مجلــة  -18

  بالمسرح.
  )4مــادة (

یــدار المركــز القــومي للمســرح بمــدیر عــام یصــدر بتســمیته قــرار مــن رئــیس 
  الهیئة العامة للخیالة والمسرح والفنون.

  )5مــادة (
وعلـى العـاملین   یتولى مدیر عام المركز اإلشراف على سـیر العمـل بـالمركز

یقـاع العقوبـات علـیهم وفـق القـانون  فیه، ومتابعة ورقابة أعمالهم وتوجیههم وإ
ــى ممتلكــات المركــز وممارســة  صــدار التعلیمــات الملزمــة لهــم والمحافظــة عل وإ
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االختصاصات المقررة لرئیس المركز وفقـًا للتشـریعات السـاریة ولـه علـى سـبیل 
  -:  ذلك
  لالزمة لتحقیق أهداف المركز.العمل على تنفیذ السیاسات ا -1
  اقتراح الهیكل التنظیمي والمالك الوظیفي للمركز. -2
مباشرة الشؤون الوظیفیة بالنسبة  للعـاملین بـالمركز وفـق االختصاصـات  -3

  المقررة بالتشریعات النافذة.
  إعداد التقاریر السنویة والدوریة عن نشاط المركز. -4
  اء.تمثیل المركز في عالقته مع الغیر أمام القض -5

  )6مــادة (
یكون للمركز هیكل تنظیمي من عدد من التقسیمات التنظیمیـة یـتم تحدیـدها 

رئـیس الهیئـة العامـة للخیالـة والمسـرح والفنـون مـن وبیان اختصاصـاتها بقـرار 
ــًا لإلجــراءات المتبعــة و بمــا ال  ــى عــرض مــن مــدیر عــام المركــز طبق ــاءًا عل بن

  .یخالف أحكام هذا القرار
 

  )7مــادة (
ن للمركــز میزانیــة تــدرج مــن ضــمن بنــود میزانیــة الهیئــة العامــة للخیالــة تكــو

  والمسرح والفنون.
  )8مــادة (

یعمل بهذا القرار مـن تـاریخ صـدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف احكامـه وعلـى 
  الجهات المختصة تنفیذه.

 

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  ه. 1440/صفر/ 19  :صدر في
  م. 2018/ 10/ 29الموافق:  
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
شأن اعتماد اهليكل ب ميالدية  2018) لسنة   1451رقم (

  إدارة طريق التنظيمي جلهاز تنفيذ و
  رأس اجدير) –(امساعد 

  
  الس الرئاسي

 وتعدیالته. ،بعد االطالع على اإلعالن الدستوري  
 م. 2015دیسمبر  17بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع  
 لي للدولـة والئحـة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن مـاوعلى قـانون النظـام ال

  وتعدیالتها.
 ) ي والئحتــه نــبشــان التخطـیط العمرا .م 2001) لســنة 3وعلـى القــانون رقـم

 .ة ـــــالتنفیذی

 ) بشـــان التصـــدیق علـــي معاهـــدة  .م 2009) لســـنة 2وعلـــى القـــانون رقـــم
 .شراكة والتعاون بین لیبیا والجمهوریة االیطالیة الصداقة وال

  بشـأن  .م2010) لسـنة 346رقـم ( اللجنة الشعبیة العامة سـابقاً وعلى قرار
ـــق الســـریع الجدیـــد ( رأس أجـــدیر   –إنشـــاء مشـــروع متابعـــة تنفیـــذ الطری

  .أمساعد )
 ) بشـأن تشـكیل حكومـة  ،م2016) لسنة 4وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

  وفاق وطني.
 شــــأن مــــنح ب ،م 2016) لســــنة 12رقــــم ( وعلــــى قــــرار المجلــــس الرئاســــي

 تفویض بمهام.

 لسـنة 23رقـم ( يــــــــوزارء لحكومـة الوفـاق الوطنــــــرار مجلس الــــــــــوعلى ق (
  .بشان نقل تبعیة مشروع  ،م 2017
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 بشــان تنظـــیم  ،م 2017) لســـنة 889رقــم ( وعلــى قـــرار المجلــس الرئاســـي
صــــالت وتقریــــر بعــــض االجهــــاز اإلداري لـــوزارة المو  وتحدیـــد اختصاصــــات

  .ام ــــاألحك
  إعـــادة م. بشـــأن  2018) لســنة 593المجلــس الرئاســـي رقـــم (وعلــى قـــرار

  .أمساعد ) –تنظیم مشروع متابعة تنفیذ الطریق السریع ( راس أجدیر 
 ) تشــكیل م، بشــأن 2018) لســنة 1260وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم

  .الجنة وتحدید مهامه
  المــــؤرخ فــــي  2137وزیــــر المواصــــالت المفــــوض رقــــم ( وعلــــى كتــــاب (

 م.4/6/2018
  وعلى كتـاب وزیــــــر الدولـــــة المفـوض لشـؤون هیكلــــــة المؤسســــــــــات رقـم

 م17/10/2018) المؤرخ في  181( ه.م.
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  ـررقــ
  )1مــادة (

دارة طریـق بموجب أحكام هذا القرار یعتم د الهیكـل التنظیمـي لجهـاز تنفیـذ وإ
  رأس جدیر) -(أمساعد

  )2مــادة (
یتكون الهیكل التنظیمـي للجهـاز مـن عـدد مـن التقسـیمات التنظیمیـة، وذلـك 

  على النحو  اآلتي:
  رئیس الجهاز. -1
  مساعد رئیس الجهاز. -2
  إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة. -3
  إدارة الموارد البشریة. -4
  والصیانة.إدارة التشغیل  -5
  مكتب رئیس الجهاز. -6
  مكتب الشؤون القانونیة. -7
  راجعة الداخلیة.ممكتب ال -8
  مكتب المتابعة. -9
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  مكتب التعاون الفني. -10
  مكتب األمالك والتعویضات. -11
  مكتب الشؤون الفنیة والمشروعات. -12
  مكتب الدراسات والتخطیط االستراتیجي والتمیز المؤسسي. -13
  .مكتب اإلعالم والتوثیق وتقنیة المعلومات -14

  )3مــادة (
یتـولى الجهــاز إعـداد الدراســات الفنیــة واالقتصـادیة والتصــامیم والمواصــفات 
الهندســیة و وضــع التقــدیرات المالیــة ذات العالقــة بأعمــال ومشــروعات الجهــاز 

  وتنفیذها ومتابعتها، وله على األخص ما یلي:
تنفیــذ أحكــام معاهــدة الصــداقة والشــراكة والتعــاون مــع الجانــب اإلیطــالي  -1

  رأس  اجدیر). -یما یتعلق بطریق (أمساعد ف
توقیع العقود الخاصة باإلشراف والتنفیذ للمشروع مـع الشـركات والمكاتـب  -2

االستشــــاریة المختصــــة وفقــــًا لالئحــــة العقــــود اإلداریــــة وبالتنســــیق مــــع 
  الجهات المعنیة.

دارة المشـروع بمـا فـي ذلـك  -3 تذلیل المشاكل والصعوبات التي تعیق تنفیذ وإ
یر التعویضات وفقًا لألسس والضوابط المقـررة فـي هـذا الشـأن حصر وتقد

  وذلك بالتنسیق مع الجهات المختصة.
دارة وتشــغیل وصــیانة المشــروعات المكلــف  -4 وضــع خطــط وبــرامج تنفیــذ وإ

حالتهـا للجهـات  بها الجهاز وما یلحق بها من أعمـال ومرافـق تكمیلیـة، وإ
  المختصة لالعتماد.

ترتبـة تعاقـدیًا علـى أعمـال إعـداد  الدراسـات سداد المسـتحقات المالیـة الم -5
والتصـــــامیم والتنفیـــــذ واإلشـــــراف واإلدارة والتشـــــغیل والصـــــیانة لألعمـــــال 
ـــة  ـــق والمخصصـــات المالی ـــف بهـــا الجهـــاز وبمـــا یتف والمشـــروعات المكل

  المتوفرة.
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دارة و  -6 بـــرام االتفاقیـــات الالزمـــة لتنفیـــذ وإ تأســـیس الشـــركات المشـــتركة وإ
وملحقاتهــا وذلــك بعــد الحصــول علــى إذن مــن  تشــغیل مشــروعات الجهــاز

  مجلس الوزراء.
حصــر العقــارات المنــزوع ملكیتهــا للمنفعــة العامــة لصــالح الجهــاز وتنفیــذ  -7

  مشروعاته بالتنسیق  مع الجهات المختصة.
  )4مــادة ( 

یدار الجهاز برئیس یتولى تسییر أعمـال الجهـاز ویمـارس الصـالحیات التـي 
ومباشـــرة جمیـــع التصـــرفات فـــي األعمـــال الالزمـــة تجیزهـــا التشـــریعات النافـــذة 

والكفیلة بتحقیـق أهـداف الجهـاز، وبمـا یتفـق والسیاسـة العامـة للدولـة اللیبیـة، 
  -وله على األخص ما یلي:

القیـــام بجمیـــع األعمـــال والتصـــرفات القانونیـــة التـــي مـــن شـــأنها تحقیـــق  -1
بـه الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله وذلك فـي نطـاق المهـام المناطـة 

  وفقًا للتشریعات النافذة.
ـــى محاضـــر الترســـیة مـــع الجانـــب اإلیطـــالي المكلـــف بتنفیـــذ  -2 التوقیـــع عل

  المشروع بعد اعتمادها من اللجنة المشتركة.
دارة وتشــغیل وصــیانة  -3 اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والترتیبــات الالزمــة لتنفیــذ وإ

  أعمال ومشروعات الجهاز ومرفقها المختلفة.
والمشـروعات المكلـف بهـا الجهـاز ومـا یكملهـا أو اإلشراف علـى األعمـال  -4

یلحق بها من مرافق، والعمل على تذلیل ما یعترض التنفیذ مـن مختنقـات 
  وصعوبات فنیة.

  تمثیل الجهاز في عالقاته مع الغیر و أمام القضاء. -5
حالتهــا إلــى الجهــات  -6 إعــداد التقــاریر الدوریــة عــن ســیر العمــل بالجهــاز وإ

  المختصة.
  )5مـادة (

  -د رئیس الجهاز ویتولى مباشرة االختصاصات اآلتیة:مساع
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  مساعدة رئیس الجهاز في تسییر العمل الیومي للجهاز. -1
متابعــة أعمــال اللجــان الفنیــة واإلداریــة والمالیــة بالجهــاز وفــق التكلیفــات  -2

  التي تصدر في الخصوص.
اإلشـــراف علـــى إعـــداد الخطـــة التنفیذیـــة لمشـــروعات الجهـــاز والدراســـات  -3

بداء الرأي بخصوصـها قبـل الفنیة الم قدمة من اإلدارات والمكاتب الفنیة وإ
  إحالتها لالعتماد من رئیس  الجهاز.

ة والمســتندیة للعقــود وأذونــات بیســاحماإلشــراف علــى مراجعــة األعمــال ال -4
وقــوائم الصــرف واألوامــر التعدیلیــة المتعلقــة بالمشــروعات واألعمــال التــي 

  إجراءات اعتمادها وصرفها. یتولى الجهاز متابعة تنفیذها ومتابعة
اإلشراف علـى إعـداد التقـاریر والموقـف المـالي والحسـابات الختامیـة ومـا  -5

یلزم من إحصائیات وتقدیم التقاریر عن سیر العمـل فـي هـذا المجـال إلـى 
  رئیس الجهاز.

اإلشــراف علــى إعــداد مشــروع المیزانیــة الســنویة الجهــاز بالتنســیق مــع  -6
  متابعة تنفیذها بعد اعتمادها.اإلدارات والمكاتب المختصة و 

ن العاملین طبقًا للتشـریعات ؤواإلشراف على كافة اإلجراءات المتعلقة بش -7
ـــذة ولـــوائح الجهـــاز وتقـــدیم التقـــاریر الدوریـــة بشـــأنها إلـــى رئـــیس  الناف
الجهاز، ورئاسـة لجنـة شـؤون المـوظفین وغیرهـا مـن اللجـان التـي یكلـف 

مـا یصـدر عنهـا مـن توصـیات بها مـن قبـل رئـیس الجهـاز ومتابعـة تنفیـذ 
  بعد االعتماد.

ـــف مـــدراء التقســـیمات الفرعیـــة بالجهـــاز ورؤســـاء وأعضـــاء  -8 اقتـــراح تكلی
ــة  اللجــان الفنیــة وفقــًا للتوصــیات التــي تــرد إلیــه مــن اإلدارات ذات العالق

  وعرضها على رئیس الجهاز لالعتماد.
عــداد التقــاری -9 ر متابعــة تنفیــذ مــا یصــدر عــن رئــیس الجهــاز مــن قــرارات وإ

  الدوریة بشأنها.
اإلشــــراف علــــى إعــــداد مســــودات مشــــاریع األنظمــــة و اللــــوائح اإلداریــــة  -10

  والمالیة واألدلة الفنیة للجهاز واإلشراف على تنفیذها بعد اعتمادها.
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اإلشــراف علــى إعــداد التقــاریر الدوریــة عــن أعمــال الجهــاز والصــعوبات  -11
فیلــة بتحســین والعراقیــل التــي تواجــه تنفیــذ مهامــه وتقــدیم التوصــیات الك

  وتطویر أداء الجهاز.
تنفیــــذ المهــــام التــــي یكلــــف بهــــا مــــن قبــــل رئــــیس الجهــــاز وممارســــة  -12

  االختصاصات التي تسند إلیه.
یتــولى مهمــة رئــیس الجهــاز فــي حالــة غیابــه أو خلــو منصــبه أو قیــام  -13

  مانع لدیه.
  )6ادة (ــم

  -إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة تختص بما یلي:
للــوائح والـنظم اإلداریـة والمالیــة والمنشـورات والتعلیمــات تنفیـذ القـوانین وا -1

  الصادرة في هذا الشأن.
القیـام باألعمـال المتعلقــة بشـؤون المحفوظـات وتنظیمهــا بمـا یضـمن قیــد  -2

وتـــداول الملفـــات والوثـــائق والمكاتبـــات وحفظهـــا وســـهولة الرجـــوع إلیهـــا 
دخـال واإلشراف علـى البریـد الصـادر والـوارد وأعمـال النسـخ والتصـوی ر، وإ

  المیكنة في هذه المجاالت.
ـــائق، والمســـتندات والســـجالت الالزمـــة لســـیر العمـــل بالجهـــاز  -3 طبـــع الوث

  وتغلیف وتجلید المطبوعات وما في حكمها وفقًا للتشریعات النافذة.
تنفیذ التشریعات والنظم المتعلقة بتقـدیم الخـدمات لمنتسـبي الجهـاز وفـق  -4

األثـــــاث المكتبـــــي واألدوات و  اإلمكانیــــات المتاحـــــة، ومــــا تحتاجـــــه مــــن
ــة العمــل فــي وجــود  ــوازم تأدی ــزات والقرطاســیة والمطبوعــات وكــل ل التجهی

  حدود المیزانیات المعتمدة. 
مات واســتقبال الــزوار  وتوثیــق طلبــاتهم وتقــدیم الاإلشــراف علــى االســتع -5

  المساعدة لهم.
مع برامجهم بالتنسیق تنفیذ استقبال وتودیع الشخصیات والوفود ومتابعة  -6

  الجهة المعنیة.
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إتمـــام كافـــة اإلجـــراءات الخاصـــة بالمهـــام الداخلیـــة والخارجیـــة لمـــوظفي  -7
  الجهاز وفق  التشریعات النافذة.

  القیام بأعمال  العالقات العامة والترجمة الخاصة بالجهاز. -8
تـــوفیر مســـتلزمات إطفـــاء الحرائـــق واإلســـعافات األولیـــة بمبـــاني الجهـــاز  -9

  مة المهنیة.وجمیع مستلزمات األمن والسال
تسدید مصروفات الهواتف النقالـة واألرضـیة، والكهربـاء والمیـاه وغیرهـا  -10

  لجهاز.لمن االلتزامات المالیة 
تـــوفیر الصـــحف والمجـــالت الیومیــــة للجهـــاز وتوزیعهـــا علــــى اإلدارات  -11

  والمكاتب.
تحدیــــد احتیاجــــات الجهــــاز مــــن وســــائل النقــــل والمواصــــالت، وتجدیــــد  -12

لیهــا و مراقبتهـا و تنظــیم حركتهــا، وحســن تـراخیص تجوالهــا والتــأمین ع
  استعمالها.

تنســیق الحركــة الیومیـــة لســیارات الجهـــاز بمــا یضـــمن إنجــاز األعمـــال  -13
  والمهام على الوجه األفضل.

عــداد النــدوات وورش العمــل  -14 اإلشـراف و العمــل علــى تجهیــز متطلبـات وإ
  والمؤتمرات التي یعقدها الجهاز.

للجهـاز والمشـاركة فـي مناقشـتها مـع إعداد مشروع المیزانیة التسـییریة  -15
  وزارة المالیة العتمادها.

عــــداد القیــــود  -16 تنفیــــذ المیزانیــــة ومســــك الســــجالت الالزمــــة والــــدفاتر، وإ
المحاسبیة  واتخاذ كافة اإلجراءات المحاسبیة الالزمة لعملیـات الصـرف 
المختلفـــة فـــي حـــدود االعتمـــاد المقـــرر فـــي المیزانیـــة المعتمـــدة وضـــبط 

  وجه صرف المیزانیة.الرقابة على أ
  إعداد الحسابات الختامیة للجهاز وعرضها لالعتماد. -17
إعداد مستندات صـرف االسـتحقاقات المالیـة للجهـات المختلفـة بمـا فـي  -18

ذلــك اشــتراكات المــوظفین فـــي الضــمان االجتمــاعي، وأقســام القـــروض 
  والسلف وغیرها، والعمل على تسدیدها في مواعیدها.
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هــــاز ودیونــــه لــــدى الغیــــر مــــع الجهــــات متابعــــة تحصــــیل إیــــرادات الج -19
  المختصة وتضمینها بالتقاریر.

متابعــة إصــدار التفویضــات المالیــة المتعلقــة بحســابات التنمیــة وقیــدها  -20
  بالسجالت ومتابعة  تسییلها.

مراجعـــة المستخلصـــات وشـــهادات الـــدفع التـــي تـــرد مـــن األشـــخاص أو  -21
  الجهات المشرفة  على المشاریع.

  قات مقاولي األعمال و التوریدات .اتخاذ إجراءات صرف مستح -22
متابعة كافة اإلجراءات لصرف مستحقات الجهات واألفراد المترتبة علـى  -23

تنفیـــذ مشـــروعات التنمیـــة كتعویضـــات العقـــارات والمزروعـــات وســــداد 
  الرسوم الجمركیة وغیرها.

اســـتالم خطابـــات ضـــمان التـــأمین النهـــائي وخطابـــات ضـــمان الـــدفعات  -24
  أغراضها.ومتابعتها لحین انتهاء 

دراجهـــا  -25 إجـــراء القیـــود المحاســـبیة الالزمـــة المتعلقـــة بأیـــة مصـــروفات وإ
عــــداد الســــجالت والبیانــــات  بالســــجالت المنصــــوص علیهــــا بــــاللوائح وإ

  التحلیلیة لضمان متابعة الصرف والرقابة علیها.
التنسیق بـین اإلدارات وتسـهیل اإلجـراءات المالیـة واإلداریـة بمـا یضـمن  -26

  حسن تسییر العمل.
تح الســجالت والــدفاتر المالیـــة لمتابعــة حركــة المستخلصــات المالیـــة فــ -27

  للمقاولین بما یكفل ضبطها ویمنع أیة تجاوزت بشأنها.
دراسة الدورة المستنذیة المعمول بهـا واقتـراح تطویرهـا بمـا یكفـي تالفـي  -28

  أي قصور فیها.  
مســـك الـــدفاتر والســـجالت الخاصـــة بالغرامـــات والتعویضـــات المســـتحقة  -29

  على المقاولین. للجهاز
مراجعة اإلعتمادات المالیة وكافة المستندات المرفقة معها قبـل إحالتهـا  -30

ــــة اإلجــــراءات  ــــد مــــن اســــتیفاء كاف ــــك للتأك لجهــــات االختصــــاص، وذل
  المحاسبیة والقانونیة بشأنها.
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مراجعة اشعارات الخصم من المصارف للتأكد من إنها صدرت في حدود  -31
  مالیة.المبالغ المدرجة باالعتمادات ال

القیام باألعمال والمشـتریات والمخـازن، ومسـك السـجالت الالزمـة لـذلك  -32
وحفــظ الوثــائق المتعلقــة بهــا وفقــًا للــنظم والتشــریعات النافــذة، وتحدیــد 
احتیاجــــات الجهــــاز مــــن المشــــتریات الالزمــــة مــــن األجهــــزة والمعــــدات 

  واألدوات المكتبیة والقرطاسیة وغیرها.
كــي واســتالم و تخــزین المعــدات واآلالت القیــام بأعمــال التخلــیص الجمر  -33

  التي یقوم الجهاز بشرائها.
القیام بأعمال الخزینـة واالحتفـاظ بجمیـع السـجالت والمسـتندات المالیـة  -34

  طبقًا للتشریعات النافذة.
إعداد التقاریر المالیة الشهریة بالمصـروفات واالرتباطـات وفقـًا للقواعـد  -35

  ري وسنوي.المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شه
ـــة وصـــیانتها ومســـك  -36 ـــى أصـــول الجهـــاز الثابتـــة والمنقول المحافظـــة عل

جـــراء الصـــیانة  الســـجالت الخاصـــة بهـــا، وتـــوفیر األجهـــزة والمعـــدات، وإ
الدوریــــة الالزمــــة لهــــا، وتجدیــــد وثــــائق التــــأمین علــــى مقــــار الجهــــاز 

  وممتلكاتها.
لــنظم القیـام بأعمــال الجــرد السـنوي وكلمــا اقتضــت الحاجـة للجــرد وفقــًا ل -37

  والتشریعات النافذة.
تبــاع اتنظـیم وترتیــب المخـازن وحمایتهــا وضـمان رقابــة فاعلـة علیهــا، و  -38

أحدث  األسالیب فـي اسـتالم األصـناف وحفظهـا وصـرفها وعـدم تراكمهـا 
بالمخــازن، والتصــرف فــي المخــزون الراكــد وفقــًا لمــا تجیــزه التشــریعات 

  النافذة.
ات فــي الجهــاز مــن الحركــة تــوفیر كافــة االحتیاجــات واألعمــال  والخــدم -39

والتنقالت والحراسة، واألمن، وأعمـال النظافـة والمقهـى وصـیانة، مرافـق 
  الجهاز.
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المشــاركة فــي الــردود علــى تقریــر دیــوان المحاســبة مــع كــل مــن مكتــب  -40
  المراجعة الداخلیة والمراقب المالي العام.

ـــــب الدراســـــات والتخطـــــیط  -41 ـــــة لمكت ـــــاریر الدوری ـــــادرات والتق تقـــــدیم المب
  ستراتیجي والتمیز المؤسسي.اإل

  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط اإلدارة. -42
  ما تكلف بها من مهام وفق التشریعات النافذة. -43

  )7مادة (
  -إدارة الموارد البشریة وتختص باآلتي:

اتخاذ ما یلزم من إجـراءات لتنفیـذ قـانون عالقـات العمـل والـنظم والقواعـد  -1
مباشــرة شــؤونهم الوظیفیــة مــن المتعلقــة بشــؤون المــوظفین بالجهــاز  و 

جازات وغیرها. عارة وإ   تعیین وندب وإ
دراج كافة المستندات المتعلقة بهـم والمحافظـة  -2 تنظیم ملفات الموظفین، وإ

  علیها بما یسهل الرجوع إلیها.
إعــداد الدراســـات الخاصـــة بتخطـــیط القـــوى العاملــة بمـــا فـــي ذلـــك تحدیـــد  -3

 ،لتقســـیمات التنظیمیـــةاحتیاجـــات الجهـــاز مـــن الوظـــائف بالتنســـیق مـــع ا
عــداد المــالك الــوظیفي، ووصــف وتوصــیف الوظــائف، بمــا یلبــي حاجــة  وإ

  العمل ویواكب تطوراته.
اقتراح الخطـط التدریبیـة والمیزانیـة الالزمـة لهـا بالتنسـیق مـع التقسـیمات  -4

عـــداد التقــاریر الدوریـــة  التنظیمیــة  بالجهــاز، واإلشـــراف علــى تنفیــذها وإ
  ویر وتحفیز الموارد البشریة.عنها بما یضمن تنمیة وتط

ـــالزم بشـــأن  -5 ـــات الحضـــور واالنصـــراف وضـــبطها، واتخـــاذ ال تنظـــیم عملی
  المخالفین وفقًا للتشریعات المعمول بها.

ــاءة الســنویة  -6 ــاریر الكف ــة بخصــوص تق التنســیق مــع التقســیمات التنظیمی
  وضمان حفظها في ملفات الموظفین.

لتـدریب ومجلـس التأدیـب تولي أمانة  سر لجنة شؤون الموظفین ولجنة ا -7
  بالجهاز.
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ل ــــــة أو التـدریب بالداخــــــراءات الالزمـة عنـد اإلیفـاد للدراســـــــاذ اإلجــــاتخ -8
عداد التقاریر الدوریـــــارج، ومتابعـــوالخ ة الالزمـة عـن الموفـدین ــــة ذلك وإ

  بالتنسیق مع  الجهات ذات العالقة.
افـل االجتمـاعي بـین المـوظفین وفــق اإلشـراف علـى البـرامج الخاصـة بالتك -9

  اإلمكانیات المتاحة.
  العمل على تنشیط العالقات االجتماعیة واألخویة بین الموظفین. -10
عداد اإلحصائیات بالموارد البشریة وتحدیثها. -11   القیام بجمع المعلومات وإ
تقدیم المبادرات والتقاریر الدوریة لمكتب التخطـیط االسـتراتیجي والتمیـز  -12

  المؤسسي.
  داد التقاریر الدوریة عن نشاط اإلدارة.إع -13
  ما تكلف بها من مهام وفق التشریعات النافذة. -14

  )8مادة (
  -إدارة التشغیل والصیانة، وتختص بما یلي:

والدراســـات واإلجـــراءات الخاصـــة  والبـــرامج المشـــاركة فـــي إعـــداد الخطـــط -1
بعملیات التشغیل المستقبلي للمشـروع بمـا فـي ذلـك الجوانـب االسـتثماریة 
للمرافق الملحقة للطریق السریع وذلـك بالتنسـیق مـع مختلـف التقسـیمات 

  التنظیمیة األخرى بالجهاز.
اســـتالم ومراجعـــة خـــرائط وكتیبـــات تشـــغیل وصـــیانة المرافـــق والوحـــدات  -2

واآلالت الخاصــة بكــل مشــروع تــم اســتالمه ابتــدائیًا وتنســیق العمــل مــع 
  مكتب الشؤون الفنیة والمشروعات.

تابعــة للجهــاز وتـــوفیر ة لتشــغیل وصــیانة المرافــق الالفنیــوضــع الخطــط  -3
  مستلزماتها من عمالة فنیة متخصصة ومواد التشغیل المطلوبة.

إعداد الدراسـات الالزمـة السـتخدام التقنیـات الحدیثـة فـي تشـغیل وصـیانة  -4
ـــة  ـــب واإلدارات المعنی ـــة المكات ـــق بالتنســـیق مـــع بقی ـــق الطری ـــع مراف جمی

  بالجهاز.
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ــرا -5 ــم الفنیــة الالزمــة لتشــغیل اقتــراح الخطــط والب مج لتــوفیر الكــوادر واألطق
الطریــق الســریع ومرافقــه علــى الوجــه الــذي یحقــق األهــداف المنشــئ مــن 

  أجلها الجهاز.
اإلشراف على تطبیق نظم التشـغیل اآللیـة وتحصـیل رسـوم العبـور وعوائـد  -6

االستثمار لجمیع قطاعات الطریق السریع ومرافقه، وتقدیم خدمات الـدعم 
الالزمة لضمان استمراریة تشغیل النظم اآللیـة بمسـتویات الكفـاءة  التقني

  المستهدفة.
المشاركة في إعداد الخطط المقترحة لدورة العمل باإلدارة االلكترونیـة مـع  -7

التقسیمات المختلفة بالجهاز، ومتابعة التحـدیث المسـتمر للـنظم المطبقـة 
قبلیة والمتطلبـــات لــإلدارة االلكترونیـــة وكــذلك مراجعـــة االحتیاجــات المســـت

  األساسیة لمهام وأعمال الجهاز.
هدفات الجهـاز المشاركة في إعـداد الـردود والتقـاریر المبنیـة لخطـط ومسـت -8

حالتها ب   عد االعتماد إلى الجهات المختصة.ونشاطاته وإ
تقـــــدیم المبـــــادرات والتقــــــاریر الدوریـــــة لمكتــــــب  الدراســـــات والتخطــــــیط  -9

  االستراتیجي والتمیز المؤسسي.
  التقاریر الدوریة عن نشاط اإلدارة.   إعداد -10
  ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة. -11

  )9مادة (
  -مكتب رئیس الجهاز، ویختص بما یلي:

تلقـــي المكاتبـــات والتقـــاریر الـــواردة لـــرئیس الجهـــاز وعرضـــها علیـــه بعـــد  -1
  استیفاء البیانات الخاصة بها.

وعات علــى اإلدارات توجیــه أعمــال المكتــب واإلشــراف علــى توزیــع الموضــ -2
  والمكاتب المختصة حسب تأشیرة رئیس الجهاز.

  االستعالم على تنفیذ كافة تعلیمات وقرارات وتوصیات رئیس الجهاز. -3
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تنظــیم مواعیــد ومقــابالت رئــي الجهــاز واتصــاالته، واســتقبال الــزوار والــرد  -4
  على استفساراتهم.

  لجهاز.حفظ وتوثیق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضویة رئیس ا -5
عـداد مشـروعات جـدول  -6 إعداد المكاتبات  الخاصة بالدعوة لالجتماعـات وإ

ـــراه رئـــیس الجهـــاز، وتـــدوین  األعمـــال، وحضـــور االجتماعـــات حســـبما ی
  محاضرها وتوثیقها، وحفظها ومتابعة اإلجراءات التنفیذیة الخاصة بها.

التأكـــــد مـــــن تجهیـــــز قاعـــــة االجتماعـــــات وتـــــوفیر المتطلبـــــات الالزمـــــة  -7
  عات.لالجتما

التنســـیق مـــع مكتـــب اإلعـــالم والتوثیـــق وتقنیـــة المعلومـــات فیمـــا یخـــص  -8
التغطیة اإلعالمیة للمقـابالت واالجتماعـات وترتیـب المقـابالت مـع وسـائل 

  اإلعالم.
ضمان تقدیم الخدمات المساندة، ومتابعة إنجـاز الترتیبـات الالزمـة لسـفر  -9

  لیة.رئیس الجهاز بالتنسیق مع إدارة الشؤون اإلداریة والما
تنظـــیم وتنســـیق اســـتقبال الوفــــود الرســـمیة واالجتماعـــات مـــع ممثلــــي  -10

  الجهات ذات العالقة بعمل الجهاز عند زیارتهم لمكتب رئیس الجهاز.
  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب. -11
  أي مهام أخرى تسند إلیه وفق التشریعات النافذة. -12

  )10مادة (
  -مكتب الشؤون القانونیة، ویختص بما یلي:

ة القــرارات وختمهـا وترقیمهـا وتســجیلها وحفظهـا فـي ســجل إعـداد وصـیاغ -1
  خاص حسب تواریخ صدورها و تعمیمها.

  إبداء الرأي وتقدیم المشورة القانونیة في المسائل المعروضة علیه. -2
عـداد المـذكرات والـدفوع القضایا متابعة  -3 التـي یكـون الجهـاز طرفـًا فیهـا، وإ

تابعـــة مــــا یصـــدر بشــــأنها  مـــن أحكــــام القانونیـــة الالزمـــة  بشــــأنها، وم
  بالتنسیق مع إدارة القضایا.
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ـــوائح والقـــرارات  -4 المشـــاركة فـــي إعـــداد ومراجعـــة مشـــروعات القـــوانین والل
  عمل الجهاز، بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.بالمتعلقة 

إعــــداد ومراجعــــة مشـــــروعات التعاقــــدات التــــي یعتـــــزم الجهــــاز إبرامهـــــا  -5
ــي یكــون ال والتأكــد مــن ســالمة بنودهــا  جهــاز طــرف فیهــاواالتفاقیــات الت

ــــة  ــــوق الجهــــاز فیهــــا بالتنســــیق مــــع التقســــیمات التنظیمی وضــــمان حق
  .المختصة 

المشاركة في اللجان التي تتطلـب وجـود عناصـر قانونیـة أو تحتـاج رؤیـة  -6
  قانونیة إلنجاز المهام المسندة إلیها.

تنظـیم تـداولها استالم الجریدة الرسمیة والموسوعات القانونیة وحفظهـا  و  -7
بین التقسیمات التنظیمیة وحفـظ القـوانین واللـوائح والقـرارات ذات العالقـة 

  بعمل الجهاز وتبویبها بصورة منظمة تسهل الرجوع إلیها عند الحاجة.
  إجراء التحقیقات وبحث الشكاوي المحالة إلیه من  قبل رئیس الجهاز. -8
ت والتخطــــــیط تقــــــدیم المبــــــادرات والتقــــــاریر الدوریــــــة لمكتــــــب الدراســــــا -9

  االستراتیجي والتمیز المؤسسي.
  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب. -10
  ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة. -11

  )11مادة (
  -مكتب المراجعة الداخلیة، ویختص بما یلي:

القیــــام بأعمــــال المراجعــــة الداخلیــــة وفقــــًا لألســــس والقواعــــد والمعــــاییر  -1
.المحاسبیة المتعارف علی داریًا ومالیًا   ها قانونیًا وإ

ـــد مـــن صـــحة  -2 ـــات الصـــرف والتأك ـــة إجـــراءات وأذون ـــة وفحـــص كاف مراجع
  المستندات المؤیدة للصرف حسب اللوائح اإلداریة والمالیة المعمول بها.

مراجعــة الســلف والعهــد المالیــة المؤقتــة والمســتدیمة والتأكــد مــن االلتــزام  -3
  بحدود صرفها وتسویتها.

شوفات المرتبـات والمكافـآت ومـا فـي حكمهـا والتأكـد فحص استمارات و ك -4
  من مطابقتها لما تقضي به القوانین واللوائح.
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القیــام بمهــام الجــرد الــدوري  و المفــاجئ للخــزائن والمخــازن وجــرد العهــد  -5
  المالیة والمشاركة في مهام الجرد السنوي.

فحــص الحســـابات الختامیـــة والقـــوائم المالیــة والتأكـــد مـــن صـــحة توجیـــه  -6
قیــود المحاســبیة ومراجعــة مــذكرات التســویة لحســاب الجهــاز بالمصــرف ال

  والمطالبة بتسویة المعلقات إن وجدت.
مراجعــة مســتندات الشــراء للتأكــد مــن تقیــدها بالضــوابط واألحكــام المقــررة  -7

  بخصوص وفقًا للتشریعات النافذة.
 دراسة العقود التي یعتزم الجهاز إبرامها لفحـص شـروطها المالیـة، للتأكـد -8

  من مطابقتها للقوانین والنظم واللوائح المالیة المعمول بها.
متابعـة التقـاریر التنفیذیـة للعقـود ومراجعـة مستخلصـاتها المالیـة وفحـص  -9

بــداء أیــة مالحظــات یراهــا ضــروریة  صــمســتندات الــدفعات المقــرر  رفها وإ
  وذلك قبل الصرف وبعده.

لجهــاز لــدى مراجعـة جمیــع أذونــات الصـرف الخاصــة للمطالبــة بحقـوق ا -10
الغیـــر أو حقـــوق الغیـــر لـــدى الجهـــاز والتأكـــد مـــن اســـتكمال متطلباتهـــا 

  وصحة مستنداتها.
المشــاركة فــي الــرد علــى االستفســارات والمالحظــات التــي یبــدیها دیــوان  -11

ــــات  ــــة والمیزانی ــــة الحســــابات الختامی المحاســــبة حــــول فحــــص ومراجع
  العمومیة.

ـــنظم والقواعـــد  التحقـــق مـــن أن اإلنفـــاق مـــن المیزانیـــة یتماشـــى مـــع -12 ال
القانونیــة، ومتابعــة مــا قــد یقــع مــن مخالفــة مالیــة أو خــروج عــن تلــك 

  النظم والقواعد.
التأكد من سالمة األموال والعهد واألثاث واألدوات والمباني والموجـودات  -13

ـــى األصـــول الثابتـــة  األخـــرى واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة للمحافظـــة عل
  والمنقولة للجهاز.  

ة لجمیـــع المصـــروفات واإلیـــرادات والتحقـــق مـــن عـــدم المراجعـــة الداخلیـــ -14
  تجاوز المخصصات المقررة بالمیزانیة.
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ـــــب الدراســـــات والتخطـــــیط  -15 ـــــة لمكت ـــــاریر الدوری ـــــادرات والتق تقـــــدیم المب
  االستراتیجي والتمیز المؤسسي.

  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب. -16
  مهام وفق التشریعات النافذة.من ما یكلف به  -17

  )12مادة (
  -مكتب المتابعة ویختص بما یلي : 

متابعــة تنفیـــذ القـــرارات والمكاتبـــات ومحاضـــر االجتماعـــات الصـــادرة عـــن  -1
  رئیس الجهاز.

عمـــل تخـــص متابعــة تنفیـــذ مــا یحـــال إلیـــه مــن قـــرارات ومكاتبـــات والتــي  -2
  الجهاز.

المهــام الرســمیة وأعمــال اللجــان المكلفــة مــن قبــل رئــیس متابعــة تقــاریر  -3
  الجهاز.

اد الـردود علـى مالحظـات الجهـات الرقابیـة فـي المسـائل التــي متابعـة إعـد -4
  تخص الجهاز.

ــداء  -5 ب تلقــي االستفســارات والشــكاوي الخاصــة بنشــاط الجهــاز ودراســتها وإ
  الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.

تقــــــدیم المبــــــادرات والتقــــــاریر الدوریــــــة لمكتــــــب الدراســــــات والتخطــــــیط  -6
  االستراتیجي والتمیز المؤسسي.

  لتقاریر الدوریة عن نشاط المكتب.إعداد ا -7
  ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة. -8

  )13مادة (
  -مكتب التعاون الفني، ویختص بما یلي:

متابعــة أعمــال المنظمــات الدولیــة واإلقلیمیــة ذات العالقــة بنشــاط الجهــاز  -1
بداء الرأي في كل ما یصدر عنها. عداد التقاریر عنها وإ   وإ

لدوریـة عـن أعمـال اللجـان المشـتركة والثنائیـة بالتنسـیق إعداد التقـاریر ا -2
  مع اإلدارات المختصة.
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المشاركة في إعداد ومراجعة مشـاریع االتفاقیـات ومحاضـر التعـاون التـي  -3
ــه مــن الجهــات المختصــة  ــًا  فیهــا، أو التــي تحــال إلی یكــون الجهــاز طرف

  ومتابعة تنفیذ ما یعتمد منها.
ـــائق والمســـتند -4 ـــام بترجمـــة الوث ات الخاصـــة باالتفاقیـــات والمعاهـــدات القی

  الدولیة واإلقلیمیة ذات العالقة بعمل الجهاز.
تـــأمین الترجمـــة للوفـــود األجنبیـــة المشـــاركة فـــي االجتماعـــات واللقـــاءات  -5

والندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل لیبیـا، ومرافقـة الوفـود أثنـاء قیـامهم 
  بالزیارات المیدانیة التي ینظمها الجهاز.

ـــرارات المشـــار  -6 كة فـــي إعـــداد التقـــاریر الفنیـــة عـــن الموقـــف التنفیـــذي للق
والتوصـــیات ذات العالقـــة بنشـــاط الجهـــاز بمحاضـــر اجتماعـــات اللجـــان 
ـــك مـــع التقســـیمات  ـــي ذل المشـــتركة وتحـــدیثها بشـــكل دائـــم، والتنســـیق ف

  التنظیمیة المختصة بالجهاز.
التنســیق مــع الجهــات المختصــة بشــأن مشــاركة الجهــاز فــي اجتماعــات  -7

الهیئـــات والمؤسســـات والمنظمـــات الدولیـــة واإلقلیمیـــة المعنیـــة بمجـــاالت 
قــد داخــل تنشـاط الجهــاز واللجـان الفنیــة المنبثقــة عنـه، ســوا تلــك التـي تع

  لیبیا أو خارجها.
إتبـــاع األســـالیب الحدیثـــة والمتطـــورة زفـــي توثیـــق وحفـــظ كافـــة محاضـــر  -8

یـــة المعنیـــة، االجتماعـــات وقـــرارات وتوصـــیات المنظمـــات الدولیـــة واإلقلیم
  بشكل یسهل الرجوع  إلیها عند الحاجة.

تقــــــدیم المبــــــادرات والتقــــــاریر الدوریــــــة لمكتــــــب الدراســــــات والتخطــــــیط  -9
  االستراتیجي والتمیز المؤسسي.

  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب. -10
  ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة. -11
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  )14مادة (
  -بما یلي: مكتب األمالك والتعویضات، ویختص

مراجعة تقاریر حصر األمـالك الواقعـة فـي مسـار مشـروع الطریـق السـریع  -1
  ومرافقه  وغیرها من األعمال التي تسند مهام تنفیذها للجهاز.

عــداد خطــط  -2 إعـداد التقــدیرات الالزمـة للتعــویض عـن األمــالك المختلفـة، وإ
  تنفیذها وفق التشریعات النافذة.

ــــة الالزمــــة متابعــــة إجــــراءات تخصــــیص و اعتمــــاد  -3 المخصصــــات المالی
  للتعویض عن األمالك، وذلك بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.

عـــداد ملفـــات خاصـــة بهـــا  مـــع التأكـــد مـــن  -4 اســـتالم طلبـــات التعـــویض وإ
اســــتیفاء المســـــتندات و الوثـــــائق المطلوبـــــة وفـــــق التشـــــریعات النافـــــذة 

  وتقدیمها للجهات المختصة بالنظر في أمر التعویض.
تنفیــذ الخطــط والبــرامج المعــدة لتنفیــذ وصــرف التعویضــات  اإلشــراف علــى -5

المقررة وفق التشریعات النافدة وبالتنسیق مع اإلدارات والمكاتـب المعنیـة 
  في الجهاز.

تقــــــدیم المبــــــادرات والتقــــــاریر الدوریــــــة لمكتــــــب الدراســــــات والتخطــــــیط  -6
  االستراتیجي والتمیز المؤسسي.

  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب. -7
  فما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة. -8

  )15مادة (
  -الشؤون الفنیة والمشروعات، وتختص بما یلي:مكتب 

اإلشــراف علــى تنفیــذ األعمــال التـــي یكلــف بهــا الجهــاز ومتابعــة الجهـــات  -1
  والشركات القائمة بتنفیذها من حیث االلتزام بشروط التعاقد.

رائط الالزمـة لألعمـال التـي یكلـف متابعة إعـداد التصـامیم والرسـومات والخـ -2
بــداء الـرأي فیهــا فــي حالـة تكلیــف المكاتــب االستشــاریة  بتنفیـذها الجهــاز وإ

  بإعدادها.
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متابعة أعمال تنفیذ المشـروعات مـن الناحیـة الفنیـة والتأكـد مـن أن أعمـال  -3
التنفیذ مطابقة للمواصفات المعتمـدة، ومراجعـة األوامـر التعدیلیـة المقترحـة 

بداء الرأ   ي الفني حیالها قبل إحالتها لالعتماد من رئیس الجهاز.وإ
المشاركة في مراجعـة المستخلصـات ومسـتندات الصـرف الالزمـة بالتنسـیق  -4

عــداد طلبــات  مــع اإلدارات المختصــة وفقــًا للــنظم المالیــة والفنیــة المقــررة وإ
  التفویضات المالیة للمشاریع.

شــروعات بــرامج التنمیــة تبــاع السیاســات والــنظم المتعلقــة بتنفیــذ إدارة مإ -5
والعمـــل علـــى التنســـیق مـــع الجهـــات األخـــرى ذات العالقـــة بالمشـــروعات 

  التنمویة.
المشاركة في دراسة العروض المقدمة لتنفیذ األعمال ذات العالقة بالجهـاز  -6

  والمعتمدة في الخطط المعدة من قبل الجهات المختصة.
لها بـین الجهـات إعـداد أرشـیف كامـل لمسـتندات العقـود وتنظـیم حركـة تـداو  -7

  المختصة داخل الجهاز.
  التعاون مع لجنة العطاءات لتنظیم حركة انسیاب المستندات وتداولها. -8
تطــویر مســودات عقــود مشــروعات وذلــك طبقــًا للتشــریعات النافــذة ومــا یــتم  -9

االتفاق علیه مع المقاولین بالخصـوص وذلـك  بالتنسـیق مـع اإلدارات ذات 
  العالقة.

لمــــذكرات المتعلقــــة بطلــــب اإلذن بالتعاقــــد علــــى المشــــاركة فــــي إعــــداد ا -10
  مشروعات التنمیة بالتعاون مع اإلدارات المختصة.

دراسة مسودات التعاقد والتقاریر  النهائیة لنتائج أعمـال لجـان الممارسـة  -11
ــرارات اإلذن  مرفقــة بالمواصــفات والعــروض وكافــة المســتندات الالزمــة وق

مالحظــات الجهــات الرقابیــة   والتعاقــد والمشــاركة فــي إعــداد الــردود حــول
  بالخصوص.

المشاركة في الدراسات التـي تجـري لتقیـیم المـوردین والمقـاولین الـراغبین  -12
  في التعامل مع الجهاز. 
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ـــة  -13 المشـــاركة مـــع  الجهـــات ذات العالقـــة فـــي إعـــداد التكـــالیف التقدیری
  للمشروعات.

اءات مشروعات الجدیدة والتأكد من اإلجـر للالمشاركة في لجان االستالم  -14
  المستندیة لعملیات االستالم.

التنســــیق مــــع اإلدارات المختصــــة لمتابعــــة مالحظــــات لجــــان التســــلیم  -15
  واالستالم المبدئي والنهائي للمشروعات.

المشــاركة و ات مشــروعات التنمیــة وازنــالمشــاركة فــي إعــداد میزانیــات وم -16
قفالها.   في إعداد تقاریر تفصیلیة عنها ومتابعة تنفیذها وإ

إعــــداد الموازنــــة التقدیریــــة لخطــــة مشــــروعات التنمیــــة  المشــــاركة فــــي -17
  السنویة بالتعاون مع التقسیمات اإلداریة األخرى.

إعداد التقاریر المفصـلة عـن النـواقص واألضـرار والمخالفـات إن وجـدت  -18
حالتهـا إلـى اإلدارة المختصــة إلتمـام اإلجـراءات الخاصــة بتحدیـد قیمــة  وإ

قــــد معهــــا وشــــركات التــــأمین األضــــرار وذلــــك لمطالبــــة الشــــركات المتعا
  بالتعویض عند اإلقتضاء.

مراجعة مستندات الشحن وكافة إجراءات التخلـیص والتصـریح الجمركـي  -19
المتعلقــــة بشــــحنات المــــواد التــــي یــــتم اســــتیرادها لمشــــروعات التنمیــــة 
والتشغیلیة والتنسیق مع الجهات المختصة في عملیات نقلها إلـى حـین 

  روعات.حفظها بالمخازن أو بمواقع المش
إعــداد التقــاریر الفنیــة عــن ســیر العمــل بالمشــروعات التــي یكلــف بهــا  -20

حالتها إلى رئیس الجهاز مشفوعة بالمالحظات التي تراها.   الجهاز وإ
ـــــب الدراســـــات والتخطـــــیط  -21 ـــــة لمكت ـــــاریر الدوری ـــــادرات والتق تقـــــدیم المب

  االستراتیجي والتمیز المؤسسي.
  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط المكتب. -22
  ا تكلف بها من مهام وفق التشریعات النافذة.م -23
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  )16مادة (
ــز المؤسســي، و  خــتص بمــا یمكتــب الدراســات والتخطــیط االســتراتیجي والتمی

  -یلي:
اقتـــراح وبلـــورة السیاســـات و اإلســـتراتیجیات التـــي تســـتهدف تحقیـــق رؤیـــة  -1

  الجهاز وأهدافه وتنفیذ رؤیة الجهاز وأهدافه وتنفیذ مهامه واختصاصاته.
عــداد متابعـة  -2 ومراجعـة السیاسـات العامـة للقطاعـات المختلفـة فـي الدولـة وإ

  التقاریر عن أثرها في البرامج و المشاریع المعتمدة للجهاز.
إعداد المخططات اإلستراتیجیة قصیرة ومتوسـطة وطویلـة المـدى فـي مجـال  -3

  أعمال الجهاز واإلشراف علیها ومراجعتها بشكل دوري.
لجهاز بما یشمل دراسات الجـدوى الفنیـة إجراء دراسات تخطیط مشروعات ا -4

  واالقتصادیة والدراسات التحلیلیة األخرى ذات العالقة.
دراسـة الصــعوبات والمعوقــات التـي تعتــرض تنفیــذ الخطـط والبــرامج واقتــراح  -5

  السبل الكفیلة بمعالجتها.
ــــى األهــــداف االســــتراتیجیة للجهــــاز  -6 ــــاء عل ــــات المشــــاریع بن ــــد أولوی تحدی

  ة.والمیزانیات المتاح
ــع البیانــات والدراســات فــي مجــال مشــروعات الجهــاز واختصاصــاتها  -7 تجمی

ومراجعتهــا واســتكمالها وتطویرهــا لالســتفادة منهــا فــي تنفیــذ مهــام وأعمــال 
  الجهاز.

إعــداد الدراســات واألبحــاث الالزمــة إلنجــاز  التصــامیم الهندســیة والرســوم  -8
  والخرائط والمواصفات الفنیة الخاصة بتلك المشروعات.

خطط وبـرامج مراحـل تنفیـذ المشـروعات المكلـف بتنفیـذها ومـا یلحـق  وضع -9
  بها من مشروعات تكمیلیة.

إعـــداد المخطـــط العـــام للمشـــروعات المكلـــف بتنفیـــذها الجهـــاز، واقتـــراح  -10
  میزانیات تنفیذه بالتعاون مع اإلدارات  واألقسام المعنیة بالجهاز.
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ـــى ا -11 ـــي مجـــال عمـــل الجهـــاز عل ـــة ف لصـــعیدین متابعـــة التطـــورات التقنی
الوطني والدولي واقتراح توطینها ومجاالت االستفادة منهـا فـي تنفیـذ مـا 

  یكلف به الجهاز من مشروعات.
اقتـــراح األســـس والمعـــاییر الخاصـــة بالتصـــامیم الهندســـیة للمشـــروعات  -12

  الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.
  القیم واألهداف العامة والتشغیلیة للجهاز. ثتحدی -13
ـــرات ال -14 ـــة المـــؤثرة فـــي نشـــاطات الجهـــاز دراســـة المتغی داخلیـــة والخارجی

عداد التقاریر عنها.   وإ
اإلشــراف علــى إعــداد الخطــة االســتراتجیة للجهــاز ووضــع مســتهدفاتها  -15

  والتأكد من تحقیق هذه المستهدفات.
  اإلشراف على إعداد الخطط التشغیلیة الخاصة بالجهاز. -16
ة بالجهـــاز وضـــع معـــاییر أداء الخطـــط االســـتراتجیة والتشـــغیلیة الخاصـــ -17

  ووحداته المختلفة ومتابعة تنفیذها.
والتحقــق مــن مــدى فعالیتهــا الجهــاز المراجعـة الدوریــة لمنهجیــات عمــل  -18

  لتحقیق مستهدفاتها.
  القیام بإعداد الدراسات التطویریة إلحداث التمیز المؤسسي بالجهاز. -19
وضـــع بـــرامج قیـــاس األداء وتقیـــیم اإلنجـــازات ومقارنتهـــا مـــع الخطـــط  -20

  تحدید االنحرافات واقتراح الحلول.الموضوعة و 
متابعــــة تنفیــــذ المبـــــادرات ورفــــع تقــــاریر دوریـــــة عــــن مــــدى تحقیـــــق  -21

  مستهدفاتها إلى الجهاز.
نشـر ثقافـة التمیـز المؤسسـي فـي الجهـاز والقیـام بعملیـة التـدریب علــى  -22

آلیـــات إعـــداد وتنفیـــذ الخطـــة االســـتراتجیة بالتنســـیق مـــع إدارة المـــوارد 
  البشریة.

  ت المعیاریة بالجهاز والمؤسسات المناظرة لها.عقد المقارنا -23
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وضــــع معــــاییر التمیــــز لمــــوظفي الجهــــاز لتحدیــــد المــــوظفین المتمیــــزین  -24
والتنسـیق مـع اإلدارة المختصـة فـي عقـد ملتقیـات التمیـز وتكــریم اإلدارات 

  والموظفین المتمیزین.
المساهمة في اقتراح الهیاكـل التنظیمیـة وتعـدیلها بمـا یتفـق مـع التغیـرات  -25

  االستراتجیة في أهداف الجهاز.
عداد التقاریر الدوریة عنها. -26   تقییم أداء اإلدارات والمكاتب وإ
  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط الجهاز والتقریر السنوي للجهاز. -27
  إعداد التقاریر الدوریة عن نشاط اإلدارة. -28
  ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة. -29

  )17مادة (
  -التوثیق وتقنیة المعلومات، ویختص بما یلي:مكتب اإلعالم و 

تجمیع البیانـات والمعلومـات والوثـائق المتعلقـة بأنشـطة الجهـاز وتصـنیفها  -1
  بالتعاون مع المكاتب واإلدارات المختصة بالجهاز.

تجمیــع البیانــات والمعلومــات ذات العالقــة باهتمامــات وأعمــال الجهــاز مــن  -2
لومــــــات الدولیــــــة وتخزینهــــــا المصــــــادر المحلیــــــة والدولیــــــة وشــــــبكة المع

واســترجاعها فــي شــكل نشــرات دوریــة للمعلومــات وتزویــد الجهــات المعنیــة 
  بها.

العمل على تصمیم وتركیب شبكة معلومات الربط اإللكتروني داخـل الجهـاز  -3
  والمشروعات التابعة له وضمان استمراریة تزوید الجهاز بخدماتها.

صـــدار الكتیبـــات والملصـــ -4 قات واألشـــرطة والبـــرامج اإلشـــراف علـــى إنتـــاج وإ
ـــق الخطـــط  ـــى نشـــرها وتوزیعهـــا وف المرئیـــة و مـــا فـــي حكمهـــا والعمـــل عل

  المعتمدة في الخصوص.
اتخــــاذ اإلجــــراءات الخاصــــة بالتغطیــــة اإلعالمیــــة ألنشــــطة الجهــــاز وفــــق  -5

  تعلیمات رئیس الجهاز.
عـداد الخطـة  -6 القیام بأعمال الصیانة الدوریة ألجهزة الحاسوب وملحقاتهـا وإ

  للتطویر. السنویة
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دارات الجهاز فـي اسـتخدام البرمجیـات وأجهـزة  -7 تقدیم الدعم الفني لمكاتب وإ
  الحواسیب.

  إعداد قاعدة بیانات خاصة بكل أجهزة الحواسیب وملحقاتها. -8
ـــق بمواصـــفات األجهـــزة  -9 ـــة المشـــتریات فیمـــا یتعل ـــي للجن ـــرأي الفن تقـــدیم ال

  ومعدات الحواسیب التي یتقرر شراؤها.
صـول أجهـزة الحواسـیب المملوكـة  للجهـاز والتأكـد المساهمة فـي جـرد أ -10

  من أرقامها المتسلسلة.
عـداد  -11 المشاركة في لجـان اسـتالم المشـتریات مـن األجهـزة االلكترونیـة وإ

  التقاریر الفنیة عن مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
ـــاظ بنســـخ الكترونیـــة مـــن الشـــعارات الرســـمیة المســـتخدمة فـــي  -12 االحتف

ــإلدارات والمكاتــب أو المطــابع الجهــاز فــي صــورة ال تاحتهــا ل ــة وإ كترونی
  المتعاقدة لتنفیذ أعمال فنیة للجهاز.

مســاك ســجالت توزیــع  -13 متابعــة اشــتراكات الجهــاز فــي خدمــة االنترنــت وإ
  عقود االنترنت على الموظفین.

ــى الموقــع  -14 ــد االلكترونــي للمــوظفین عل القیــام باســتحداث حســابات البری
  الرسمي للجهاز.

إعـــداد العـــروض التقدیمیـــة الخاصـــة بـــإدارات ومكاتـــب  المســـاهمة فـــي -15
ـــي  وأالجهـــاز لعرضـــها فـــي االجتماعـــات  ـــدعم الفن ـــدیم ال النـــدوات، وتق

  للمكلفین بها.
ــع التواصــل  -16 ــه  وســائل اإلعــالم المختلفــة ومواق ــى مــا تتناول االطــالع عل

االجتمــاعي مــن موضــوعات تخــص الجهــاز وعرضــها علــى المســؤولین 
عداد الردود علیها.   وإ

إلشراف على موقع الجهاز بشبكة المعلومـات الدولیـة و تحدیثـه بشـكل ا -17
  مستمر.
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إعـــــداد وتنفیـــــذ البـــــرامج اإلعالمیـــــة واإلرشـــــادیة المرئیـــــة والمســـــموعة  -18
صـــدار  ـــة وإ ـــاج األشـــرطة الوثائقی نت ـــة، وإ والمقـــروءة والنشـــرات اإلعالمی

  المطبوعات التي تخص أعمال الجهاز وتكفل تحقیق أهدافها. 
تحــدیث وصــیانة شــبكات الحاســوب بالجهــاز وغیرهــا مــن  متابعــة أعمــال -19

ــة  منظومــات تقنیــة المعلومــات والمســاهمة فــي إعــداد المواصــفات الفنی
  الحتیاجات الجهاز من األجهزة والمعدات والبرمجیات المختلفة.

إعداد وتشغیل الموقع االلكتروني للجهاز واإلشراف على تحدیث بیاناتـه  -20
.   دوریًا

وتنفیذ الخطة السـنویة التدریبیـة للعـاملین بالجهـاز المشاركة في اقتراح  -21
في مجال المعلومات والتوثیق والمساهمة في تنفیذ خطط وبـرامج تنمیـة 

  الموارد البشریة.
ـــى  -22 توثیـــق االتفاقیـــات والوثـــائق الدولیـــة العربیـــة واإلقلیمیـــة والعمـــل عل

  توظیفها بما یخدم مهام وأهداف الجهاز.
إلیـــه مـــن رئـــیس الجهـــاز وفـــق  أي اختصاصـــات ومهـــام أخـــرى تســـند -23

  التشریعات النافذة.
  إعداد التقاریر الدوریة عن عمل المكتب. -24

  )18مادة (
تتـولى لجنــة مختصــة تعمــل تحــت إشـراف الجهــاز تمثیــل الجانــب اللیبــي فــي 

) مـن معاهـدة الصـداقة 1) فقـرة (9اللجنة المشتركة المنصوص علیها بالمادة (
ــانون رقــم (والشــراكة والتعــاون مــع الجانــب اإلیطــ ) 2الي المصــادق علیهــا بالق

یصــدر بتشــكیل اللجنــة وتحدیــد اختصاصــاتها قــرار مــن مجلــس و م 2009لســنة 
  الوزراء.

  )19مادة (
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل حكــم یخالفــه، وینشــر فــي 

  الجریدة الرسمیة، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.
  طنيالس الرئاسي حلكومة الوفاق الو

  ه. 1440/صفر/ 19  :صدر في
  م. 2018/ 10/ 29الموافق:  
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 1472رقم(

  بشأن تكليف مبهام
  الس الرئاسي

  وتعدیالته.،بعد االطالع على اإلعالن الدستورى -
  م. 2015 دیسمبر 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتهما.
بشــــأن عالقــــات العمــــل والئحتــــه ،م  2010) لســــنة 12وعلــــى قــــانون رقــــم( -

  التنفیذیة.
بشــــأن إنشــــاء جهــــاز المخــــابرات ،م  2012) لســــنة 7وعلـــى القــــانون رقــــم( -

  اللیبیة.
بشـأن تشـكیل حكومـة ،م  2016) لسـنة 4اسـي رقـم(وعلى قرار المجلـس الرئ -

  وفاق وطني.
بشـأن مـنح تفـویض ،م  2016) لسـنة 12وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم( -

  بمهام.
  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ــررقـ
  )1مادة (

  رئیسًا لجهاز المخابرات اللیبیة.،یكلف السید/عبد اهللا مسعود الدرسي
  )2مادة (

لیُ  وعلى الجهــات ،ویلغى كـل حكــم یخالفـه،بهــذا القـرار مــن تـاریخ صــدوره عم
  المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1440/ صفر/ 21صدر في: 
  م. 2018/ 31/10الموافق:  
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018)لسنة 1596رقم(

  رير بعض األحكامبشأن إعادة تشكيل جلنة وتق
  الس الرئاسي

ــاریخ  - ــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر بت  2011أغســطس  3بعــد االطــالع عل
  میالدیة وتعدیالته.

  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتهما.
میالدیــة بشــأن إصــدار قــانون عالقــات  2010)لســنة 12وعلــى القــانون رقــم( -

  العمل والئحته التنفیذیة.
میالدیــة بشـــأن تشـــكیل  2016)لســـنة 4وعلــى قـــرار المجلــس الرئاســـي رقــم( -

  حكومة وفاق وطني.
میالدیـــة بشـــأن مـــنح  2016)لســـنة 12وعلـــي قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم( -

  تفویض بمهام.
میالدیــة بشــأن  2007لســنة  )918للجنــة الشــعبیة العامــة رقــم(وعلــى قــرار ا -

  ضوابط شراء واستعمال السیارات واآللیات المملوكة للمجتمع وتعدیالته.
ـــوان المحاســـبة رقـــم( - ـــاب رئـــیس دی ـــى كت ـــي 18-19-2350وعل ) المـــؤرخ ف

  م. 16/04/2018
) المــــــؤرخ فــــــي 1895وعلــــــى كتــــــاب وزیــــــر المواصــــــالت المفــــــوض رقــــــم( -

  م. 09/05/2018
  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
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  قــــرر 
  )1مادة (

ــدها أو  یعــاد تشــكیل لجنــة تقــدیر قیمــة الســیارات واآللیــات التــي تقــرر تخری
ــام المــادة ( ــم19بیعهــا المشــكلة بموجــب أحك ــالقرار رق  2007لســنة  )918( ) ب
  میالدیة المشار إلیه على النحو اآلتي:

.                      مجلس الوزراء         مندوب عن  -1   رئیسًا
2- .   مندوب عن وزارة المواصالت                             عضوًا
3- .   مندوب عن وزارة المالیة                                 عضوًا
4- .   مندوب عن وزارة المواصالت                              مقررًا

  )2مادة (
) ممارسـة مهامهـا بـأن تكـون 1جـب أحكـام المـادة(تلتزم اللجنة المشكلة بمو 

بناء على تقریر اللجنة الفنیة المشكلة من قبل وزارة المواصـالت طبقـًا لألحكـام 
  میالدیة المشار إلیه. 2007لسنة  )918بالقرار رقم ( )18الواردة في المادة(

  )3مادة (
رار مـن یكون للجنة الئحة تحدد آلیة وضوابط عملها ومكافأتها یصدر بها قـ

میالدیـة  2007لسـنة  )918وزیر المواصالت وبما ال یخالف أحكـام القـرار رقـم(
  المشار إلیه.

  )4مادة (
میالدیــة  2009لســنة  )54( یلغــى قــرار أمــین اللجنــة الشــعبیة العامــة رقــم

  بإعادة تشكیل لجنة وتحدید مهامها.
  )5مادة (

وعلى الجهــات ،ویلغى كــل حكـم یخالفــه،یعمـل بهــذا القـرار مــن تــاریخ صـدوره
  . تنفیذه وینشر في مدونة االجراءات المعنیة

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  /هـ.1440ربیع األول / /24 :صدر في
  م. 2/12/2018 :الموافق
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
بشان الئحة استخدام  ميالدية 2017)لسنة 1382رقم(

  الطب الشرعي والتحاليل العاملني يف جمال علوم
مبركز اخلربة القضائية والبحوث من ذوي املهن الطبية 

  والطبية املساعدة
  الس الرئاسي 

  وتعدیالته.،بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
میزانیــة والحســابات والمخــازن وعلــي قــانون النظــام المــالي للدولــة الئحــة ال -

  وتعدیالتهما.
م .بشــــان عالقــــات العمــــل والئحتــــه  2010)لســــنة 12وعلـــى القــــانون رقــــم( -

  التنفیذیة.
م .بشــأن تشــكیل حكومــة  2016)لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  وفاق وطني.
م .بشــان مــنح تفــویض  2016)لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم( -

  بمهام.
  وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ـــررقـ
  )1مادة(

  الفصل األول
  التعاقد على شغل الوظائف

یعتبـر مركــز الخبـرة القضــائیة والبحـوث وحــدة إداریـة قائمــة بـذاتها ألغــراض 
ویبرم العقد مع المستخدم من قبل إدارة المركز بقدر الحاجـة ،تنفیذ هذه الالئحة



  100رقم الصفحة                                                                    )  2دد (ـــالع
  

ـــي حـــدود التخصصـــا ،الفعلیـــة للعمـــل ـــرات الالزمـــة لتســـییر العمـــلوف  ،ت والخب
  وبمراعاة التشریعات المنظمة للعمالة الوطنیة وغیر الوطنیة.

  )2( مادة
د وذلــك حســب حاجــة المــالك المعتمــ ،یكــون شــغل الوظــائف بطریــق التعاقــد

، وبــاإلعالن عــن الوظــائف المطلــوب شــغلها بمركــز الخبــرة القضــائیة والبحــوث
إلعـــالن أو بغیـــر ذلـــك مـــن وســـائل ا ،مـــلبالصـــحف الیومیـــة أو داخـــل مقـــر الع

  :متضمنًا البیانات التالیة
  وشروط شغلها. ،اسم الوظیفة المطلوب شغلها -1
  الجهة التي تقدم إلیها الطلبات. -2
  المیعاد المحدد لتقدیم الطلبات. -3
  ومكانها. ،میعاد المقابلة الشخصیة -4
یعــــاد م) و شــــفوي-نــــوع االمتحــــان الــــذي ســــوف یجــــرى للمتقــــدم (تحریــــري -5

  االمتحان ومكانه.
  )3مادة(

تكون األولویة في التعاقد للعمـل للیبیـین الحاصـلین علـى المـؤهالت العلمیـة 
وفــي جمیــع األحــوال یــتم وفــق  ،مــن الــذین تتــوفر فــیهم شــروط شــغل الوظــائف

  اختیار إدارة المركز بمراعاة توفر الشروط الالزمة لشغل الوظائف.
  )4( مادة

  -شغل الوظائف ما یلي :یراعى عند التعاقد ل
وعنـد التسـاوي فـي الترتیـب  ،أن یكون حسب األسـبقیة فـي اجتیـاز االمتحـان أ.

.   یتم التعاقد مع األعلى مؤهًال فاألقدم تخرجًا
وعلــى جهــة  ،یترتــب علــى إبــرام التعاقــد مــع الموظــف انتهــاء عملــه الســابق ب.

ة علـى أن تتـولى عمله السابقة أیا كانت اتخاذ اإلجـراءات القانونیـة المترتبـ
  إدارة المركز إبالغها بذلك.
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  )5( مادة
قة یشـترط فــیمن یتعاقـد معــه مــا مـع عــدم اإلخـالل بمــا ورد فـي المــواد الســاب

  -:یلي
  أن یكون محمود السیرة وحسن السمعة. أ.

أال یكون قد سبق الحكـم علیـه بجنایـة أو جنحـة مخلـة بالشـرف أو األمانـة  ب.
  .ما لم یكن قد رد إلیه اعتباره

أال یكون قد سبق فصله من الخدمة العمومیة تأدیبیـًا بقـرار أو حكـم نهـائي  ج.
  ما لم تمض على صدوره خمس سنوات على األقل.

  أن یكون مستوفیا الشتراطات شغل الوظائف. د.
  أن یكون الئقًا صحیًا لشغل الوظیفة. ه.
  أال تقل سنه عند التعاقد عن ثماني عشرة سنة میالدیة. و.
  كون محرومًا من مزاولة المهنة.أال ی ز.
أن یتفرغ للعمل تفرغـًا تامـًا وأال یكـون موظفـًا فـي القطـاع العـام أو الخـاص  ح.

  تحت أي مسمى وظیفي كان.
  أن یجتاز االمتحانات أو المسابقات أو المقابالت التي یتقرر إجراؤها. ط.

  )6( مادة
جنبیـــة الـــنظم تســـري علـــى تقیـــیم ومعاملـــة المـــؤهالت العلمیـــة الوطنیـــة واأل

  المقررة في التشریعات النافذة.
  )7( مادة

یخضــع المتعاقــد معــه ألول مــرة لالختبــار وذلــك لمــدة ثالثــة أشــهر تبــدأ مــن 
ویعتبر المتعاقـد معـه قـد اجتـاز فتـرة االختبـار بنجـاح إذا  ،تاریخ مباشرته للعمل

خطار فـال فإذا وجه إلیه هذا اإل ،لم یوجه إلیه قبل انتهائها إخطار بإنهاء عقده
یستحق غیر مرتبه لمدة شهر من تاریخ تسـلمه اإلخطـار أو مـن تـاریخ انتهـاء 

  مدة االختبار أیهما أقرب.
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أما إذا كان انتهاء العقد بناء على طلب المتعاقد معه خالل الفتـرة المـذكورة 
  حتى آخر یوم عمل. هفال یستحق غیر مرتب

  )8( مادة
 ،شـــهر مـــن تـــاریخ توقیـــع العقـــدإذا لـــم یباشـــر المتعاقـــد معـــه العمـــل خـــالل 

خطاره بذلك اعتبر التعاقد كأن لم یكن.   وإ
  الفصل الثاني

  اإلجازات
  )9( مادة

تتخــذ الســنة مــن أول شــهر ینــایر إلــى آخــر شــهر دیســمبر أساســا لحســاب 
اإلجازات المستحقة للمستخدم ویستحق المسـتخدم إجـازة بـأجر عـن أیـام العمـل 

نهایـة السـنة ویعتبـر الجـزء مـن الشـهر إذا الفعلیة من تاریخ تسلمه العمل إلـى 
وال یمـنح اإلجـازة إال بعـد  ،زاد على خمسة عشر یومًا كامًال وال یحسب مـا دونـه

  قضاء مدة ال تقل عن ستة أشهر.
  )10( مادة

وخمســة وأربعــون یومــًا لمــن  ،مـدة اإلجــازة الســنویة ثالثــون یومــا فــي الســنة
وال یجـــوز  ،ه عشـــرین عامـــاً بلــغ خمســـة وأربعـــین عامـــًا أو جـــاوزت مــدة خدمتـــ

تقصــــیر أو تأجیــــل اإلجــــازة الســــنویة أو إنهاؤهــــا إال ألســــباب قویــــة تقتضــــیها 
وفـي جمیـع  ،مصلحة العمل وبقـرار مـن رئـیس مركـز الخبـرة القضـائیة والبحـوث

األحــوال یجــب التصــریح بإجــازة ســنویة لمــدة خمســة عشــر یومــًا متصــلة فــي 
  ه.ویحتفظ له برصید إجازت ،السنة على األقل

  )11( مادة
یســتحق المتعاقــد معــه مقــابال مادیــا عــن رصــید إجازاتــه الســنویة المتراكمــة 
عند انتهاء خدمته بـالمركز علـى أسـاس آخـر مرتـب یتقاضـاه مـن المركـز علـى 

  أن یكون قد احتفظ له برصید اإلجازات لمصلحة العمل.
  )12( مادة

ن مــنح اإلجــازة ویكـو ،یقـدم المتعاقــد معـه طلــب اإلجــازة إلـى رئیســه المباشــر
وتسـتكمل بـاقي  ،أو من یفوضه ،بموافقة رئیس مركز الخبرة القضائیة والبحوث
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وعلـى المتعاقـد معـه عـدم البـدء فـي  ،إجراءات اإلجـازة بمعرفـة اإلدارة المختصـة
بالغــه بـــه كتابیــًا وعلیــه إخطـــار اإلدارة  اإلجــازة إال بعــد صــدور قـــرار اإلجــازة وإ

مباشـــرته لـــه بعـــد انتهـــاء اإلجـــازة وتكـــون  المختصـــة بـــالعودة إلـــى العمـــل فـــور
اإلجــازات الســـنویة وفقـــًا لبرنـــامج محـــدد یعــد ســـلفا تراعـــى فیـــه ظـــروف العمـــل 

  وانتظامه.
  )13( مادة

یستحق المتعاقد معه إجازة طارئة لسـبب قهـري ال یـتمكن معـه مـن اسـتئذان 
علــى أن یقــدم فــور عودتــه إلــى العمــل  ،رؤســائه مقــدمًا للتــرخیص لــه بالغیــاب

  ررات غیابه.مب
وال تكون اإلجازة الطارئة ألكثر من ثالثة أیـام فـي المـرة الواحـدة وال تتجـاوز 

وال تحسـب هـذه  ،اثنا عشر یومًا في كـل سـنة ویسـقط حقـه فیهـا بمضـي السـنة
  اإلجازة من اإلجازات السنویة.

  )14( مادة
 ،تثبــت عــدم اللیاقــة الصــحیة للخدمــة بقــرار مــن اللجنــة الطبیــة المختصــة

 ،ل المتعاقد معه إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب إدارة المركـزویحا
ذا تبین للجنة الطبیة أن المستخدم غیر الئق صحیا لوظیفتـه أو ألیـة وظیفـة  وإ

  أخرى تنتهي خدمته اعتبارًا من الیوم التالي الستنفاذ إجازته السنویة.
  )15( مادة

لطبیــب المخــتص إجــازة وضــع تمــنح المتعاقــد معهــا بنــاء علــى تقریــر مــن ا
بمرتــب لمــدة ثالثــة أشــهر لمــا قبــل الوضــع ومــا بعــده علــى أال تقــل عــن ســتة 

  أسابیع بعد الوضع.
  )16( مادة

  -تمنح اإلجازة بمرتب كامل في الحاالت التالیة :
)یومــا وتمـنح مــرة واحـدة طــوال مـدة الخدمــة 45أداء فریضـة الحــج لمـدة ( -1

ــد مضــ ــى أن تكــون ق ــم یســبق حجــه عل ــى خدمــة المســتخدم لمــن ل ت عل
  بالمركز ثالث سنوات.
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  وال تمنح إال مرة واحدة طوال مدة الخدمة.  ،الزواج وتكون لمدة أسبوعین -2
  للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أیام. -3
  مدة ثالثة أیام في حالة وفاة الزوجة أو أحد األصول أو الفروع. -4
یسـتفید منهـا المسـتخدم فـي عملـه علـى  المدة الالزمة ألداء امتحان دراسة -5

كون بشهادة معتمدة مـن المدرسـة أو المعهـد أو الكلیـة تثبـت حضـوره  یأن 
وفـي حالـة عـدم نجاحـه تحسـب  ،االمتحان والمدة التـي اسـتغرقها االمتحـان

  اإلجازة من رصید إجازته أو تستقطع من مرتبه إذا لم یكن له رصید.
  التشریعات النافذة.اإلجازة المرضیة وفقا لما تحدده  -6
فــي أحــوال التــدریب الــداخلي والخــارجي بشــرط أال تزیــد مــدة التــدریب عــن  -7

ذا زادت مـدة التـدریب عـن ثالثـة  ثالثة أشهر في الفترة التعاقدیة الواحـدة وإ
  -:لمرتب وذلك وفقًا للضوابط اآلتیهأشهر فإن المتعاقد معه یستحق ربع ا

  مدة الباقیة من مدة العقد.أ. أن ال تزید أقصر مدة للتدریب عن ال 
ب. أن یتعهد المتدرب كتابیًا بتجدید عقده لمـدة مماثلـة لمـدة العقـد بعـد انتهـاء 

  فترة التدریب.
ج. تســترد كافــة نفقـــات التــدریب فــي حالـــة عــدم تجــاوز المتعاقـــد معــه الفتـــرة 

  التدریبیة بنجاح أو في حالة عدم االلتزام بالبند السابق.
ریب المعمـول بهـا الوحـدات اإلداریـة العامـة فیمـا لـم تسري أحكام الئحة التد

  یرد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة.
  )17( دةام

یجـوز فـي حالـة الضـرورة وبموافقـة رئــیس المركـز مـنح المتعاقـد معـه إجــازة 
رى لمــدة خمســة خــخاصــة بــدون مرتــب وبــدون عــالوات وبــدالت ومزایــا مالیــة أ

ثیر علــى اإلجــازة المســتحقة للموظــف عشــر یومــًا وال یكــون لهــذه اإلجــازة أي تــأ
  وال یصرح بها إال مرة واحدة في السنة.
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  )18( مادة
للمتعاقد معه الحق في إجازة مریضة لمدة ال تزید عن خمسة وأربعـین یومـًا 
متصــلة أو ســتون یــوم متقطعـــة خــالل الســنة الواحـــدة . ویكــون مــنح اإلجـــازة 

ذا  ،بــل إدارة المركــزالمرضــیة بنــاء علــى تقریــر طبــي مــن طبیــب معتمــد مــن ق وإ
مرض المتعاقـد معـه أثنـاء وجـوده خـارج لیبیـا كـان مـنح اإلجـازة المرضـیة بنـاء 
على تقریر طبي من الطبیب المعتمد لـدى البعثـة السیاسـیة للیبیـا أو مـن یقـوم 

  مقامها.
فإذا تجاوزت اإلجازة المرضیة الممنوحة له خالل السنة المـدة المشـار إلیهـا 

فیعرض األمـر علـى اللجنـة الطبیـة المختصـة وتطبـق بشـأنه  في الفقرة السابقة
  ألحكام المنصوص علیها في قانون الضمان االجتماعي.

وفي جمیع األحـوال یجـب أال تزیـد مـدة اإلجـازة المرضـیة الممنوحـة للمتعاقـد 
  معه وفقًا لحكم هذه المادة عن ثالثة أشهر في السنة الواحدة.

  )19( مادة
ن عملــه مــدة أســبوعین بغیــر إجــازة مــرخص بهــا كــل متعاقــد معــه ینقطــع عــ

فـإذا  ،یحرم من مرتبه عن مدة االنقطاع مع عـدم اإلخـالل بالمسـئولیة التأدیبیـة
قدم عذرا عن تغیبه وقبله رئـیس المركـز اسـتحق مرتبـه كـامًال عـن مـدة الغیـاب 
بشرط خصمها من رصـید اإلجـازات السـنویة إن كـان لـه رصـید فـإذا لـم یكـن لـه 

  فال یستحق مرتبه عن مدة االنقطاع. رصید إجازة
  )20( مادة

ـــالعطالت األســـبوعیة والرســـمیة المقـــررة ویســـتحق  ،یتمتـــع المتعاقـــد معـــه ب
  تعویضًا عنها إذا كلف بالعمل خاللها وفقًا للتشریعات النافذة.

  الفصل الثالث 
  الواجبات واحملظورات

  )21( مادة
لـــى خدمـــة العدالـــة العمـــل بمجـــال علـــوم الطـــب الشـــرعي والتحالیـــل یهـــدف إ

یق الصالح العام طبقا للقوانین واللوائح والـنظم المعمـول بهـا ویجـب علـى قتحو 
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كــل متعاقــد معــه مراعــاة أحكــام هــذه الالئحــة وتنفیــذها وعلیــه بوجــه خــاص مــا 
  یلي:

خــالل و أ. أن یــؤدي العمــل المنــوط بــه بدقــة وأمانــة فــي المكــان المحــدد للعمــل 
ــا ل ــه طبق ــد المقــررة ألدائ ــهالمواعی وأن ینجــزه فــي  ،معــدالت األداء لمقــررة ل

ــــد المناســــبة وأن یخصــــص وقــــت العمــــل الرســــمي ألداء واجبــــات  المواعی
  وظیفته.

ب. أن ینفذ مـا یصـدر إلیـه مـن أوامـر بدقـة وأمانـة فـي حـدود القواعـد واللـوائح 
  وأال یفشي ما یصل إلیه من معلومات بسبب العمل. ،والنظم المعمول بها
الئـه فـي أداء الواجبـات الالزمـة لتـأمین سـیر العمـل وبمـا ج. أن یتعاون مـع زم

  یتفق والمصلحة العامة.
د. أن یحافظ على كرامة وظیفتـه طبقـًا للقـانون وأن یسـلك فـي تصـرفاته مسـلكًا 

  یلیق بواجبات الوظیفة.
وأن یحتـــرم  ،هـــ. أن یحســن معاملـــة الجمهــور المتعــاملین مـــع الطــب الشــرعي

  زمالءه.
لمركــز بمحــل إقامتــه وعنوانــه كــامًال وحالتــه االجتماعیــة وكــل و. أن یبلـغ إدارة ا

  تغییر یطرأ علیها خالل شهر على األكثر من تاریخ التغییر.
ز. أن یلتــــزم األطبــــاء المتــــدربون المنخرطــــون فــــي بــــرامج التــــدریب المعتمــــد 

  بالشروط والضوابط المحددة في لوائح التدریب.
ــــاء االستشــــاریون واألخصــــ ــــزم األطب ــــذین ح. أن یلت ــــاء ال ــــدریب األطب ائیون بت

  یعملون معهم أو تحت إشرافهم بحكم وظیفتهم.
ط. أن یلتـزم المتعاقـد بالعمـل علـى ســبیل التفـرغ التـام وفـي أي منطقـة تحــددها 

  إدارة المركز حسب حاجة العمل.
  )22( مادة

  -:یحظر على المتعاقد معه ما یلي
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انین واللــوائح المعمــول أ. مخالفـة القواعــد واألحكــام المنصــوص علیهــا فــي القــو 
  بها.

ب. أن یفشي األمور التي یطلع علیها بحكم وظیفتـه إذا كانـت سـریة بطبیعتهـا 
أو بموجــب تعلیمــات تقضــي بــذلك ویظــل هــذا الكتمــان قائمــا ولــو بعــد تــرك 

  الخدمة.
ـــزع هـــذه  ـــة مـــن األوراق الرســـمیة أو ینت ج. أن یحـــتفظ لنفســـه بأصـــل أي ورق

حفظهــا ولــو كانــت خاصــة بعمــل كلــف بــه الورقـة مــن الملفــات المخصصــة ل
.   شخصیًا

.   د. أن یخالف إجراءات األمن والسالمة المقررة قانونًا
  ه. أن یجمع بین الوظیفة وأي عمل آخر إال بموافقة رئاسة المركز.

  -:على المستخدم بالذات أو الواسطة و. یحظر
بة قبول أیة هدیة أو مكافـأة أو عمولـة أو قـرض أو غیـره مـن الغیـر بمناسـ -1

  قیامه بواجبات وظیفته.
  أن یجمع نقودا ألي فرد أو هیئة دون الحصول على إذن بذلك. -2
  أن یوزع منشورات أو یجمع إعانات ألغراض غیر مشروعة. -3
أن یشــترك فــي تنظــیم اجتماعــات داخــل مكــان العمــل دون إذن بــذلك مـــن  -4

.   الجهة المختصة قانونًا
ــع إذ -5 ــارات أو منقــوالت ممــا یطــرح للبی ا كــان یتصــل بأعمــال أن یشــتري عق

  وظیفته.
  الفصل الرابع

  التأديب
  )23( مادة

ــد معــه الــذي یخــالف أحكــام هــذه الالئحــة أو یخــرج علــى مقتضــى  ،المتعاق
أو یفشـي سـرًا  ،الواجب في أعمال وظیفته أو یظهر بمظهر یخل بكرامة المهنـة
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ـــالف أو فقـــدان مســـتلزمات أو معـــدات العمـــل  مـــن أســـرارها أو یتســـبب فـــي إت
) 24إلیه یعاقب تأدیبیا بإحدى العقوبات المنصوص علیها في المـادة( المسلمة

وال یجوز توقیع العقوبة إال بعـد التحقیـق معـه وسـماع أقوالـه  ،من هذه الالئحة
ویجــب أن یكــون القــرار الصــادر بتوقیــع العقوبــة مســببا وذلــك  ،وتحقیــق دفاعــه

د یــلتحقیــق وتحدكلــه مــع عــدم اإلخــالل بالمســاءلة المدنیــة والجنائیــة ویكــون ا
العقوبة من مجلس التأدیـب المخـتص الـذي یشـكله رئـیس المركـز أو المخـتص 

  بوزارة العدل بحسب األحوال.
  )24( مادة

  -الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعها على المتعاقد :
  . اللوم.1
  . اإلنذار.2
  . الخصم من المرتب.3
  . الحرمان من العالوة السنویة.4
  ظیفة بإنهاء العقد.. العزل من الو 5

اللوم والخصم مـن المرتـب إال بقـرار مـن مجلـس  اوال توقع هذه الجزاءات عد
التأدیـــب وال یجـــوز إیقـــاع أكثـــر مـــن جـــزاء علـــى المخالفـــة الواحـــدة وللمســـئول 
المخــتص حســب األحــوال أن یوجــه لومــًا للمتعاقــد الــذي یخــل بواجباتــه ویكــون 

  اللوم شفهیا أو مكتوبا.
  الفصل اخلامس

  قابل النقدي وشروط التعاقدامل
  )25( مادة

یحــدد المقابــل النقــدي عنــد التعاقــد للعمــل فــي مجــال علــوم الطــب الشــرعي 
والتحالیل لیبین وأجانب مـن العناصـر الطبیـة والطبیـة المسـاعدة وفقـا للجـداول 

% مـن 50) المرفقة بهذه الالئحـة مضـافا إلیـه عـالوة التمییـز بقیمـة 3 ،2، 1(
  كافة العالوات والمزایا المقررة وفقًا لهذه الالئحة.المرتب األساسي و 
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  )26( مادة
 ااعتبـار  ،) المرفقـة3، 2، 1یستحق المتعاقد معه المقابل المحدد بالجـداول (

ــًا للشــروط المحــددة لشــاغلي وظــائف المهــن  مــن تــاریخ مباشــرته للعمــل ووفق
لـك علـى التحالیـل  وذالطبیة والمهن المساعدة في مجال علوم الطب الشـرعي و 

  -:النحو التالي
  .المهن الطبیة والطبیة المساعدة في مجال علوم الطب الشرعي -أوًال :

  -:في مجال علوم الطب الشرعي ما یليأ. یشترط فیمن یتعاقد معه كمستشار 
أن یكون مضـى علـى تـاریخ حصـوله علـى الدرجـة الجامعیـة األولـى أربـع  -1

  عشرة سنة على األقل.
جة الدكتوراه في مجال علوم الطب الشـرعي أو أن یكون متحصًال على در  -2

مــا یعــدلها مــن إحــدى الجامعــات الوطنیــة أو أي جامعــة أخــرى أو معهــد 
  علمي معترف بهما منذ عشر سنوات على األقل.

  ) سنوات. أربع أن یكون قد شغل وظیفة أخصائي أول مدة ( -3
تـألیف) أو بحـوث علمیـة فـي  - یفضل من یكـون قـد نشـر كتـاب (ترجمـة -4

ویؤخذ فـي االعتبـار مـا یكـون قـد أشـرف علیـه أو شـارك  ،تخصصه مجال
  فیه.

في مجـال علـوم الطـب الشـرعي مـا یشترط فیمن یتعاقد معه كأخصائي أول  ب.
  -:یلي

 ة الجامعیـة األولـىـــــه علـى الدرجــــــــخ حصولـــأن یكون قد مضى علـى تاری -1
  عشر) سنوات على األقل. (

راه أو الماجســتیر فــي مجــال علــوم أن یكــون متحصــال علــى درجــة الــدكتو  -2
ــة أو جامعــة  الطــب الشــرعي أو مــا یعادلهمــا مــن إحــدى الجامعــات الوطنی

  أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
 أن یكون قد أمضى في العمل بمجال علوم الطـب الشـرعي مـدة ال تقـل عـن -3
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) بعد حصوله علـى درجـة الـدكتوراه أو سـت سـنوات بعـد حصـوله  سنتین (
ر ویفضل من یكون قد قام بأبحـاث علمیـة أو أعمـال ممتـازة على الماجستی

  في مجال تخصصه.
  أن یكون قد شغل وظیفة أخصائي ثاني مدة(أربع) سنوات على األقل. -4

فـي مجـال علـوم الطـب الشـرعي مـا ج. یشترط فیمن یتعاقد معه كأخصائي ثـان 
  -:یلي

(سـت أن یكون قد مضى على تاریخ حصوله على الدرجة الجامعیة األولـى  -1
  سنوات)على األقل.

أن یكـون متحصــًال علـى درجــة الماجسـتیر فــي مجـال علــوم الطـب الشــرعي  -2
أو الـدبلوم التخصصــي فـي نفــس المجـال مــن إحـدى الجامعــات الوطنیــة أو 

  أي جامعة أحرى أو معهد علمي معترف بها.
بعــد حصــوله علــى ســنوات أن یكــون قــد أمضــى مــدة ال تقــل عــن (أربــع)  -3

  سنوات بعد حصوله على الدبلوم التخصصي. الماجستیر أو (خمس) 
  .على األقل مدة (أربع) سنواتأول أن یكون قد شغل وظیفة طبیب  -4
فــي مجــال علــوم الطــب الشــرعي مــا د. یشــترط فــیمن یتعاقــد معــه كطبیــب أول  

  -:یلي
أن یكــون قــد مضــى علــى تـــاریخ حصــوله علــى الدرجــة الجامعیــة األولـــى  -1

  (خمس) سنوات على األقل.
تحصــال علـى درجــة الماجسـتیر فــي مجـال علــوم الطـب الشــرعي أن یكـون م -2

أو الدبلوم التخصصي في نفس المجال أو ما یعادلـه مـن إحـدى الجامعـات 
  الوطنیة أو أي جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.

أن یكون قد أمضى مدة ال تقل عن (سنتین) بعد حصـوله علـى الماجسـتیر  -3
لـدبلوم التخصصـي أو یكـون قـد شـغل أو (ثالث) سنوات بعد حصوله على ا
  وظیفة طبیب ثان لمدة(أربع) سنوات.
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فــي مجــال علــوم الطــب الشــرعي مــا هـــ. یشــترط فــیمن یتعاقــد معــه كطبیــب ثــان 

  -:یلي
ـــــة  -1 ـــــى الدرجـــــة الجامعی ـــــى تـــــاریخ حصـــــوله عل ـــــد مضـــــى عل أن یكـــــون ق

  األولى(أربع)سنوات على األقل.
ب الشـرعي أو مـا یعادلـه أن یكون متحصًال على دبلوم في مجال علوم الطـ -2

من إحدى الجامعـات الوطنیـة أو أي جامعـة أخـرى أو معهـد علمـي معتـرف 
ــث مدة(أربع)ســنوات  بهمــا أو أن یكــون قــد شــغل وظیفــة طبیــب شــرعي ثال

  على األقل.
  -و. یشترط فیمن یتعاقد معه كطبیب ثالث(متدرب) ما یلي :

جامعـات أن یكون متحصًال على بكالوریوس طب وجراحة من إحـدى ال -1
  الوطنیة أو ما یعادلها.

  أال یتجاوز عمره خمسة وثالثین سنة میالدیة. -2
) مــن هــذه 5أن یكــون مســتوفي لجمیــع الشــروط الــواردة فــي المــادة( -3

  الالئحة.
تشـریح)) مـا -شـرعي أول((تمـریض ز. یشترط فیمن یتعاقـد معـه كفنـي صـحي

  -:یلي
لتخصـص أو أن یكون متحصًال على بكالوریوس أو دبلوم عال فـي مجـال ا -1

أن یكــــون متحصــــًال علــــى مؤهــــل متوســــط مــــن إحــــدى المعاهــــد الصــــحیة 
  المعترف بها أو خبرة عملیة ال تقل عن عشر سنوات.

أن یكــون قــد شــغل وظیفــة فنــي صــحي شــرعي ثــان مــدة ال تقــل عــن ســبع  -2
  سنوات.

حي شـــرعي ثـــان(تمریض تشـــریح))ما م. یشـــترط فـــیمن یتعاقـــد معـــه كفنـــي صـــ
  -:یلي
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ــوم عــالٍ  أن یكــون حاصــًال علــى -1 ــى مؤهــل متوســط مــن  دبل أو متحصــًال عل
إحدى المعاهد المعترف بها أو خبرة عملیة ال تقل عـن سـبع سـنوات أو أن 
یكون متحصًال على شهادة مساعد ممرض مـن أحـد المعاهـد المعتـرف بهـا 

  مع خبرة ال تقل عن عشر سنوات.
أن یكــون قــد شــغل وظیفــة فنــي صــحي شــرعي ثالــث مــدة ال تقــل عــن أربــع  -2

  وات.سن
تشــریح) مــا -(تمریضط. یشــترط فــیمن یتعاقــد معــه كفنــي صــحي شــرعي ثالــث

  -:یلي
أن یكون متحصًال على شهادة مساعد ممرض مع خبرة عملیة ال تقـل عـن  -1

ثالث سنوات أو أن یكون متحصًال على دورة تدریبیة في مجـال التخصـص 
  مع خبرة ال تقل عن أربع سنوات.

عي رابــع مــدة ال تقــل عــن أربــع أن یكــون قــد شــغل وظیفــة فنــي  صــحي شــر  -2
-ي شــرعي رابــع(تمریضویشــترط فــیمن یتعاقــد معــه فنــي صــح ،ســنوات 

  -:تشریح) ما یلي
أن یكون متحصًال على دورة تدریبیة في مجال التخصص بأحد أقسام الطـب  -

الشــرعي مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر مــع التوصــیة مــن الطبیــب المشــرف 
  على التدریب بالتعاقد معه.

  )من هذه الالئحة.5كون مستوفیًا لجمیع الشروط الواردة في المادة(أن ی -
  في مجال التحالیل. الطبیة والطبیةالمساعدةالمهن  -ثانیًا :

علـم األمـراض) -علم األمصـال-أ.  یشترط فیمن یتعاقد معه كمستشار (كیماوي
  -ما یلي :

أن یكــون مضــى علــى تــاریخ حصــوله علــى الدرجــة الجامعیــة األولــى أربــع  -1
  عشرة سنة على األقل.
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أن یكــون متحصــًال علــى درجــة الــدكتوراه فــي مجــال التخصــص مــن إحــدى  -2
  الجامعات الوطنیة أو جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.

علـم األمـراض) -علم األمصـال-أن یكون قد شغل وظیفة أخصائي (كیماوي -3
  أول سبع سنوات على األقل.

علم األمـراض) -علم األمصال -اويب. یشترط فیمن یتعاقد معه كأخصائي(كیم
  -:ما یلي أول

ـــــة  -1 ـــــى الدرجـــــة الجامعی ـــــى تـــــاریخ حصـــــوله عل ـــــد مضـــــى عل أن یكـــــون ق
  األولى(عشر)سنوات على األقل.

أن یكـــون متحصـــًال علـــى درجـــة الماجســـتیر فـــي مجـــال التخصـــص أو مـــا  -2
یعادلـه مــن إحـدى الجامعــات الوطنیـة أو أي جامعــة أخـرى أو معهــد علمــي 

  تكون لدیه خبرة عملیة مدة ال تقل عن عشر سنوات. معترف بهما أو أن
عـم األمـراض) -علـم األمصـال-أن یكون قـد شـغل وظیفـة أخصـائي(كیماوي -3

  ثاني خمس سنوات على األقل.
 علـم األمـراض)-علـم األمصـال-ج. یشترط فیمن یتعاقد معه كأخصـائي(كیماوي

  -:ثاني ما یلي
ـــى مؤهـــل جـــامعي فـــي مجـــال تخصصـــه مـــ -1 ن إحـــدى أن یكـــون حاصـــًال عل

  الجامعات المعتمدة.
أن یكون قد مضى على تاریخ حصـوله علـى الدرجـة الجامعیـة األولـى مـدة  -2

  ال تقل عن اثني عشر سنة.
علــم األمــراض) أول -علــم األمصــال -أن یكــون قــد شــغل وظیفــة (كیمــاوي -3

  أربع سنوات على األقل.
أول علـم األمـراض)-األمصـال علـم-د. یشترط فیمن یتعاقد معه لوظیفة(كیماوي

  -:ما یلي
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أن یكون متحصًال على مؤهل جامعي أو دبلوم عال في مجـال التخصـص  -1
مـن إحــدى الجامعـات أو المعاهــد المعتـرف بهــا وخبـرة عملیــة ال تقـل عــن 

  ثمان سنوات.
أن یكون قد مضى على تاریخ حصـوله علـى الدرجـة الجامعیـة األولـى أو  -2

  دبلوم العالي مدة ال تقل عن ثمان سنوات.ال
علـم األمراض)ثـان مـدة -علـم األمصـال-قد شغل وظیفة(كیماويأن یكون  -3

  ال تقل عن أربع.
علــم األمــراض) -األمصــالعلــم -هـــ. یشــترط فــیمن یتعاقــد معــه لوظیفــة(كیماوي

  -:ثان ما یلي
ــة األولــى أو  -1 دبلوم العــالي فــي الــأن یكــون متحصــًال علــى الدرجــة الجامعی

  ف.مجال التخصص من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتر 
أن یكـون قــد مضـى علــى تـاریخ حصــوله علـى الدرجــة الجامعیـة األولــى أو  -2

  دبلوم العالي(أربع) سنوات على األقل بها.ال
ـــل كیمـــاوي -3 ـــون قـــد شـــغل وظیفـــة فنـــي تحالی ـــم األمصـــال-أن یك علـــم -عل

  األمراض ثالث مدة ال تقل عن أربع سنوات.
ألمــراض) علــم ا-علــم األمصــال-و. یشــترط فــیمن یتعاقــد معــه لوظیفــة(كیماوي

  -:ثالث ما یلي
مـن إحـدى الجامعـات أو  أن یكون متحصال على بكالوریوس أو دبلوم عـالٍ  -1

  المعاهد المعترف بها في مجال التخصص.
  ) من هذه الالئحة.5أن یكون مستوفیًا لجمیع الشروط الواردة في المادة( -2

  )27( مادة
اریخ یمنح المتعاقـد معـه عـالوة سـنویة دوریـة بعـد مضـي سـنة كاملـة مـن تـ

ــاریخ منحــه العــالوة الســنویة  ،مباشــرته للعمــل ــك مــن ت وعــن كــل ســنة بعــد ذل
الدوریــة الســابقة شــریطة أن یكــون أداؤه لعملــه بدرجــة جیــد فمــا فــوق وتمــنح 
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العـالوة بنـاء علـى تقریــر الكفـاءة السـنویة؛وال یجــوز أن یتجـاوز عـدد العــالوات 
  السنویة للمتعاقد معه عن عشر عالوات.

  )28( مادة
بقـرار مـن رئـیس مركـز الخبـرة القضـائیة والبحـوث مـنح المتعاقـد معـه  یجـوز

 ،مكافأة تشجیعیة إذا أظهر إخالصًا في العمل وامتیازًا واضـحًا فـي أداء واجباتـه
وتحدد هذه المكافأة وفقًا لما تقتضیه المصلحة العامة وبحیث ال تتجاوز مرتـب 

  شهر في السنة الواحدة.
  )29( مادة

اب مــــدة الخبــــرة الســــابقة عنــــد التعاقــــد باألحكــــام یعمــــل فــــي شــــأن احتســــ
)لســنة 12) مــن القــانون رقــم(84) إلــي(79المنصــوص علیهــا فــي المــواد مــن(

  م .بشأن إصدار قانون عالقات العمل. 2010
  )30( مادة

تكــون مــدة ســریان العقــد للعناصــر اللیبیــة ثــالث ســنوات تجــدد تلقائیــا عنــد 
اآلخـر برغبتـه فـي عـدم تجدیـد العقـد  االنتهاء ما لم یخطر أحد الطرفین الطـرف

ویتم اإلخطار بموجب خطاب مصـحوب بمـا  ،قبل المدة المحددة النتهاء سریانه
ویعتبر االمتناع عن االستالم أو التوقیع أو الغیاب غیر المبـرر فـي  ،یفید العلم

  حكم اإلخطار.
ویجـــوز  ،وتكـــون مـــدة العقـــد للعناصـــر غیـــر اللیبیـــة (سنة)حســـب االتفـــاق

لذات المدة ما لم یبد أحد الطرفین رغبته في عدم التجدیـد وفقـًا ألحكـام  التجدید
  الفقرة السابقة.

  الفصل السادس
  حوافز العاملني غري الوطنيني من العناصر

  الطبية والطبية املساعدة 
  )31( مادة

  -:ق بعالوة السكن على النحو التاليتكون معاملة غیر الوطنیین فیما یتعل
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غیــر الــوطني إذا كــان متزوجــًا مصــحوبًا بزوجتــه  تصــرف للمتعاقــد معــه -1
)ألف دینار اعتبارًا من تـاریخ اسـتحقاقه 1000عالوة سكن شهریة بقیمة(

ویعتبـــر فـــي حكـــم المســـتخدم المتـــزوج المصـــحوب بزوجتـــه فـــي  ،المرتـــب
ــاء  ــن أو أبن تطبیــق أحكــام هــذه المــادة األرمــل أو المطلــق إذا كــان لــه اب

  مًا یقیمون معه ویعولهم فعال.)عا18قصر ال تتجاوز أعمارهم (
تخفض عالوة السكن بالنسبة للمتعاقد غیر الوطني األعـزب إلـى النصـف  -2

فـإذا تـزوج خـالل فتـرة العقـد فتصـرف لـه العـالوة كاملـة اعتبـارًا مـن بدایــة 
  الشهر التالي من اصطحاب زوجته بلیبیا.

یســري حكــم التخفــیض علــى المتعاقــد غیــر الــوطني المتــزوج إذا لــم یكــن  -3
صحوبا بزوجته في مقر عمله وكذلك األرمـل والمطلـق إذا كـان إبنـاؤه ال م

  یقیمون معه في لیبیا.
ال یستحق المتعاقد معه غیر الـوطني عـالوة سـكن إذا تـم تـدبیر سـكن لـه  -4

  من قبل المركز مع مراعاة نوعه وعدد شاغلیه.
  )32( مادة

مــرة واحــدة یمــنح المتعاقــد معــه غیــر الــوطني لــدى مباشــرته العمــل بلیبیــا ول
  طوال مدة خدمته بالمركز بدل أثاث یحسب على الوجه التالي :

إذا كــان متزوجــًا ومصــحوبًا بأســرته أو أحــد أفرادهــا فیســتحق البــدل بواقــع  -1
  مرتب شهرین.

ـــان أعـــزب  -2 ـــراد أســـرته أو ك ـــم یكـــن مصـــحوبا بأحـــد أف ـــان متزوجـــا ول إذا ك
التحقـت  فیستحق نصف البدل المذكور على أن یستحق النصـف اآلخـر إذا

أشــهر مــن  )6( بــه أســرته أو أحــد أفرادهــا بقصــد اإلقامــة المســتقرة خــالل
  أشهر فأكثر. )6( وتعد اإلقامة مستقرة إذا استمرت ،تاریخ مباشرة العمل

یجوز أن یقوم المركـز بتأثیـث سـكن المتعاقـد معـه غیـر الـوطني وفقـًا لهـذه  -3
 یســتحق بــدل وفــي هــذه الحالــة ال ،الالئحــة إذا كــان المســكن یتبــع المركــز
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  ویكون األثاث ملكا للمركز.  )2 - 1األثاث المذكور في البندین(
تســترد مــن المتعاقــد معــه غیــر الــوطني نســبة مــن المبلــغ الــذي صــرف لــه  -4

فـي  ،كبدل أثاث تعادل نسبة الفترة المتبقیة من عقـده إلـى كامـل مـدة العقـد
عیــین) وال حالــة عــدم اســتمراره فــي العمــل(خالل العقــد المبــرم معــه عنــد الت

تصرف للمستخدم بعقد بدل األثاث إذا كان سبق له العمل بـأي مـن جهـات 
العمــل داخــل لیبیــا ولــم تمــض علــى انتهــاء عقــده ســنتین كــاملتین یتحقــق 

.   فیهما من مغادرته هو وأفراد أسرته للبالد نهائیًا
  )33( مادة

 إذا تعــدد فــي األســرة الواحــدة أكثــر مــن متعاقــد معــه غیــر وطنــي فــال تمــنح
عالوة السكن أو بدل األثـاث إال ألحـدهم متـى كـان أفرادهـا المـذكورون یقیمـون 

  معه في سكن واحد بصرف النظر عن تاریخ تعاقد كل منهم.
  )34( مادة

مـــع مراعـــاة أنظمـــة الضـــمان االجتمـــاعي المعمـــول بهـــا داخـــل لیبیـــا یكـــون 
 -ملـه طیلـة مـدة ع -للمتعاقد معه غیر الوطني وزوجه وأبنائه المقیمین معـه 

ــالمرافق الصــحیة والعــالج بالمستشــفیات  الحــق فــي الرعایــة الصــحیة األولیــة ب
  العامة حسب األنظمة والتشریعات المعمول بها.

  )35( مادة
ومـا تقضـي  ،مع مراعاة أنظمة الضمان االجتماعي المعمول بها داخـل لیبیـا

ــوطني أو أصــ ــد غیــر ال ــوفي المتعاق ــات الضــمانیة الخاصــة إذا ت یب بــه االتفاقی
بعجز كلي یمنعه من العمل وكانت الوفاة أو اإلصابة ناشئة عن مباشرة أعمـال 
وظیفته فیصرف له أو لورثته تعویضا یقدر علـى أسـاس مرتبـه األساسـي وقـت 

د.ل)أربعین ألـف 40.000الوفاة أو اإلصابة لمدة ثالث سنوات على أال یتجاوز(
  دینار یؤدى دفعة واحدة.

  )36( مادة
جهیز المستخدم بعقد أو أي من أفراد أسرته بعد وفاتـه ونقـل یلتزم المركز بت

الجثمـان علــى نفقتــه إلــى البلــد المعــین منـه أصــًال أو أي بلــد آخــر أیهمــا أقــرب 
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متى طلبت ذلك كتابة أرملته أو أحـد أبنائـه البـالغین أو أحـد والدیـه مـا لـم یكـن 
ان المتعاقــد ثمــة أســباب طبیــة أو قانونیــة تقتضــي التأجیــل أو المنع.أمــا إذا كــ

معه المتوفى أعزب أو ال أقارب له داخـل لیبیـا فیخطـر القسـم القنصـلي بالبعثـة 
  والتنسیق في شأن نقل جثمانه أو دفنه بالبالد. ،الدبلوماسیة لبالده بلیبیا

  )37( مادة
یحـق للمتعاقــد معــه غیــر الــوطني وزوجتــه واثنـین فقــط مــن أبنائــه ممــن هــم 

وذلــك بالدرجــة  ،أو بــرًا علــى نفقــة المركــز دون ســن الثامنــة عشــر الســفر جــواً 
السیاحیة من البلد المعین منه إلى لیبیا وبـالعكس بأقصـر طریـق ممكـن وأقلهـا 

وكـل  ،نفقة ؛ ویستحق تذاكر السفر عند التعاقـد ألول مـرة وعنـد انتهـاء خدمتـه
سنتین من خدمته لقضـاء إجازتـه السـنویة فـي بـالده علـى أنـه إذا كـان التعاقـد 

لداخل فـال تصـرف لـه عنـد التعاقـد تـذاكر سـفر أو ألي مـن أفـراد أسـرته قد تم با
  الموجودین في لیبیا.

وفــي كــل األحــول یشــترط لصــرف التــذاكر المشــار إلیهــا فــي هــذه المــادة أن 
.   یسافر المتعاقد معه فعال وال یجوز صرف قیمتها نقدًا

  )38( مادة
ادل مرتـب شـهر یستحق المتعاقـد معـه غیـر الـوطني مكافـأة نهایـة خدمـة تعـ

وتحسب قیمة الشهر على أسـاس مرتبـه  ،واحد عن كل سنة من سنوات خدمته
  في كل سنة على حدة.

ویجوز بناء على طلب الموظف المتعاقد معه تصـفیة مسـتحقاته بعـد مضـي 
وفـي هـذه الحالـة یعتبـر التعاقـد فیمـا  ،أربع سنوات حتى لـو اسـتمر فـي الخدمـة

عاقــدًا جدیــدًا ألغــراض احتســاب المكافــأة التــي یجــاوز الســنوات األربعــة األولــى ت
  تمنح بمقتضى هذه المادة.

وتسوى مستحقات المتعاقد معه غیـر الـوطني فـي المكافـأة عـن مـدة خدمتـه 
  السابقة على نفاذ هذه الالئحة طبقًا للقواعد المقررة قبل العمل بها.

  -:آلتیةنهایة الخدمة في األحوال ا ویحرم المتعاقد غیر الوطني من مكافأة
  العزل بقرار تأدیبي. -1
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  الحكم علیه بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف. -2
  )39( مادة

) من هذه الالئحـة أال یكـون المتعاقـد 35،38یشترط لتطبیق أحكام المادتین(
  معه غیر الوطني من المستفیدین بأنظمة الضمان االجتماعي.

  الفصل السابع
  انتهاء اخلدمة

  )40( مادة
مدة التعاقد ألحـد األسـباب معه ودون الحاجة النتهاء تنتهي خدمة المتعاقد 

  -:اآلتیة
  الوفـــــــــــاة.  . أ

  بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.  . ب
  عدم اللیاقة الصحیة. .ج
  العزل بالطریق التأدیبي. .د

  إذ ثبت إخالله بواجباته المهنیة. .ه
  فقدان الجنسیة اللیبیة بالنسبة للعناصر الوطنیة. .و
في جنایة أو جنحة مخلة بالشـرف علـى أنـه فـي جمیـع األحـوال  الحكم علیه .ز

إذا كـــان الحكـــم مـــع وقـــف تنفیـــذ العقوبـــة فـــال یترتـــب علیـــه انتهـــاء خدمـــة 
  الموظف وذلك مع عدم اإلخالل بالمساءلة التأدیبیة عند االقتضاء.

  الفصل الثامن
  إجازة التفرغ العلمي

  )41( مادة
ي مجـال الطـب الشـرعي والتحالیـل یشجع المركز العناصـر الطبیـة الوطنیـة فـ

وتــوفیر التغطیـــة  ،المــؤهلین تـــأهیًال عالیــًا بالحصـــول علــى إجـــازة تفــرغ علمـــي
  المالیة الالزمة لذلك.
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  )42( مادة
ماجســتیر )الحــق فــي الحصــول  -للعنصــر الطبــي الــوطني المؤهــل(دكتوراه 

لمیـة على إجازة علمیة بالتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلـك للقیـام بدراسـات ع
أو القیــام بأعمــال التــألیف والترجمــة أو الكتســـاب مزیــد مــن الخبــرة والتـــدریب 
واالطـالع علـى التطـورات العلمیــة غـي میـدان التخصــص وذلـك بالزیـارة العلمیــة 

  والتدریب العلمي.
  )43( مادة

  -:منحه إجازة التفرغ العلمي ما یليیشترط فیمن یتم 
اإلجـازة فـي المـرة األولـى وعـن  أال تقل درجته عن درجـة أخصـائي عنـد طلـب -

  لب اإلجازة في المرة الثانیة وما بعدها.ادرجة مستشار لط
أن یحصل على قبول من إحدى الجامعـات أو المراكـز العلمیـة لقضـاء إجـازة  -

  التفرغ العلمي.
  )44( مادة

تمــنح إجــازة التفــرغ العلمــي بقــرار الســید وزیــر العــدل بنــاء علــى عــرض مــن 
مــدتها ســنة میالدیــة كاملــة ویجــب أن تكــون متصــلة فــال  رئــیس المركــز وتكــون

  یجوز تجزئتها.
  )45( مادة

یعامل الموفد إلجازة التفرغ العلمي مالیـا أثنـاء وجـوده بالخـارج وفقـًا لالئحـة 
  العاملین بالخارج.

  )46( مادة
ــع  ــه یتمت ــداخل فإن إذا مــا رغــب المرشــح إلجــازة التفــرغ العلمــي قضــاءها بال

  .بمرتبه األساسي فقط
  )47( مادة

وللحصــول علــى إجــازة التفــرغ العلمــي یتوجــب تقــدیم طلــب كتــابي للحصــول 
علیها إلى إدارة المركز قبل ثالثـة أشـهر مـن بدایتـه وأن یرفـق بالطلـب ملخصـا 

  بالعمل العلمي أو الزیارة العلمیة أو التدریب العلمي الذي ینوي القیام به.
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  )48( مادة
ذا تعـددت تمنح إجـازة التفـرغ العلمـي طبقـًا  للتسلسـل والتـدرج فـي الطلبـات وإ

الطلبات تمنح األولویة لطـالبي اإلجـازة األوائـل ثـم األكبـر عمـرا ثـم األقـدم درجـة 
  ثم األكثر بحوثا وتألیفًا وترجمة.

  )49( مادة
ال یجوز قطـع أو تأجیـل إجـازة التفـرغ العلمـي إال فـي حالـة الضـرورة ویكـون 

ویحـتفظ المعنـي بحقـه  ،ن الجهة المختصةقطعها أو تأجیلها أو حفظها بقرار م
فــي اإلجــازة أو مــا تبقــى منهــا بعــد انقضــاء أســباب القطــع أو التأجیــل مباشــرة 

  ویصدر قرار بتجدیدها.
  )50( مادة

یتوجب على المعني خـالل شـهرین مـن انتهـاء اإلجـازة العلمیـة تقـدیم تقریـر 
ة أو التـــدریب ة العلمیـــر مفصـــل إلـــى إدارة المركـــز عـــن العمـــل العلمـــي أو الزیـــا

وال یجـوز للمعنـي الحصـول  ،العلمي الذي قام بـه مرفقـًا بـه المسـتندات الالزمـة
علـى إجــازة تفــرغ علمــي الحقــة إذا فشـل فــي االســتفادة مــن اإلجــازة الســابقة أو 

  خالف شروطها.
  الفصل التاسع

  التشجيع على البحوث والتأليف والرتمجة
  )51( مادة

وأعمــال البحــوث والدراســات والتــألیف  المركــز یشــجع علــى النشــر والطباعــة
 ،والترجمــة فــي مجــاالت اختصاصــات الخبــرة القضــائیة والبحــوث المتعلقــة بهــا

وتشـــكل لجنــــة لتقیـــیم أعمــــال (كتــــب) التـــألیف والترجمــــة مـــن حیــــث جودتهــــا 
ـــك األعمـــال المكافـــآت الم ـــة وصـــالحیتها للنشـــر تعمیمـــا للفائـــدة وتمـــنح لتل الی

  -:اآلتیة
  :الكتب المترجمةأ. 
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صـفحة فـي الـنص  200كتاب حجم متوسط إلـى كبیـر بصـفحات ال تقـل عـن  -
(خمسـة آالف)دینـار لیبـي إلـى 5000األصلي المتـرجم وتكـون المكافـاة مـن 

  (ثمانیة آالف) دینار لیبي.8000
صـفحة فـي الـنص األصـلي  200حجم صغیر إلى متوسط بصفحات تقل عن  -

ـــــأة مـــــن  ـــــرجم وتكـــــون المكاف ـــــى (أربعـــــة آالف)دی4000المت ـــــي إل ـــــار لیب ن
  (ستة آالف)دینار لیبي.6000

  :الكتب المؤلفةب. 
ــر بصــفحات ال تقــل عــن  - ــى كبی ــاب حجــم متوســط إل صــفحة وتكــون  200كت

(عشـــر آالف) 10000(ثمانیـــة آالف)دینـــار لیبـــي ألـــى 8000المكافـــأة مـــن 
  دینار لیبي.

صــفحة وتكــون المكافــأة  200حجــم صــغیر إلــى متوســط بصــفحات تقــل عــن  -
  (ثمانیة آالف)دینار لیبي.8000سة آالف) دینار لیبي إلى (خم5000من 

ذا كان الكتاب من تألیف أو ترجمة عدیدین یتم توزیع المكافأة المرصـودة  وإ
  للعمل بالتساوي بینهم.

  )52( مادة
ـــز لتقیـــیم مخطوطـــات األعمـــال  ـــیس المرك ـــرار مـــن رئ ـــتم تشـــكیل لجنـــة بق ی

والنشــر وذلــك مــن حیــث قیمتهــا  العلمیة(الكتب)المقدمــة إلدارة المركــز للطباعــة
العلمیة وصالحیتها للنشر ولتعمیم الفائدة وتضم اللجنة ثالثـة أسـماء مـن أهـل 
الخبــرة فــي مجــال الكتــاب المقــدم للنشــر ویمــنح كــل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة 

ــة مقــدارها  (خمســمائة)دینار 500حــین انتهــائهم مــن تقیــیم العمــل مكافــأة مالی
  لیبي.

  )53( مادة
ز طباعـة تلـك األعمـال المعتمـدة ویحـتفظ بحـق الطباعـة والنشـر یتولى المرك

  لمدة(خمس سنوات) من تاریخ توقیع النشر مع المؤلف أو المترجم.
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  لفصل العاشرا
  أحكام عامة

  )54( مادة

ــام قــانون الضــمان االجتمــاعي  فــي تطبیــق أحكــام هــذه الالئحــة یعمــل بأحك
د المقصـود بإصــابة العمــل واللـوائح والقــرارات الصـادرة بمقتضــاه فــي شـأن تحدیــ

وما یعتبر في حكم إصابة العمل والحوادث التي تقع للمتعاقد معـه خـالل العمـل 
  أو ذهابه إلیه أو عودته منه.

  )55( مادة

یجـوز للمركــز ترشـیح العناصــر المتعاقـد معهــا لحضـور المــؤتمرات والنــدوات 
ت التـي العلمیة في مجال التخصـص علـى أن تكـون األوراق العلمیـة فـي الحـاال

تقتضیها المشاركة باسم المركز ویصدر باإلیفاد قرار وفقًا ألحكام الئحة اإلیفـاد 
  وعالوة المبیت ویكون القرار من رئیس المركز إذا لم تتجاوز المدة عشرة أیام.

  )1( جدول رقم
  بشأن مرتبات املهن الطبية العاملة يف جمال الطب الشرعي

  السنوية الدورية د.ل الزيادة  املرتب الشهري د.ل  الوظيفة

  100  6000  مستشار في علوم الطب شرعي

  100  5500  أخصائي أول في علوم الطب شرعي

  100  5000  أخصائي ثان في علوم الطب شرعي

  100  3500  طبیب أول في علوم الطب شرعي

  100  3000  طبیب ثان في علوم الطب شرعي

  100  2500  طبیب ثالث في علوم الطب شرعي
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  )2( مجدول رق
  بشأن مرتبات املهن الطبية املساعدة العاملة يف جمال الطب الشرعي

  الزيادة السنوية الدورية د.ل  املرتب الشهري د.ل  الوظيفة

  100  1800  تشریح)-فني صحي أول(تمریض

  100  1600  تشریح)-فني صحي ثان(تمریض

  100  1400  تشریح)- فني صحي ثالث(تمریض

  100  1200  تشریح)-فني صحي رابع(تمریض

  )3( جدول رقم
  بشأن مرتبات مهن التحاليل العاملة يف جمال الطب الشرعي

  الزيادة السنوية الدورية د.ل  املرتب الشهري د.ل  الوظيفة

-علم األمصال-مستشار(كیماوي

  علم األمراض)
2500  100  

- علم األمصال-أخصائي(كیماوي

  علم األمراض)أول
2250  100  

- علم األمصال-أخصائي(كیماوي

  علم األمراض)ثان
2000  100  

علم -علم األمصال- كیماوي

  أول-األمراض
1800  100  

علم -علم األمصال- كیماوي

  ثان-األمراض
1600  100  

علم -علم األمصال- كیماوي

  ثالث-األمراض
1400  100  
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ــات المبینــة فیمــا یلــي عــالوة خطــر بنســبة( %)مــن 15تضــاف لمرتبــات الفئ
  المرتب األساسي

  شعة.العاملون بوحدات األ -1
  العاملون في أقسام الطب الشرعي والمختبرات. -2

  )56( مادة
%) مـن مرتبـه 15یمنح المتعاقـد معـه مـن العناصـر الوطنیـة عـالوة بقیمـة (

 150األساسي عند نقله للعمل خـارج مقـر سـكناه األصـلي بمسـافة ال تقـل عـن 
  كیلو مترا ولمقتضیات العمل ولیس بناء على رغبته.

  )57( مادة
عنــد التعاقـــد مـــع العناصــر الطبیـــة والطبیــة المســـاعدة غیـــر  یجــوز للمركـــز

%) 10وطنیة المتخصصـة فـي مجـال علـوم الطـب الشـرعي مـنح عـالوة بنسـبة(
  من المرتب األساسي للمتعاقد معه.

  )58( مادة
یجوز للمركز منح المتعاقـد معـه وفقـًا لهـذه الالئحـة مكافـأة مالیـة تشـجیعیة 

أو قــام  ،الیــة إذا أدى خــدمات ممتــازةبحــد أقصــى مرتــب شــهرین فــي الســنة الم
 ،أو رفعـا لمسـتوى األداء ،بعمل أو قـدم بحثـًا ممیـزًا حقـق تحسـینًا لطـرق العمـل

ــأة بقــرار مــن رئــیس  ــة الفنیــة ویكــون مــنح المكاف أو اشــترك فــي اللجــان الطبی
  المركز.

  )59( مادة
یجــوز للمركــز التعاقــد مــع االستشــاریین فــي مجــال الطــب الشــرعي بمرتبــات 

ة وفق التشریعات النافذة وبمـا ال یزیـد عـن عشـرة استشـاریین كحـد أعلـى خاص
  في المركز وفروعه بكافة أنحاء لیبیا.

  )60( مادة
یجـوز للمركــز إبــرام اتفاقــات التعـاون مــع الجهــات والمؤسســات المتخصصــة 

  التي تزاول أعماال شبیهة بأعماله بغرض تبادل الخبرات.



  126رقم الصفحة                                                                    )  2دد (ـــالع
  

  )61( مادة
م .بشـأن إصـدار قـانون عالقـات  2010)لسـنة 12م(تسري أحكام القانون رق

م .بشـــأن الضـــمان  1980)لســـنة 13العمـــل والئحتـــه التنفیذیـــة والقـــانون رقـــم(
االجتماعي وتعدیالته واللوائح الصادرة بمقتضاهما فیما لم یرد بشـأنه نـص فـي 

  هذه الالئحة.
  )62( مادة

ــــــق ــــــد المرف ــــــاریخ یعمــــــل بهــــــذه الالئحــــــة ونمــــــوذج العق ــــــارًا مــــــن ت  اعتب
ویلغـــى كـــل حكـــم یخلـــف  ،. وعلـــى الجهـــات المختصـــة تنفیـــذهام01/01/2018

  ذلك.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  هـ. 1439/ربیع األول/28صدر في: 
  م. 16/12/2017الموافق:
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل
  

 


