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  حمتويات العدد
  الصفحة                                                                            

 لسنة )160رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  
  ة لمكتبـــوالمالی الالئحتین اإلداریة بشأن اعتماد میالدیة 2018 
  218            .ةــأموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهرب  دارةاسترداد وإ  
 دارة أموال الدولةـــــة لمكتب استــــــالالئحة اإلداری   ة ــــاللیبی رداد وإ

  ة ــــــرار المجلس الرئاسي لحكومـــــة بقـــالمنهوبة والمهربة المرفق
  219                    .میالدیة2018) لسنة 160رقم ( الوفاق الوطني

 م.2018) لسنة 201م (ــــرقة ـــــر االقتصاد والصناعـــــوزیرار ـــــق   
    241            .ةــریتجدید مدة حمایة العالمات التجاشأن ب 
 لسنة 373رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (

  243           .بنقل تبعیة مصلحة اآلثار میالدیة2018
 لسنة 374رقم ( س الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنيقرار المجل (

  ة للشركة ـــــــة العمومیـــمیالدیة بشأن إعادة تشكیل الجمعی2018
  245               .ةـللبرید واالتصاالت وتقنیة المعلومات القابضاللیبیة 

 لسنة585رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (  
  247    .ة اللیبيــعاملین بمجمع اللغة العربیبتسمیة أعضاء  م2018 
 ة ــ) لسن586رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  249 رئیس ونائبًا لرئیس المجمع اللغة العربیة اللیبي.بتسمیة  م2018
  البقية على ظهر الغالف

  وزير العدل نشرت بأمر                                                          
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 لسنة 587رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (

  251       أمین عام مجمع اللغة العربیة اللیبي.م.بتسمیة 2018
 588رقم ( اق الوطنيــــــة الوفـــــــرار المجلس الرئاسي لحكومـــق(  
  اء ـــــــــدوق اإلنمــــــم صنــــــــادة تنظیــــــأن إعـــــبش م.2018لسنة  

  253             .واالجتماعياالقتصادي 
 لسنة627رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (  
  ام الالئحة التنفیذیة للقانون ــــــل بعض أحكــــمیالدیة بتعدی2018 

  260     .بشأن التسجیل العقاري وأمالك الدولة .م2010) لسنة 17رقم (
 لسنة663رقم ( الوفاق الوطني قرار المجلس الرئاسي لحكومة (  
  ات التابعة ـــــم في شأن بعض الجهـــــر حكـــــمیالدیة بتقری 2018 

  266               .لوزارة المواصالت
 لسنة815رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (  
  نمیة واستثمارتمجلس إدارة جهاز  بشأن تشكیل میالدیة 2018 
  268               .قاریةأمالك الدولة الع 
 لسنة989رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (  
  ل مجلس إدارة المركز اللیبيـــبشأن إعادة تشكی میالدیة 2018 
  270           .والدراسات التاریخیة للمحفوظات 
 لسنة995رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (  
  اإلسعاف الطائر وتقریر اتــــجهاز خدم اءــــبإنش میالدیة 2018 
  272                .بعض األحكام 
 لسنة999رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (  
  276                 .ف بمهامیمیالدیة بشأن تكل 2018 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
  بشأن اعتماد  ميالدية 2018) لسنة 160رقم (

  اسرتداد وإدارة الئحتني اإلدارية واملالية ملكتبال
  أموال الدولة الليبية املنهوبة واملهربة 

  الس الرئاسي
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته 
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ 
  الحســــابات وعلــــى قــــانون النظــــام المــــالي للدولــــة والئحــــة المیزانیــــة و

 والمخازن وتعدیالتهما.
 ) بشـأن إصـدار قـانون عالقـات  ،م2010) لسـنة 12وعلى القـانون رقـم

 العمل والئحته التنفیذیة.
 ) ــم ــرار المجلــس الرئاســي رق ــى ق بشــأن تشــكیل  ،م2016) لســنة 4وعل

 حكومة وفاق وطني.
 ) بشـــأن مـــنح  ،م1016) لســـنة 12وعلــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقــم

 تفویض بمهام.
  بإنشـــاء  ،م2017) لســـنة 1011علـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم (و

دارة أموال الدولة اللیبیة المنهوبة والمهربة.  مكتب استرداد وإ
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة 

  ررـــق
  )1مادة (

بموجب أحكام هذا القرار تعتمـد الالئحتـین اإلداریـة والمالیـة لمكتـب اسـترداد 
دارة أموال الدولة اللی   بیة المنهوبة والمهربة المرفقین بهذا القرار.وإ

  )2مادة (
  بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه. عملیُ 

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه. 1439/ جمادي األول/ 21صدر في: 
  م. 2018/ 02/ 08الموافق: 
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  دولةالالئحة اإلدارية ملكتب اسرتداد وإدارة أموال ال
  املرفقة بقرار الس الليبية املنهوبة واملهربة 

  الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني 
  ميالدية2018) لسنة 160رقم (

  
  الفصل األول

  تعريفات وأحكام متهيدية
  )1مادة (

حكام هذه الالئحة یقصد بالعبارات التالیة المعاني المبینـة قـرین أفي تطبیق 
  كل منها:
  دارة أموال الدولة اللیبیة المنهوبة  والمهربة.المكتب: مكتب استرداد  وإ
  دارة أموال الدولـة اللیبیـة المنهوبـة المدیر العام: مدیر مكتب استرداد وإ

 والمهربة.
 .اإلدارة: إدارات ومكاتب المكتب وما في حكمها 
  الوظیفـة: مجموعـة مـن الواجبـات  والمسـئولیات واالختصاصـات تهـدف

 لتحقیق أهداف المكتب.
 كل من یشغل وظیفة من الوظائف بالمكتب.الموظف : 
  المرتب: ویقصد به المرتب حسب التعریـف الـوارد بالتشـریعات واللـوائح

 النافذة.
 .لجنة شؤون العاملین: لجنة شؤون العاملین بالمكتب 
  التقسیم اإلداري:  أي مكون من مكونات الهیكل التنظیمي للمكتب

 المعتمد.
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  الفصل الثاني
  والوظائف التنظيم اإلداري

  )2ة (دما
ــة التــي  یتكــون الهیكــل التنظیمــي للمكتــب مــن عــدد مــن التقســیمات اإلداری
یصدر بتحدیدها وبیان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بنـاء علـى عـرض 

  من المدیر العام.
  )3مادة (

یكـــون للمكتـــب مـــالك وظیفـــي یشـــمل عـــددًا مـــن الوظـــائف الالزمـــة لتنفیـــذ 
ضرورة تعدیل المالك أو مد العمل به ویتم اعتمـاده اختصاصاته، ویجوز عند ال

  وفقًا للتشریعات النافذة.
  )4مادة (

یكون للمكتب جدول توصیف وترتیـب للوظـائف یتضـمن وصـف كـل وظیفـة، 
وتحدید واجباتها ومسئولیاتها، والشـروط الـالزم توافرهـا فـیمن یشـغلها، ویصـدر 

  وظائف.المدیر العام قرارًا یبین أحكام توصیف وترتیب ال
  الفصل الثالث

  االستخدام والندب واإلعارة
  )5ادة (م

یعتمد المكتب على العنصر الوطني في تسـییر أعمالـه، وشـغل وظائفـه  -1
بـالمالك الـوظیفي وفـق المؤهـل والخبـرة الالزمـة للقیـام بمهـام الوظـائف 

 المعتمدة.
یجـــري االســـتخدام فـــي جمیـــع الوظـــائف علـــى أســـاس الشـــروط العامـــة  -2

ه المــادة بمراعــاة التشــریعات النافــذة ویــتم االســتخدام المحــددة فــي هــذ
ـــى دواعـــي  ـــاًء عل ـــب والمســـتخدمین بن ـــرم بـــین المكت بموجـــب عقـــود تب
المصلحة واحتیاجات العمـل، ویشـترط فـیمن یسـتخدم بالمكتـب الشـروط 

 اآلتیة:
 أن یكون متمتعًا بالجنسیة اللیبیة.  . أ
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 أن یكون متمتعًا بحقوقه المدنیة.  . ب
 یرة والسلوك.أن یكون حسن السج. 
 أال یقل عمره عن ثماني عشرة سنة میالدیة.د. 
ــرة الالزمــین لشــغل الوظیفــة بعــد اجتیــاز ه.  ــه المؤهــل والخب ــوفر لدی أن یت

 المقابلة الشخصیة المقررة بنجاح.
 أن تثبت لیاقته الصحیة للوظیفة المرشح لها.و. 
 أال یكون قد فصل من الخدمة بقرار تأدیبي.ز. 
حكــم علیــه نهائیــًا فــي جنایــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو أال یكــون قــد ح. 

 األمانة، ما لم یكن قد رد إلیه اعتباره.
أن یتعهـــد بالعمـــل فـــي أي وظیفـــة مـــن وظـــائف المكتـــب التـــي تتناســـب ط. 

 وخبرته ومؤهله.
كمـا یجـوز للمكتــب التعاقـد مــع الخبـراء الـوطنیین واألجانــب مـن ذوي الخبــرة 

الستخدام المنصوص علیها بهذه الالئحة، علـى أن الممیزة دون التقید بأحكام ا
تحدد مهامهم ومعاملتهم من قبل المدیر العام قبل التعاقد معهم وال یـتم التعاقـد 

  إال إذا توفرت الوظیفة الشاغرة بالمالك الوظیفي والتغطیة المالیة الالزمة.
  )6مادة (

  حتديد االحتياجات
إلداریــة للعمــل بالمكتــب علــى یـتم عــرض االحتیاجــات مــن العناصــر الفنیـة وا

  المدیر العام العتمادها ضمن خطة المكتب السنویة تمهیدًا لتوفیرها.
  )7مادة (

  منوذج عقد االستخدام
یحــــدد نمــــوذج عقــــد االســــتخدام الخــــاص بــــالوطنیین مــــن غیــــر الخبـــــراء 
والمستشارین ونموذج عقد اسـتخدام الخبـراء والمستشـارین الـوطنیین واألجانـب 

النمــوذج المهــام والمزایــا والمرتبــات المتعلقــة بالوظیفــة التــي  علــى أن یتضــمن
سیشـــغلها المتعاقـــد مـــع المكتـــب، بمراعـــاة التشـــریعات النافـــذة والتنســـیق مـــع 

  الجهات ذات العالقة.
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  )8مادة (
  فرتة التجربة

یخضع الموظفون عند التعاقد معهم ألول مرة لفتـرة تجربـة مـدتها شـهر مـن 
ـــى أداء تـــاریخ مباشـــرتهم للعمـــل، ویـــت م إنهـــاء العقـــد إذا ثبـــت عـــدم قدرتـــه عل

الوظیفــة خــالل فتــرة التجربــة، وبإنقضــاء هــذه الفتــرة دون إصــدار قــرار بإنهــاء 
  الخدمة یعتبر الموظف مثبتًا في وظیفته وفقًا لنصوص العقد.

  )9مادة (
  السلطة املختصة باالستخدام

تفویض من یراه یختص المدیر العام بالتوقیع على عقود االستخدام ویجوز له 
  بتوقیع تلك العقود وتجدیدها. 

  )10مادة (
  استحقاق املقابل

یبدأ احتساب المرتب والمستحقات األخرى من تاریخ مباشرة الموظف للعمـل 
، ویحدد وفقًا لمؤهله وخبرته، مـع األخـذ فـي االعتبـار مـدة خبرتـه السـابقة  فعلیًا

  بما یوازي عالوة عن كل سنة.
  )11مادة (

  بات والعالوات واملزايانظام املرت
حدد مرتبات وعالوة الموظفین بالمكتب وفقـًا لجـدول المرتبـات المعمـول بـه تُ 

  بالدولة.
  )12مادة (

  اسرتداد ماصرف بغري حق
مــن الموظــف مــا یكــون قــد حصــل علیــه مــن مرتبــات أو أي مزایــا  ستردــیُ 

األخـرى مالیة تجاوز استحقاقه بطریقة االقتطاع من مرتبـه ومسـتحقاته المالیـة 
دون الحاجـــة التخـــاذ أي إجـــراءات قضـــائیة وال یجـــوز الحجـــز أو االقتطـــاع أو 
النـزول عـن المرتـب والمزایـا المالیـة األخــرى إال فـي حـدود الربـع الجـائز الحجــز 

  علیه.
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  )13مادة (
  املكافآت التشجيعية

یجوز للمدیر العام بناء على اقتراح مدیر اإلدارة أو المكتب المخـتص، مـنح 
تشجیعیة لمن یشاركون في أعمال اللجان المؤقتة أو لمـن تسـتعین بهـم مكافأة 

تلك اللجان في أعمالها، سواء كانوا مـن بـین العـاملین بالمكتـب أو مـن خارجـه 
بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها، كما یجوز مـنح مكافـأة تشـجیعیة للموظـف 

ــراح مــن مــدی ــى اقت ــاء عل ــدمًا ملحوظــًا فــي عملــه بن ر اإلدارة أو الــذي یظهــر تق
  المكتب المختص بالشروط التالیة:

إذا قــدم الموظــف بحوثــًا أو اقتراحــات مــن شــأنها تحســین طــرق العمــل   . أ
 بالمكتب أو رفع مستوى األداء أو تحقیق اقتصاد في النفقات.

إذا قدم خدمة ممتازة ترتب علیها توفیر مبالغ كبیرة للمكتـب أو تجنیبـه   . ب
 خسائر محققة.

خطر في سـبیل إنقـاذ األرواح أو الممتلكـات الخاصـة إذا عرض نفسه للج. 
 بالمكتب.

  )14مادة (
  املوظفني جلنة شؤون

تشــكل لجنــة للنظــر فــي الشــؤون الوظیفیــة بالمكتــب بقــرار مــن المــدیر العــام 
  وفقًا للتشریعات النافذة.

  )15مادة (
  اختصاصات جلنة شؤون املوظفني

  تختص لجنة شؤون الموظفین بما یلي:
 عاقد في الوظائف والنقل والندب واإلعارة.الترشیح للت  . أ

النظـــر فـــي التظلمـــات التـــي یقـــدمها الموظفـــون مـــن القـــرارات اإلداریـــة   . ب
 المتعلقة بشؤونهم الوظیفیة.

إبداء الرأي والمشورة فیما یحال إلیها من أمور تتعلق بالوظیفـة العامـة ج. 
 المكتب.بفي 
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المكتـب فیمـا یخـص بفي  المراجعة الدوریة لالئحة اإلداریة المعمول بهاد. 
بداء االقتراحات الالزمة بشأن تعدیلها أو تطویرها.  شؤون العامین وإ

  )16مادة (
  اإليفاد

یضــع المــدیر العــام الــنظم والقواعــد الخاصــة بإیفــاد مــوظفي المكتــب (مهــام 
التدریب) بما یكفل الرفـع مـن كفـاءاتهم وتحسـین قـدراتهم الوظیفیـة،  -رسمیة  

  وفقًا للتشریعات النافذة. –ب األحوال بحس –ویتم االیفاد 
  )17مادة (

  أحكام وشروط النقل
یجوز تغطیة الوظـائف الشـاغرة داخـل المكتـب عـن طریـق نقـل مـوظفین مـن 

  خارج المكتب للعمل به وفقًا للتشریعات النافذة وذلك بالشروط اآلتیة:
ـــالزم توفرهـــا لشـــغل الوظیفـــة  -1 ـــون الموظـــف مســـتوفیًا للشـــروط ال أن یك

 ل إلیها.المنقو
أن تكون الوظیفة المنقول إلیهـا مـن ذات المجموعـة الوظیفیـة المنقـول  -2

 درجـــــةمنهــــا وأن تكــــون درجتــــه الوظیفیـــــة المنقــــول إلیهــــا مــــن ذات 
 .الوظیفیة المنقول منهاالمجموعة 

 
  )18مادة (

  السلطة املختصة بالنقل
یخـــتص المـــدیر العـــام باستصـــدار القـــرارات المتعلقـــة بنقـــل المـــوظفین مـــن 

  مة وما في حكمها للعمل بالمكتب.الجهات العا
  )19مادة (

  الندب
یجـــوز عـــن االقتضـــاء، نـــدب الموظـــف مؤقتـــًا للعمـــل بوظیفـــة أخـــرى داخـــل 
المكتب على سبیل التفـرغ أو إلـى جانـب عملـه األصـلي، ویجـوز نـدب مـوظفین 

  من خارج المكتب للعمل به، وفقًا للتشریعات النافذة.
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  )20مادة (
  شروط الندب

  ًا للشروط اآلتیة:یكون الندب طبق
 أن تسمح حالة الموظف في الوظیفة األصلیة بهذا الندب. -1
 أال یكون الندب ألكثر من وظیفة واحدة. -2
أال یكــون قــد صــدر فــي حقــه قــرار تــأدیبي فــي الســنتین الســابقتین علــى  -3

 الندب.
أال تزید مـدة النـدب علـى سـبیل التفـرغ عـن سـنة، تجـدد تلقائیـًا لمـدة ال  -4

 .تزید عن أربع سنوات
  )21مادة (

  السلطة املختصة بالندب
ارج المكتـب ــــــرارات ندب الموظفین مـن خـــــدار قــــام بإصـــــیختص المدیر الع

  للعمل به.
  )22مادة (

  وة الندبعال
یمنح الموظف المنتدب على سبیل التفـرغ، أو باإلضـافة إلـى عملـه األصـلي 

  عالوة ندب وفقًا للتشریعات النافذة.
  )23مادة (

  إلعارةا
یجوز بقرار من المدیر العام الموافقة على إعارة موظفین للعمـل بالمكتـب  -1

 أو إعارة موظفي المكتب إلى إحدى الوحدات اإلداریة العامة أو الخاصة.
تدخل مدة اإلعارة خارج المكتب في حسـاب األقدمیـة واسـتحقاق العـالوات  -2

 المكتب. السنویة، وال تدخل ضمن المدة التي یستحق عنها إجازة من
  )24مادة (

  إنهاء الندب أو اإلعارة
یجوز بقرار من المدیر العام إنهاء الندب أو اإلعارة قبل انقضائها وذلك في 

  الحاالت اآلتیة:
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 إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. -1
 إذا رغبت الجهة التي یتبعها الموظف في ذلك. -2
 بناء على طلب كتابي من الموظف، وموافقة الجهة التي یتبعها. -3
ا لــم تنفـــذ الجهـــة التــي یتبعهـــا الموظـــف مـــا تلتــزم بـــه قانونـــًا حیـــال إذ -4

 الموظف.
  )25مادة (

  أوقات العمل
  تحدد أوقات العمل بقرار من المدیر العام بما ال یخالف التشریعات النافذة.

  )26مادة (
  العطالت الرمسية

تسري على الموظفین بالمكتب التشریعات المنظمة للعطـالت الرسـمیة، ویـتم 
یض مــن یكلفــون بأعمــال خــالل أیــام العطــالت الرســمیة، ببــدیل عنهــا طبقــًا تعــو 

  للتشریعات النافذة.
  الفصل الرابع

  العالوات
  )27مادة (

  الرتقية التشجيعية
یجوز بقرار من المـدیر العـام، بنـاء علـى اقتـراح مـن مـدیر اإلدارة المختصـة 

ر للترقیــة مــنح ترقیــة تشــجیعیة للموظــف إذا أمضــى نصــف الحــد األدنــى المقــر 
  وذلك في إحدى الحاالت التالیة:

ـــًا موضـــوعیة لتحســـین وتطـــویر أداء المكتـــب اإلداري دون  -1 ـــدم بحوث إذا ق
 إضافة أعباء مالیة أو حقق وفرًا في المصروفات.

 إذا حصل على تقدیر كفایة بدرجة ممتاز في الثالث سنوات األخیرة. -2
ــى أكثــر  ــرقیتین وفــي جمیــع األحــوال ال یجــوز أن یحصــل الموظــف عل مــن ت

تشجیعیتین طول مدة خدمته الوظیفیة كما ال یجوز أن یزید عـدد المـرقین وفقـًا 
  %) من مجموع عدد الموظفین المرقین بالمكتب.5لحكم هذه المادة على (
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  )28مادة (
  العالوة السنوية

ـــى تقریـــر األداء وتصـــرف العـــالوة  یمـــنح الموظـــف عـــالوة ســـنویة بنـــاء عل
  النافذة.السنویة وفقًا للتشریعات 

  )29مادة (
  احلرمان من العالوة

یحـرم الموظــف مـن العــالوة الســنویة االعتیادیـة إذا كانــت درجـة كفاءتــه فــي 
الفترة السابقة على استحقاق العالوة أقل مـن متوسـط، كمـا یحـرم الموظـف مـن 

للموظـف الـذي یحـرم  هذه العالوة إذا وقعت علیه عقوبة الحرمان منها، ویجـوز
قــدم للمــدیر العــام مــا یكــون لدیــه مــن أوجــه االعتــراض خــالل مــن العــالوة أن ی

) خمسة عشر یومًا مـن تـاریخ إبالغـه بالحرمـان مـن العـالوة، ویكـون قـرار 15(
  المدیر العام نهائیًا في شأن البت في اعتراض الموظف.

  )30مادة (
  احلوافز

ــة للمــوظفین بالمكتــب  یضــع المــدیر العــام نظامــًا للحــوافز المادیــة والمعنوی
بغرض دفعهم وتشجیعهم بما یكفل تحقیق األهـداف وتحسـین األداء والمحافظـة 

  على أصول وممتلكات المكتب وفقًا للتشریعات النافذة.
  )31مادة (

  وسائل النقل
ــي  یجــوز للمــدیر العــام تخصــیص وســائل نقــل لشــاغلي بعــض الوظــائف الت

مــالهم، تسـتدعي طبیعتهـا تــوفیر تلـك الوســائل وذلـك لغـرض إنجــاز مهـامهم وأع
ویجوز صرف بدل نقدي للموظف الذي یستحق وسیلة مواصـالت فـي ظـل عـدم 
توفرها ویصدر بشروط وضوابط التخصیص وآلیة صرف البدل النقدي قـرار مـن 

  المدیر العام وفقًا للتشریعات النافذة.
  )32مادة (

  الرعاية الصحية والطبية
فـراد أسـرهم الـذین یقوم المكتب بتوفیر الرعایـة الصـحیة والطبیـة لموظفیـه وأ

یعولونهم سواء عن طریق إقامة وتجهیز عیادات طبیة أو بالتعاقد مـع عیـادات 
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متخصصــة بغــرض إجــراء الكشــوفات الدوریــة علــیهم ومتابعــة حــالتهم الصــحیة 
وذلـــك بموجـــب مقتـــرح یقـــدم مـــن المـــدیر العـــام إلـــى رئـــیس المجلـــس الرئاســـي 

  وافق التشریعات النافذة.لالعتماد بین النظم الخاصة في هذا الشأن، بما ی
  الفصل اخلامس

  اإلجازة
  )33مادة (

  اإلجازات السنوية
) خمســة وأربعــین 45) ثالثــین یومــًا و(30تكــون مــدة اإلجــازة الســنویة (  . أ

 ) عشرین سنة.20یومًا لمن بلغ سن الخمسین أو جاوزت خدمته (
ال یجـــوز للموظــــف التنــــازل أو تأجیــــل إجازتــــه الســــنویة أو قطعهــــا إال   . ب

تقتضــیها مصــلحة العمــل وفـي جمیــع األحــوال یجــب أن یحصــل  لضـرورة
الموظف على إجازة سنویة مدتها خمسة عشر یومًا متصـلة علـى األقـل 
وفي هذه الحالة ال یجوز إلغاؤها إال عنـد الضـرورة القصـوى وبقـرار مـن 

 المدیر العام.
ـــد عـــن إجـــازة ســـنتین إال ج.  ـــع اإلجـــازات الســـنویة لمـــدة تزی ال یجـــوز تجمی

 ة تقتضیها مصلحة العمل.لضرور 
  )34مادة (

  اإلجازة املرتاكمة
یســتحق الموظــف عنــد انتهــاء خدمتــه تعویضــًا نقــدیًا عــن إجازتــه الســنویة 
ــى أال یتعــدى التعــویض مرتــب ســتة أشــهر وبشــرط أن یكــون قــد  المتراكمــة عل

  احتفظ بها له ألسباب تتعلق بمصلحة العمل.
 ألسـباب تتعلـق بمصـلحة العمـل وفي جمیع األحوال ال یجوز حفظ اإلجازة إال

.180لمدة ال تزید عن (   ) مائة وثمانین یومًا
  )35مادة (

  مواعيد اإلجازة
تكون مواعید اإلجازة وفقًا لمـا تقـرره إدارة المكتـب لكـل موظـف خـالل السـنة 

ما تراه متفقًا ومصلحة العمل، وال یجوز للموظـف القیـام بإجازتـه إال بعـد  حسب



  229رقم الصفحة                                                                    )  4دد (ـــالع
  

وب علــى النمـوذج الخــاص بــذلك، وتتــولى كــل إدارة الحصـول علــى تصــریح مكتــ
تنظــیم اإلجــازة الســنویة لموظفیهــا آخــذة فــي االعتبــار مصــلحة العمــل ورغبــة 
الموظـــف، ومـــع ذلـــك تحـــتفظ اإلدارة بأخـــذ القـــرار النهـــائي فـــي تحدیـــد مواعیـــد 

  اإلجازات ومدتها.
  )36مادة (

  اإلجازة الطارئة
یــتمكن معــه مــن اســتئذان یســتحق الموظــف إجــازة طارئــة لســبب قهــري ال 

رؤسائه مقدمًا للترخیص له فـي الغیـاب، علـى أن یقـدم فـور عودتـه إلـى العمـل 
  مبررات غیابه.

وال تكون اإلجازة الطارئة ألكثر من ثالثة أیـام فـي المـرة الواحـدة وال تتجـاوز 
اثنى عشر یومًا في كـل سـنة ویسـقط حقـه فیهـا بمضـي السـنة وال تحسـب هـذه 

  زات السنویة.اإلجازة من اإلجا
  )37مادة (

  اإلجازة اخلاصة مبرتب
یمـنح الموظـف إجـازة خاصـة بمرتــب ألداء فریضـة الحـج لمـدة عشــرین   . أ

، وتمنح مرة واحدة طوال خدمته الوظیفیة.  یومًا
تمنح للموظف الذي لم یسـبق لـه الـزواج إجـازة زواج لمـدة (أسـبوعین)   . ب

 بمرتب، وال تمنح إال مرة واحدة طوال مدة خدمته.
منح الموظفة بالمكتب إجازة وضع طبقًا لما هـو مقـرر فـي التشـریعات تج. 

 ذات العالقة.
تمـنح للمــرأة إجــازة خاصــة بمرتــب عنـد وفــاة زوجهــا لمــدة (أربعــة أشــهر د. 

 وعشرة أیام).
تمــنح اإلجــازة الخاصــة بمرتــب عنــد أداء االمتحانــات الدراســیة وتكــون ه. 

 للمدة المقررة ألداء االمتحان.
  )38مادة (

  إلجازة املرضيةا
للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضیة مدفوعة المقابل أو المرتب طبقـًا 

  ألحكام التشریعات النافذة.
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  )39مادة (
  اإلجازة اخلاصة بدون مرتب

یجــوز فــي حــاالت تقــدرها إدارة المكتــب مــنح الموظــف إجــازة بــدون مرتــب ال 
مــدیر العــام، بنــاء علــى تقــل عــن ثالثــة أشــهر قابلــة للتمدیــد وذلــك بقــرار مــن ال

  توصیة من اإلدارة التي یتبعها الموظف.
  )40مادة (

  االنقطاع عن العمل
كل موظـف ینقطـع عـن عملـه بغیـر إجـازة مـرخص لـه فیهـا یحـرم مـن مرتبـه 
عــن مــدة االنقطــاع مــع عــدم اإلخــالل بالمســؤولیة التأدیبیــة مــا لــم یقــدم عــذرًا 

الحالــة تصــرف لــه قیمــة المرتــب مشــروعًا عــن تغیبــه وتقبلــه اإلدارة، وفــي هــذه 
  عن مدة تغیبه وتخصم مدة تغیبه من رصید إجازته.

  الفصل السادس
  تقارير األداء

  )41مادة (
  تقييم األداء

یخضع لنظـام التقـاریر السـنویة كافـة المـوظفین بالمكتـب الـذین مضـى علـى 
خدمتهم أكثر من ستة أشهر، ویتضمن التقریر بیـان حالـة الموظـف مـن جمیـع 

حي التي تتصل بمهام وظیفته، ومستوى أدائه لهـا، وحرصـه علـى اكتسـاب النوا
المهـارة ومســلكه الشخصــي ومظهــره طــوال الســنة والفتــرة التــي یشــملها التقریــر 
وأن یؤخذ في االعتبار الفترة التي ال یمارس فیها مهام وظیفته ألسـباب خارجـة 

ــك باالســتهداء بملفــه الشخصــي وتقــاریر رؤ  ســائه وتقــدر عــن إرادتــه، ویــتم ذل
  درجة الكفاءة التي ینتهي إلیها التقریر بأحد الدرجات اآلتیة:

%) 74 – 60جیــد ( –%) 85 – 75جیــد جــدًا ( –%) 100 – 86(ممتــاز (
%) فأقــل) ویكــون لهــذا التقــدیر دور 50ضــعیف ( –%) 59 – 50متوســط ( –

  في تحدید العالوة السنویة التي یستحقها الموظف وترقیته.
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  )42مادة (
التقریــر الســنوي بمعرفــة الــرئیس المباشــر ویعتمــد مــن الــرئیس األعلــى  یعــد

ــك خــالل الشــهر األول مــن الســنة  الــذي لــه الحــق فــي تعدیلــه علــى أن یــتم ذل
  التالیة.

  )43مادة (
  اإلخطار بتقرير التقييم

یخطر الموظف بتقریر تقییم األداء إذا كان بدرجة ضـعیف أو متوسـط وذلـك 
ــى  ) خمســة عشــر یومــاً 15خــالل ( ــتظلم منــه إل ــاریخ اعتمــاده، ولــه أن ی مــن ت

) خمســـة عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ إخطـــاره 15لجنـــة شـــؤون المـــوظفین خـــالل (
وللجنة شؤون الموظفین أن توصي باعتماد التقریر المتظلم منـه أو تعدلـه مـع 
ذكر األسباب على أن یتم ذلك بوجه السـرعة والیعتبـر التقریـر نهائیـًا وال تترتـب 

ال بانقضاء میعاد التظلم أو بصدور قرار عن المدیر العام باعتماده علیه أثاره إ
  حسب توجیه لجنة شؤون الموظفین (بحسب األحوال).

ویحــــرم الموظــــف الحاصــــل علــــى درجــــة ضــــعیف أو متوســــط مــــن العــــالوة 
ـــه  ـــت خدمت ـــى درجـــة ضـــعیف أنهی ـــإذا تكـــرر حصـــول الموظـــف عل الســـنویة، ف

  بالمكتب.
  الفصل السابع

  الواجبات
  )44مادة (

  بطاقة التعريف
یجــب علــى كــل موظــف أن یحمــل بطاقــة التعریــف الصــادرة مــن المكتــب وأن 
یكــون حســن المظهــر مرتــدیًا قیافــة  مناســبة للعمــل المنــاط بــه، وال یســمح لــه 

  مكان العمل إذا خالف ما تقدم.لبالدخول 
  )45مادة (

  االلتزام بالقوانني والنظم
ــام القــوانین و   . أ اللــوائح والــنظم والتعلیمــات یجــب علــى الموظــف تنفیــذ أحك

ـــه علـــى  ـــه، وعلی ـــب والتـــي  تتصـــل بمهـــام عمل ـــي المكت المعمـــول بهـــا ف
  األخص:
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أن یؤدي العمل المسند إلیه بنفسه بدقة وأمانة واتقان، وأن ینفـذ األوامـر  -1
والتعلیمـــات التـــي تصـــدر إلیـــه مـــن رؤســـائه، وفقـــًا للتشـــریعات والـــنظم 

التــي تحــددها إدارة المكتــب  المعمــول بهــا وأن یحــافظ علــى مواعیــد العمــل
وأن یخصص وقت العمل ألداء واجبات عمله وأال یتغیب أثناء فترة العمل 

  إال بإذن من رئیسه المباشر.
أن یحتــرم ویحســن معاملــة رؤســائه وزمالئــه وغیــرهم ممــن یتعامــل معهــم  -2

  بحكم عمله.
  أن یتعاون مع زمالئه في أداء الواجبات الالزمة لحسن سیر العمل. -3
ل أثنــاء قیامـه بمهــام عملـه دون وقــوع مخالفـة القــوانین واللــوائح أن یحـو -4

همـــال  ـــي المكتـــب وإ ـــنظم واآلداب العامـــة والتعلیمـــات المعمـــول بهـــا ف وال
  تطبیقها.

أن یبلغ رئیسه المباشـر بمـا یعلـم بـه مـن أخطـاء أو اشـتباه أو تزویـر أو  -5
اخـــتالس أو خیانـــة أمانـــة أو أي جریمـــة أو معاملـــة مشـــبوهة تكـــون قـــد 

  عت أو تكون قد دبرت ضد مصلحة المكتب.وق
أن یكتم األمور التي یطلع علیها بحكم وظیفتـه إذا كانـت سـریة بطبیعتهـا  -6

أو بموجب تعلیمات تقضي بذلك، ویظل هذا الواجـب قائمـًا حتـى بعـد تـرك 
  العمل بالمكتب.

یحظــــر علــــى أي موظــــف اســــتخدام أدوات العمــــل خــــارج مكــــان العمــــل إال ب. 
المكتــب وعلیــه أن یحفــظ هــذه األدوات والمســتندات فــي بتــرخیص مــن إدارة 

  األماكن المخصصة لها بعد انتهاء ساعات العمل.
ــــى الموظــــف اســــتعمال المســــتندات الخاصــــة بالعمــــل ألســــباب ج.  یحظــــر عل

  شخصیة.
  )46مادة (

  ختصيص الوقت ألداء العمل
ــة العمــل  ــى كــل موظــف أن یخصــص ســاعات العمــل المقــررة لتأدی یجــب عل

  یه وأن یعمل باستمرار على تنمیة مهاراته وقدراته وخبرته.المسند إل
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  )47مادة (
  عدم التوقف عن العمل أو تركه

ال یجوز للموظف التوقف عن العمل أو تركه إال بتصریح خـاص مـن رئیسـه 
المباشــر كمــا ال یجــوز لــه أن یتــرك مكــان عملــه خــالل ســاعات العمــل إال بعــد 

نمـوذج المعـد لـذلك مـن إدارة المكتـب الحصول على تصریح كتابي بذلك علـى ال
  لهذا الغرض وتقدیمه إلى المسؤول عن مراقبة الخروج.

وال یجوز للموظف الدخول إلى مكان العمـل فـي غیـر أوقـات العمـل الخاصـة 
به إال بإذن كتابي من رئیسه المباشر یسلم إلى المسؤول عـن مراقبـة الـدخول، 

  ه لحضور االجتماعات.ویستثنى من ذلك حاالت تكلیفه بعمل أو دعوت
  )48مادة (

  مراعاة قواعد السالمة والصحة املهنية
یجــب علــى الموظـــف أن یتقیــد طـــوال ســاعات العمــل بتنفیـــذ كافــة القواعـــد 

  والتعلیمات بالسالمة واألمن الصناعي والصحة المهنیة المقررة بالمكتب.
كمــا یجـــب علیــه أن یمتنـــع عـــن ارتكــاب أي فعـــل أو تقصــیر أو إهمـــال قـــد 

ســـبب عنـــه عـــدم تنفیـــذه للتعلیمـــات أو إســـاءة اســـتعمال أو تعطیـــل الوســـائل یت
  واألجهزة المعدة لوقایة وحمایة العاملین بالمكتب.

  )49مادة (
  حظر العبث مبمتلكات املكتب

فــي حالــة حــدوث خلــل أو عطــل بــاآلالت أو المعــدات أو غیرهــا مــن الوســائل 
وظـــف مـــا لـــم یكـــن المخصصـــة لغـــرض تأدیـــة وتنفیـــذ األعمـــال فـــال یجـــوز للم

مخصصًا ومختصـًا فـي نفـس الوقـت محاولـة إصـالحها بـل علیـه إخطـار رئیسـه 
  المباشر أو الموظف المختص فورًا التخاذ الالزم.

  )50مادة (
  املسؤولية عن األضرار مبمتلكات املكتب

ــد أو إتــالف مهمــات أو آالت أو أدوات أو مــواد  إذا تســبب الموظــف فــي فق
ي عهدتــه وكــان ذلــك ناشــئًا عــن خطــأ الموظــف أو مملوكــة للمكتــب أو كانــت فــ
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إهمالــه تحمــل المبلــغ الــالزم نظیــر ذلــك ویــتم تحدیــد المبلــغ وفقــًا لإلجــراءات أو 
  القواعد والنظم المنصوص علیها في هذا الشأن.

  )51مادة (
  مراعاة قواعد السالمة والصحة املهنية

التبرعـات  یحظر علـى الموظـف االتجـار داخـل المكتـب أو جمـع اإلعانـات أو
أو لصـق اإلعالنـات أو إبـداء تصـریحات لوســائل اإلعـالم فیمـا لـه عالقـة بعمــل 
المكتب أو غیر ذلك من النشاطات األخـرى ألي غـرض كـان إال بتصـریح كتـابي 

  مسبق من إدارة المكتب.
  )52مادة (

  وجوب تقديم العون واملساعدة
ـــوار  ـــي حـــاالت الك ـــل عـــون ومســـاعدة ف ـــى الموظـــف أن یقـــدم ك ث یجـــب عل

واألخطار التي تهدد مكان العمل أو األشخاص العاملین والمتواجدین فیـه وذلـك 
  دون اشتراط الحصول على مقابل.

  )53مادة (
  حظر استخدام املوظفني يف تأدية أعمال خاصة

یحظر على الرؤساء من جمیع الوظـائف اسـتخدام مرؤوسـیهم مـن العـاملین 
  اآلخرین في تأدیة أعمال أو خدمات خاصة لهم.
  الفصل الثامن

  التأديب
  )54مادة (

  املبدأ العام يف مسؤولية املوظف
كــل موظــف یخــالف الواجبــات المنصــوص علیهــا فــي هــذه الالئحــة  أو   . أ

یخرج على مقتضى الواجب یعاقب تأدیبیًا بإحدى العقوبات المنصـوص 
علیهــا فــي هــذه الالئحــة وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بحــق إقامــة الــدعوى 

  عند االقتضاء. الجنائیة أو المدنیة
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ال یعفى الموظف مـن العقوبـة اسـتنادًا إلـى أمـر رئیسـه إال إذا أثبـت أن   . ب
ارتكابــه المخالفــة كــان تنفیــذًا ألمــر مكتــوب بــذلك صــادر إلیــه مــن هــذا 

ه كتابة إلى المخالفة، وفـي هـذه الحالـة تكـون هالرئیس بالرغم من تنبی
  المسؤولیة على مصدر األمر.

  إال عن خطئه الشخصي.ال یسأل الموظف مدنیًا ج.
  )55مادة (

  التحقيق مع املوظف وعدم جواز تعدد العقوبة
وسـماع  ال یجوز توقیع عقوبة على الموظف إال بعـد التحقیـق معـه كتابـة  . أ

دفاعــه ومــع ذلــك یجــوز للمــدیر العــام عنــد توقیــع عقوبــة  أقوالــه وتحقیــق
ـــام أن یجـــري  ـــب لمـــدة ال تجـــاوز عشـــرة أی ـــذار أو الخصـــم مـــن المرت اإلن

ـــى أن یثبـــت مضـــمونه فـــي القـــرار الصـــادر بتوقیـــع ا لتحقیـــق شـــفاهة عل
  ة.ــــالعقوب

كمـا یجــوز لــه دون اللجــوء إلــى التحقیــق وبعــد مواجهــة الموظــف بالمخالفــة 
التـي وقعــت منــه أن یوقــع أیــًا مــن العقــوبتین المشــار إلیهمــا إذا كــان قــد شــاهد 

  دات.وقوع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع األوراق والمستن
ال یجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحـدة أكثـر مـن مـرة واحـدة كمـا ال ب. 

  یجوز توقیع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.
.   ویجب أن یكون القرار الصادر بتوقیع العقوبة مسببًا

  )56مادة (
  إيقاف املوظف ملصلحة التحقيق

ـــى المحاكمـــة التأدیبیـــة   . أ ـــة الموظـــف إل ـــف للجهـــة المختصـــة بإحال أن توق
الموظـف عـن عملـه احتیاطیـًا إذا اقتضــت مصـلحة التحقیـق معـه ذلــك وال 
ـــس  ـــرار مـــن مجل ـــة أشـــهر إال بق ـــى ثالث ـــف عل ـــد مـــدة الوق یجـــوز أن تزی

  یب.أدــــالت
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ال یجــوز صــرف المرتــب كلــه أو بعضــه أثنــاء فتــرة التوقیــف إال بقــرار مــن   . ب
  مجلس التأدیب.

ئیــة عـن عــدم إدانـة الموظــف أو إذا أسـفرت اإلجــراءات التأدیبیـة أو الجناج. 
عدم إقامة الدعوى ضده یعاد إلى عملـه ویـدفع لـه مرتبـه كـامًال عـن مـدة 

  اإلیقاف.
  )57مادة (

  يةالعقوبات التأديب
ـــون  ـــذین یعمل ـــى المـــوظفین ال العقوبـــات التأدیبیـــة التـــي یجـــوز توقیعهـــا عل

  بالمكتب وهي:
  وم.ـــــلـال  . أ

  ذار.ـــــــاإلن  . ب
ة ال تجــاوز ســتین یومــًا فــي الســنة وال یجــوز أن الخصــم مــن المرتــب لمــدج. 

یجاوز الخصم تنفیذًا لهذه العقوبـة ربـع المرتـب شـهریًا بعـد الربـع الجـائز 
.   الحجز علیه أو التنازل عنه قانونًا

  الحرمان من العالوة السنویة.د. 
  الحرمان من الترقیة مدة ال تقل عن سنة وال تزید عن ثالث سنوات.ه. 
  خفض الدرجة.و. 
اإلیقـاف عــن العمــل مــن الحرمــان مـن المرتــب لمــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر ز. 

وتخصــم مــدة اإلیقــاف االحتیــاطي مــن مــدة اإلیقــاف الــذي یتقــرر كعقوبــة 
  ة.ــــــتأدیبی

  العزل من الوظیفة.ح. 
  )58مادة (

  السلطة املختصة بتوقيع العقوبات
ب لمـدة ال تجـاوز للمدیر توقیع عقوبة اللوم أو اإلنذار أو الخصـم مـن المرتـ

  ي المرة الواحدة.فثالثین یومًا في السنة وبما ال تزید عن عشرة أیام 
  أما العقوبات األخرى فال یجوز توقیعها إال بقرار من مجلس التأدیب.
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  )59مادة (
  جملس التأديب

  یحاكم الموظفون تأدیبیًا  أمام مجلس تأدیب یشكل وفقًا للتشریعات النافذة.
یجـــوز تشـــكیل لجـــان للتحقیـــق فـــي الوقـــائع المنســـوبة واســـتثناء مـــن ذلـــك 

للموظفین وعلى ضوء النتائج التي تتوصل إلیها تلك اللجان تتم اإلحالـة حسـب 
  االختصاص.

  )60مادة (
تسري في شأن التأدیب األحكام المنصوص علیها في قانون عالقـات العمـل 

  مسیحي. 2010) لسنة 12رقم (
  الفصل التاسع

  أحكام عامة
  )61مادة (

  الرقابة املباشرة
یتولى الرقابة المباشرة في كل إدارة أو مكتـب أو قسـم بالمكتـب مـدیر اإلدارة 

القسم الذي یتولى مراقبة األعمال واإلشراف على تنفیـذها، رئیس أو المكتب أو 
ویجب على الموظفین التقید بالتعلیمات ومراعـاة توجیهـات رؤسـائهم فـي حـدود 

  فذة.ما تنص علیه التشریعات النا
  )62مادة (

  نظام التفتيش
سـمح ألي موظـف أیـا كانـت صـفته بـإخراج بضـائع أو مـواد أو أدوات أو یال 

مهمــات أو أي منقــوالت أخـــرى مملوكــة للمكتـــب مهمــا كانـــت قیمتهــا إال بـــإذن 
مكتوب موقـع علیـه مـن قبـل الموظـف المخـتص بـذلك ویعتبـر الغفـراء والحـراس 

خصـیة عـن تنفیـذ األحكـام المنصـوص والمراقبون مسـؤولین مسـؤولیة كاملـة ش
بـالغ جهـات  علیها، وعلى كل منهم إبـالغ إدارة المكتـب فـورًا عـن كـل مخالفـة وإ

  االختصاص عن أي اعتداء یقع أثناء عمله.
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  )63مادة (
  انتهاء اخلدمة

مــع مراعــاة األحكــام الــواردة فــي هــذه الالئحــة، تنتهــي خدمــة الموظــف ألحــد 
  األسباب اآلتیة:

  قررة قانونًا لترك الخدمة.بلوغ السن الم  . أ
  عدم اللیاقة الصحیة.  . ب

  الوفاة.ج. 
  االستقالة.د. 

التقاعد االختیاري ویتم بناًء على طلب الموظف عنـد بلـوغ مـدة خدمتـه ه. 
  ) عشرین سنة وبشرط موافقة المدیر العام.20المحسوبة (

  الفصل من الخدمة بقرار تأدیبي.و. 
  یین.فقد الجنسیة اللیبیة بالنسبة للیبز. 
مخلـة بالشـرف أو األمانـة، أو بعقوبـة جنحـة ة الحكم علیه بعقوبة جنایح. 

على أنه في جمیـع األحـوال إذا كـان الحكـم مـع وقـف التنفیـذ فـال یترتـب 
ـــك مـــع عـــدم اإلخـــالل بالمســـؤولیة  ـــه إنهـــاء خدمـــة الموظـــف، وذل علی

  التأدیبیة عند االقتضاء.
  انتهاء مدة العقد.ط. 

  )64مادة (
  االستقالة

ـــة لل  . أ موظـــف أن یقـــدم اســـتقالته مـــن وظیفتـــه وتكـــون االســـتقالة مكتوب
مـن تـاریخ  ) سـتین یومـاً 60لمـدیر العـام خـالل (ویجب البت فیهـا مـن ا

  تقدیمها.
ال تنتهــي خدمــة الموظــف إال مــن تــاریخ إبالغــه بقــرار قبــول االســتقالة   . ب

خالء طرفه.   وإ
نتهـي خدمـة إذا كانت االستقالة معلقة علـى شـرط أو مقترنـة بقیـد فـال تج. 

الموظف ما لم یتضـمن قـرار قبـول االسـتقالة إجابتـه إلـى طلبـه، ویجـوز 
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خالل المدة المذكورة أن یصدر مدیر عام المكتب قـرارًا بقبـول االسـتقالة 
) ســـتة أشـــهر ألســـباب تتعلــــق 6مـــع إرجـــاء تنفیـــذه لمـــدة ال تجـــاوز (

بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك وعلى الموظف أن یسـتمر فـي 
  حكام هذه المادة.ه إلى أن تنتهي خدمته وفقًا ألعمل

ال تقبل استقالة الموظف إذا كـان محـاًال إلـى محكمـة تأدیبیـة أو جنائیـة د. 
  عن واقعة تتعلق بالخدمة إال بعد الفصل في الدعوى.

  )65مادة (

  االستقالة االعتبارية
  یجوز اعتبار الموظف مقدمًا استقالته في الحاالت اآلتیة: -1
ستلم أعمال وظیفته الجدیدة بغیر سبب مقبول خـالل شـهر مـن إذا لم ی  . أ

  تاریخ إبالغه بقرار شغلها.
) یومًا ولوكان االنقطـاع عقـب 15إذا انقطع عن عمله بغیر إذن لمدة (  . ب

  إجازة مرخص له فیها.
  إذا التحق بخدمة أي جهة أخرى بغیر إذن من المكتب.ج. 

ًال إذا قــدم عــذرًا ف مســتقی، ب) ال یجــوز اعتبــار الموظــوفــي الحــالتین (أ -2
  ) یومًا (مدة االنقطاع).15) یومًا التالیة النقضاء (30عن تغیبه خالل (

إذا لــم یقــدم الموظــف عــذرًا عــن تغیبــه خــالل المــدة المــذكورة فــي الفقــرة  -3
السابقة أو قدمه ورفض من قبل اإلدارة عرض األمر على المـدیر العـام 

ا قبـل العـذر الـذي قدمـه وفـي هـذه وله عدم اعتبار الموظـف مسـتقیًال إذ
  الحالة تطبق التشریعات الخاصة بشأن احتساب مدة الغیاب.

فـــي الحالـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة (ج) إذا تقـــرر إنهـــاء خدمـــة  -4
الموظف فیكون ذلك من تاریخ التحاقه بخدمة الجهـة األخـرى، مـع حـق 

  المكتب في استرداد ما تم صرفه له من مزایا أو مرتبات.
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  )66مادة (
  سريان التشريعات

ــًا كانــت طبیعــة  تســري أحكــام هــذه الالئحــة علــى كافــة العــاملین بالمكتــب أی
مـیالدي  2010) لسـنة 12عملهم كما تسري أحكام قـانون عالقـات العمـل رقـم (

یــرد بشــأنه لــم وقـانون الضــمان االجتمــاعي واللــوائح الصــادرة بمقتضـاهما فیمــا 
  ة.ــــنص خاص في هذه الالئح
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  وزير االقتصاد والصناعةار قر
   م.2018) لسنة 201رقم (

  شأن جتديد مدة محاية العالمات التجاريةب 
  :  والصناعة االقتصادوزير 
 ـــد االطـــالع علـــى اإل م. 3/8/2011الصـــادر بتـــاریخ  عـــالن الدســـتوريبع

 .وتعدیالته
  م.2015 /12/ 17الموقع بتاریخ اللیبي وعلى االتفاق السیاسي 
 بشـأن النشـاط التجـاري ولوائحـه  ،م2010) لسـنة 23م (وعلى القـانون رقـ

  التنفیذیة .
  ) لســـنة  40وعلــى الالئحـــة التنفیذیــة لقـــانون العالمــات التجاریـــة رقــم (

  م.1956
 ) بشأن تنظیم الجریدة الرسمیة . ،م2011) لسنة 8القانون رقم  
 ) لســـنة 4وعلــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي بحكومــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (

 حكومة.الن تشكیل بشأ ،م2016
 ) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

 بشأن منح التفویض بمهام. ،م2016
 ) لســنة 359وعلـى قـرار المجلــس الرئاسـي بحكومـة الوفــاق الـوطني رقـم (

  بشأن تكلیف وزیر لوزارة االقتصاد والصناعة . ،م2017
 . وعلى مقتضیات المصلحة العامة 

  ررــق
  )1ادة (م

لمكتب العالمات التجاریة بتجدید العالمات التجاریـة التـي انتهـت مـدة  ؤذنیُ 
  من تقدیمها فى المواعید المقررة. الكھامُ حمایتها ولم یتمكن 

  )2مادة (
تكون فترة تقدیم طلبات تجدید مدة الحمایة المشار إلیها في المادة السابقة 

  یدة الرسمیة .ستة أشهر من تاریخ نشر هذا القرار في الجر 
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  )3مادة (
ــذه،  ــاریخ صــدوره، وعلــى المخــاطبین بأحكامــه تنفی یعمــل بهــذا القــرار مــن ت

  وینشر في الجریدة الرسمیة.
  د . ناصر فضل اهللا الدرسي

  وزير االقتصاد والصناعة / املفوض
  ه. 1439شوال  21صدر في : 

  م. 5/7/2018الموافق 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية2018) لسنة 373رقم (

  بنقل تبعية مصلحة اآلثار
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري  
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) ــم ــانون رق ــى الق ــار والمتــاحف  .م1994ســنة ) ل3وعل ــة اآلث بشــأن حمای

  والمدن القدیمة والمباني التاریخیة والئحته التنفیذیة.
 ) بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه  .م2010) لســنة12وعلــى القــانون رقــم

  التنفیذیة.
 ) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (

  ي.بشأن تشكیل حكومة الوفاق الوطن .م2016
 ) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

  بشأن منح التفویض بمهام. .م2016
 ) م2007) لســـنة 630وعلـــى قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة ســـابقًا رقـــم. 

  بشأن إعادة تنظیم مصلحة اآلثار.
 ) بشــأن نقــل تبعیــة  .م2012) لســنة 10وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم

  ر.مصلحة اآلثا
  المـؤرخ فـي 586. 2. 1شـاري رقـم (إمصـلحة اآلثـار رئـیس وعلى كتاب (

  م.2017/ 10/ 5
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررـقــ
  )1مادة (

  تنقل تبعیة مصلحة اآلثار إلى مجلس الوزراء.
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  )2مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  
  ة الوفاق الوطنيالس الرئاسي حلكوم

  هـ.1439/ رجب/ 10صدر في: 
  م.   2018/ 03/ 27الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية بشأن إعادة تشكيل 2018) لسنة 374رقم (

  اجلمعية العمومية للشركة الليبية للربيد 
  واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة

  الس الرئاسي
 ع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته.بعد االطال  
  م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ اللیبي وعلى االتفاق السیاسي  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) ــد  .م1984) لســنة 16وعلــى القــانون رقــم بإنشــاء الشــركة العامــة للبری

  الالسلكیة.واالتصاالت السلكیة و 
 ) بشـــــأن االتصـــــاالت الســـــلكیة  .م1990) لســـــنة8وعلـــــى القـــــانون رقـــــم

  والالسلكیة.
 ) بشأن النشاط التجاري. .م2010) لسنة 23وعلى القانون رقم  
 ) رقـــم "  .م2005) لســـنة 63وعلـــى قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة "ســـابقًا

  بإنشاء الشركة اللیبیة للبرید واالتصاالت وتقنیة المعلومات.
 ـــ ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم (وعل بشـــأن تشـــكیل  .م2016) لســـنة 4ى ق

  حكومة الوفاق الوطني.
 ) بشــأن تفــویض  .م2016) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم

  بمهام.
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ــررـق
  )1مادة (

یعــاد تشــكیل الجمعیــة العمومیــة للشــركة اللیبیــة للبریــد واالتصــاالت وتقنیــة 
  لومات القابضة على النحو التالي:المع

 رئیساً    ئب بالمجلس الرئاسي/ أحمد عمر معیتیقاالسید الن -1
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 عضواً       السید/ وزیر االقتصاد والصناعة  -2
 عضواً           السید/ وزیر المالیة  -3
 عضواً           السید/ وزیر التخطیط  -4
 عضواً         السید/ وزیر المواصالت  -5
 عضواً       للكهرباء السید/ رئیس مجلس إدارة الشركة العامة  -6
 عضواً       السید/ رئیس الهیئة العامة لالتصاالت  -7

  )2مادة (
حكامـه، وعلـى ویلغـى كـل حكـم یخـالف أیعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، 

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ.1439/ رجب/ 10صدر في: 
  م.   2018/ 03/ 27الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتسمية أعضاء  م.2018) لسنة 585رقم (

  عاملني مبجمع اللغة العربية الليبي
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على االعالن الدستوري 
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي الموقع بتاریخ 
  انیــــة والحســــابات وعلــــى قــــانون النظــــام المــــالي للدولــــة والئحــــة المیز

 والمخازن وتعدیالتهما.
 ) م، بشـأن عالقـات العمـل والئحتـه 2010) لسـنة 12وعلى القانون رقم

 التنفیذیة.
 ) لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

 م، بشأن تشكیل حكومة الوفاق الوطني.2016
  لسـنة 12(وعلى قرار المجلـس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم (

 م، بشأن منح التفویض بمهام.2016
 ) رقـم " م، 1994) لسـنة 124وعلى قـرار اللجنـة الشـعبیة العامـة "سـابقًا

 بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
 ) م، بشــأن نقــل 2018) لســنة 484وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم

 تبعیة مجمع اللغة العربیة اللیبي.
  یة لمجمـع اللغـة العربیـة رقـم وعلى كتاب السـید/ رئـیس اللجنـة التسـییر

 م.2018/ 04/ 22المؤرخ في  2018 -74 -97
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة 

  ررــق
  )1مادة (

مىیُ  الســـادة اآلتــي ذكـــرهم أعضــاء عـــاملین بمجمــع اللغـــة العربیــة وفقـــًا  س
  لآلتي:
 السید/ د. محمد منصف القماطي. -1
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ـــدًال مـــن، -2 د. أحمـــد  الســـید/ د. محمـــود محمـــد فهمـــي علـــي حجـــازي، ب
 عثمان نصر.

 السید/ د. فیصل عبدالسالم الحفیان، بدًال من، د. عماد الدین حاتم. -3
  )2مادة (

  بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه. عملیُ 
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه. 1439/ شعبان/ 28صدر في: 
  م. 2018/ 05/ 14الموافق: 
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  الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني قرار الس
  رئيس ونائباً م.بتسمية 2018) لسنة 586رقم (

  لرئيس امع اللغة العربية الليبي
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على االعالن الدستوري 
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي الموقع بتاریخ 
  والحسـابات والمخـازن وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة

 وتعدیالتهما.
 ) م، بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه 2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم

 التنفیذیة.
 ) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (

 م، بشأن تشكیل حكومة الوفاق الوطني.2016
 ) لســنة ) 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم

 م، بشأن منح التفویض بمهام.2016
 ) ــم " رق ــة الشــعبیة العامــة "ســابقًا ــرار اللجن ــى ق م، 1994) لســنة 124وعل

 بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
 ) م، بشأن نقـل تبعیـة 2018) لسنة 484وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم

 مجمع اللغة العربیة اللیبي.
 جمــع اللغــة العربیــة رقــم وعلــى كتــاب الســید/ رئــیس اللجنــة التســییریة لم

 م.2018/ 04/ 22المؤرخ في  2018 -73 -97
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة 

  ررــق
  )1مادة (

 السید/ د. محمد مسعود جبران، رئیسًا لمجمع اللغة العربیة. سمىیُ 
  )2مادة (

  السید/ د. عبد الحمید عبداهللا الهرامة، نائبًا لرئیس المجمع. سمىیُ 
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  )3مادة (
  هذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.یعمل ب

  
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  ه. 1439/ شعبان/ 28صدر في: 
  م. 2018/ 05/ 14الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  أمني عام جممعم.بتسمية 2018) لسنة 587رقم (

  اللغة العربية الليبي
  الرئاسيالس 
 .بعد االطالع على االعالن الدستوري 
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي الموقع بتاریخ 

  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن
 وتعدیالتهما.

 ) م، بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه 2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم
 التنفیذیة.

  ـــرار ـــى ق م، بشـــأن تشـــكیل 2016) لســـنة 4المجلـــس الرئاســـي رقـــم (وعل
 حكومة الوفاق الوطني.

 ) م، بشـــأن مــــنح 2016) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم
 التفویض بمهام.

 ) ــم " رق ــة الشــعبیة العامــة "ســابقًا ــرار اللجن ــى ق م، 1994) لســنة 124وعل
 بإنشاء مجمع اللغة العربیة.

  م، بشأن نقـل تبعیـة 2018) لسنة 484(وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم
 مجمع اللغة العربیة اللیبي.

  وعلــى كتــاب الســید/ رئــیس اللجنــة التســییریة لمجمــع اللغــة العربیــة رقــم
 م.2018/ 04/ 22المؤرخ في  2018 -73 -97

 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة 
  ررــق

  )1مادة (
  للغة العربیة اللیبي.السید/ عمار محمد جحیدر، أمینًا عامًا لمجمع ا سمىیُ 
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  )2مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  ه. 1439/ شعبان/ 28صدر في: 
  م. 2018/ 05/ 14الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بشأن إعادة تنظيم  م.2018) لسنة 588رقم (

  واالجتماعيصندوق اإلمناء االقتصادي 
  الس الرئاسي

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته  
  م.2015/ دیسمبر/ 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) ــم ــانون رق ــى الق ــات 2010) لســنة 12وعل ــانون عالق م، بشــأن إصــدار ق

  العمل والئحته التنفیذیة.
 ) م، بشـأن النشـاط التجـاري واللـوائح 2010) لسـنة 23وعلى القـانون رقـم

  الصادرة بمقتضاه.
 ) ــم ــة الشــعبیة العامــة "ســابقا" رق ــرار اللجن ــى ق م، 2008) لســنة 429وعل

  االقتصادي واالجتماعي.بشأن إعادة تنظیم صندوق اإلنماء 
 ) ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ـــى ق م، بشـــأن تشـــكیل 2016) لســـنة 4وعل

  حكومة الوفاق الوطني.
  تفــویض م، بشــأن 2016) لســنة 12ئاســي رقــم (وعلــى قــرار المجلــس الر

  بمهام.
 ) ــم ــى قــرار المجلــس الرئاســي رق م، بشــأن تقریــر 2016) لســنة 580وعل

  حكم.
 ) ــم ــرار المجلــس الرئاســي رق ــى ق م، بشــأن إعــادة 2017) لســنة 295وعل

  تشكیل مجلس إدارة صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  ررـقـ
  )1مادة (

  یعاد تنظیم صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي وفقًا ألحكام هذا القرار.
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  )2مادة (
ري یتمتـــع صـــندوق اإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتمـــاعي هـــو صـــندوق اســـتثما

بالشخصــیة االعتباریــة والذمــة المالیــة المســتقلة یتبــع مجلــس الــوزراء ویهــدف 
إلى استثمار أموال المستفیدین المخصصة من برنامج ما یعرف بتوزیـع الثـروة 
والمحافظ االستثماریة بقصد تنمیتهـا لصـالحهم وبمـا یـؤدي إلـى تنشـیط وتفعیـل 

یحقـــق عائـــد مناســـب بموجـــب  بـــرامج التنمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة وبمـــا
  التشریعات النافذة.

  )3مادة (
یكــون مركــز الصــندوق ومحلــه القــانون بمدینــة طــرابلس، ویجــوز بقــرار مــن 

  مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع له داخل لیبیا.
  )4مادة (

للصندوق الحق في القیام بجمیع األنشطة التـي تحقـق أهدافـه وتعمـل علـى 
  عم مصالح المستفیدین، وله على وجه الخصوص مایلي:تنمیة الموارد ود

المساهمة في تنفیذ سیاسات مـا یعـرف ببرنـامج توزیـع الثـروة وتشـجیع  -1
المســتفیدین علــى تنمیتهــا باالســتثمار فــي مختلــف األنشــطة االقتصــادیة 

  واإلنتاجیة والخدمیة.
كلة إلیه وبوجه خـاص أمـوال ؤ اإلنابة القانونیة عن أصحاب الوثائق الم -2

صحاب الوثائق االستثماریة المستفیدین ممـا كـان یعـرف ببرنـامج توزیـع أ
ــك أوســع الصــالحیات فــي إدارتهــا واســتثمارها  ــه فــي ســبیل ذل ــروة، ول الث

جراء كافة التصرفات القانونیة المترتبة على اإلنابة.   وإ
استثمار تلـك األمـوال وتنمیتهـا فـي كافـة المجـاالت االقتصـادیة والمالیـة  -3

ا فــي ذلــك الــدخول فــي التأســیس أو المســاهمة أو التملــك والتجاریــة، بمــ
الكلــي أو الجزئــي للشــركات أو الخــروج منهــا، وكــذلك األمــر فــي المحــافظ 
المالیــة واالســتثماریة بالــداخل والخــارج وفــي المجــاالت المتعلقــة بــأغراض 

  الصندوق.
ــاخ االســتثماري الجــاذب والمشــجع  المســاهمة -4 فــي تحســین وتهیئــة المن

 األهلیة واألجنبیة. لالستثمارات
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تغییــر وتعــدیل مســاهمات المســتفیدین مــن شــركة إلــى أخــرى أو مــن  -5
 مشروعًا إلى آخر حسب ماتتطلبه أصول العمل االستثماري والتجاري.

 التعامل في األوراق المالیة بمختلف أنواعها وفقًا للتشریعات النافذة. -6
 .تملك العقارات واالستثمار فیها والتصرف بالبیع والتأجیر -7
المســاهمة أو المشــاركة فــي أیــة مشــاریع مالیــة أو تجاریــة أو صــناعیة  -8

دارتهـا بمـا یسـاهم فـي تحقیـق أهـداف  أو غیرها، وتمویل المشـروعات وإ
 الصندوق، واالقتراض من الغیر بما یحقق أغراض الصندوق.

 إصدار السندات والصكوك واألسهم والتعامل فیها على أي وجه. -9
ؤسســـات واألجهـــزة والشــركات التـــي تـــزاول االشــتراك مـــع الهیئــات والم -10

أعمـاًال شـبیهة بأعمالــه أو التـي تعاونــه علـى تحقیـق ذلــك فـي الــداخل 
 أو الخارج.

ــًا فــي الــداخل  -11 تأســیس وتملــك أســهم الشــركات القابضــة كلیــًا أو جزئی
 ارج.ــــــوالخ

إدارة األموال المخصصة له أو الموكل بها وذلك باألدوات االسـتثماریة  -12
وله في سبیل ذلـك تكـوین المحـافظ والصـنادیق االسـتثماریة المالئمة، 

على أن تتضمن الوثائق االسـتثماریة بیانـًا بأسـس اإلصـدار والحقـوق 
 وااللتزامات.

القیــام بأیــة أعمــال أخــرى لتحقیــق أغراضــه بمــا ال یخــالف التشــریعات  -13
 ذة.ـــــالناف

  )5مادة (

عــدد خمســة و یكــون للصــندوق مجلــس أمنــاء یتكــون مــن رئــیس ونائــب لــه 
أعضاء یصدر بتسمیتهم قرار من مجلس الوزراء یمارس إختصاصات الجمعیـة 

.   العمومیة المقررة قانونًا
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  )6مادة (
یــدار الصــندوق بمجلـــس إدارة یصــدر بتســـمیته قــرار مـــن مجلــس األمنـــاء. 
ویتكـــون مجلـــس اإلدارة مـــن ســـبعة أعضـــاء بمـــن فـــیهم رئـــیس مجلـــس اإلدارة 

دارة الصندوق هو الجمعیـة العمومیـة للشـركات ونائب الرئیس، ویكون مجلس إ
القابضـــة التابعـــة للصــــندوق، ومجلـــس إدارة الشـــركة القابضــــة هـــو الجمعیــــة 
العمومیة للشركات التابعة لها، ولمجلس إدارة الصندوق علـى وجـه الخصـوص 

  -مایلي:
  تنفیذ قرارات مجلس الـوزراء أو مجلـس أمنـاء الصـندوق وفـق القـوانین

 ة.والتشریعات النافذ
  اقتراح الخطط والسیاسات التي تكفل تحقیق أهداف الصـندوق ومتابعـة

 تنفیذها.
  اقتــراح سیاســات االســتثمار وعرضــها علــى جهــة اإلشــراف العتمادهـــا

 ومن ثم مباشرة تنفیذها.
  ــة ــات التقدیریــة الســنویة والحســابات الختامی إعــداد مشــروعات المیزانی

 ومقترحات التوزیع.
 االقتراض بمـا بـن خـالل مـوارد الصـندوق أو اعتماد سیاسات التمویل م

 یكفل تنفیذ المشروعات واالنتظام في أداء االلتزامات المترتبة علیه.
 .تأسیس الشركات لتنفیذ االستثمارات المقترحة 
  اعتماد حل أو دمج أو زیـادة أو تخفـیض رؤوس أمـوال الشـركات التـي

 یساهم فیها الصندوق أو تمویلها باالقتراض.
 افظ االسـتثماریة وأســس إصـدارها وتقییمهـا واعتمادهـا مــن تكـوین المحـ

 جهة اإلشراف.
  دراسة سیاسات االسـتثمارات المالیـة فـي المحـافظ االسـتثماریة لألسـهم

ـــرار أســـس  ق ـــة وغیرهـــا مـــن االســـتثمارات وإ ـــع الزمنی والســـندات والودائ
 التعامل في األسواق المالیة المحلیة والدولیة.
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 لصندوق.اعتماد اللوائح الداخلیة ل 
 .التكلیف بالوظائف القیادیة للهیكل التنظیمي للصندوق 

  )7مادة (
فــي حالــة  یكــون للصــندوق نائبــًا لــرئیس مجلــس اإلدارة یحــل محــل الــرئیس

منصــبه، كمــا یكــون للصــندوق مــدیر عــام یصــدر بتســمیته قــرار  غیابــه أو خلــو
  من مجلس أمناء الصندوق.

  )8مادة (
الـــوظیفي للصـــندوق قـــرار مـــن مجلـــس یصـــدر بالهیكـــل التنظیمـــي والمـــالك 

  الوزراء، ویصدر باللوائح الداخلیة له قرار من مجلس اإلدارة.
  )9مادة (

یجـوز لمجلـس اإلدارة أن یشــكل مـن بــین أعضـائه أو مــن خـارجهم لجنــة أو 
أكثر یحدد اختصاصاتها وصـالحیاتها، كمـا یجـوز لـه تكـوین لجـان مـن الخبـراء 

الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، ویكـون لالستعانة بآرائهم ودراساتهم في 
ـــولى الـــدعوة الجتماعـــات  ـــیس مجلـــس اإلدارة ممـــثًال قانونیـــًا للصـــندوق ویت رئ

والـدعوة الجتماعـات مجلـس األمنـاء، ومـا یسـند  هالمجلس والتوقیع علـى قراراتـ
إلیــه مــن اختصاصــات أخــرى بموجــب التشــریعات النافــذة، ویتــولى المــدیر العــام 

العمـــل بالصـــندوق واإلشـــراف علـــى شـــؤون العـــاملین بـــه  تســـییر كافـــة منـــاحي
صدار القرارات المتعلقـة بهـم باإلضـافة إلـى مـا یسـند إلیـه مـن مهـام مـن قبـل  وإ

  مجلس اإلدارة والتشریعات النافذة.
  )10مادة (

یعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته كل ثالثة أشهر في المقر الرئیسي للصـندوق 
ارة، ویجوز أن ینعقد خارج هذا المقـر داخـل أو في مكان آخر یقرره مجلس اإلد

لیبیا بشرط حضور جمیع أعضاء مجلس اإلدارة كما یجوز أن یجتمـع المجلـس 
كلما دعت الحاجة إلى ذلـك بنـاء علـى دعـوة رئـیس مجلـس اإلدارة أو مـن یحـل 
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محلــه عنــد غیابــه، ویجــوز عنــد الضــرورة دعــوة المجلــس لالجتمــاع بنــاء علــى 
  طلب اثنین من أعضائه.

وتوجه الدعوة إلى األعضـاء قبـل تـاریخ االجتمـاع بمـدة ال تقـل عـن أسـبوع، 
ویجب أن تكون الدعوة مرفقة بجدول األعمال وبملـف االجتمـاع الـذي یجـب أن 

  یحتوي على المذكرات الخاصة بالمواضیع المعروضة على المجلس.
وال یكـــون اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة صـــحیحًا إال إذا حضـــره أغلبیـــة األعضـــاء 

ن فیه الرئیس، وال یجـوز أن ینـوب أحـد األعضـاء عـن غیـره عنـد التصـویت، بم
وتصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة بأغلبیــة أصــوات الحاضــرین وفــي حالــة تســاوي 
األصوات یرجح الجانب الـذي منـه الـرئیس، وتـدون محاضـر اجتماعـات مجلـس 

  سجل خاص یوقعه رئیس المجلس وأمین السر.في اإلدارة 
  )11مادة (

جلــس اإلدارة أمینــًا للســر یتــولى تســجیل وقــائع اجتماعــات المجلــس یعــین م
  وتحریر محاضره.

  )12مادة (

ــــس فــــي  ــــس اإلدارة وتعــــرض علــــى المجل تحــــرر محاضــــر اجتماعــــات مجل
وتدون هذه المحاضر في سـجل خـاص یوقعـه علیها اجتماعه التالي للمصادقة 

  رئیس مجلس اإلدارة وأمین السر.
  )13مادة (

زانیـة مسـتقلة تعـد وفقـًا للـنظم المحاسـبیة المعمـول بهـا، یكون للصـندوق می
  وتبدأ السنة المالیة للصندوق مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتهي بنهایتها. 

  )14مادة (

تكون أموال الصندوق أمواًال عامة ال یجـوز الحجـز علیهـا وتتمتـع بالحمایـة 
العامة، وتتكون مـوارد  المنصوص علیها في التشریعات النافذة المقررة لألموال

  الصندوق مما یلي:
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  ما یخصص له من أموال نقدیة أو عینیة مـن الخزانـة العامـة أو الجهـات
 التابعة للدولة.

  األمـوال الموكـل لـه إدارتهـا مـن الغیـر وفـائض إدارتـه لألمـوال المخصصـة
 له.

 .ما یحصل علیه الصندوق من قروض 
 دین مـن المحـافظ والوثـائق ما یتم التنازل عنه لصـالحه مـن قبـل المسـتفی

 االستثماریة.
  )15مادة (

یفـتح للصـندوق حسـاب أو أكثــر بالمصـارف العاملـة داخــل لیبیـا تـودع فیهــا 
  ه.ـــــأموال

  )16مادة (
یعفــى الصــندوق والشــركات المملوكــة لــه مــن رســم مقابــل خــدمات التوریــد، 

  ات.ومن ضریبتي االنتاج واالستهالك ومن رسوم التحالیل ومقابل الخدم
  )17مادة (

یعمـــل الصـــندوق والشـــركات التـــي یؤسســـها أو یســـاهم فیهـــا طبقـــًا ألحكـــام 
  القانون التجاري اللیبي وقوانین االستثمار وینظم عملها بعقود ونظم أساسیة.

  )18مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

  ئاسي حلكومة الوفاق الوطنيالس الر
  ه. 1439/ شعبان/ 30صدر بتاریخ: 

 م. 2018/ 05/ 16الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية بتعديل بعض أحكام 2018) لسنة 627رقم (

   .م2010) لسنة 17الالئحة التنفيذية للقانون رقم (
  بشأن التسجيل العقاري وأمالك الدولة

  الس الرئاسي
  م، 2011/ 08/ 03بعد االطالع علـى اإلعـالن الدسـتوري الصـادر بتـاریخ

  وتعدیالته.
  م.2015/ دیسمبر/ 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع في  
 .وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحته المالیة وتعدیالته  
 ) وأمــالك  بشــأن الســجل العقــاري ،م2010) لســنة 17وعلــى القــانون رقــم

  الدولة.
 ) بتقریــر بعــض األحكــام الخاصــة  ،م2012) لســنة48وعلــى القــانون رقــم

  بشأن التسجیل العقاري وأمالك الدولة.
 ) ــم " رق ــة الشــعبیة العامــة "ســابقًا ــرار اللجن ــى ق  .م2010) لســنة 433وعل

بشـأن  ،م2010) لسـنة 17بشأن إصدار الالئحـة التنفیذیـة للقـانون رقـم (
  الك الدولة.التسجیل العقاري وأم

 ـــوعل اري رقــم ـــــل العقــــــــة التسجیــــــة إدارة مصلحـــــــاب رئــیس لجنــــــى كتــــ
  م.1016/ 08/ 30) المؤرخ في 237(ت. ع. أ/ 

  وعلـــى مـــا انتهـــت إلیـــه اللجنـــة المشـــكلة بقـــرار المجلـــس بقـــرار المجلـــس
  م.2017) لسنة 430الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (
  قــرر
  )1مادة (

یعــدل الفصــل الســادس (الرســوم) مــن أحكــام الالئحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم 
بشأن مصلحة التسـجیل العقـاري وأمـالك الدولـة والصـادرة  ،م2010) لسنة 17(

  -بحیث یجري نصها كاآلتي: ،م2010) لسنة 433بالقرار رقم (
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  الرسوم
  )61املادة (

  - على النحو اآلتي: حتدد رسوم حتقيق امللكية واالنتفاع واالعرتاض عليها
  عشرین دینارًا عن كل طلب تحقیق ملكیة یقدمه أصحاب الشأن. 20  . أ

عشــرین دینــارًا عنــد ایــداع أي اعتــراض علــى نتــائج تحقیــق الملكیــة  20  . ب
  واالنتفاع.

  خمسین دینارًا عن كل طعن على قرار لجنة الفصل في االعتراضات. 50ج. 
القـرارات الصـادرة فـي االعتــراض أربعـین دینـارًا عنـد تسـجیل األحكـام أو  40د. 

  على نتائج الملكیة.
  )62املادة (

  -حتدد رسوم حتديد العقارات ومساحتها وفقاً  ملا يلي:
  ـــارات داخـــل المخططـــات ـــون مقـــدار الرســـم بالنســـبة للعق خمســـة  )25(یك

اثنــان فــي األلــف مــن قیمـــة  )2(وعشــرین دینــارًا مــع رســم نســبي مقــداره 
  ار.ــــــالعق

 خمســـة   )25(لرســـم بالنســـبة للعقـــارات خـــارج المخططـــات یكـــون مقـــدار ا
واحـــد فـــي األلـــف مـــن قیمـــة  )1(وعشــرین دینـــارًا مـــع رســـم نســـبي مقـــداره 

  ار.ـــــالعق
یتحمــل صــاحب الشــأن نفقــات إقامــة عالمــات الحــدود، وذلــك باإلضــافة إلــى 

  رسوم المذكورة.ال
  )63املادة (

طلــب الحصــول علــى تحــدد رســوم صــور الرســومات والخــرائط والوثــائق عنــد 
صــور مــن الرســومات التخطیطیــة أو الوثــائق المرفقــة بملفــات تحقیــق الملكیــة 

خمسـة وعشـرین دینـارًا عـن كـل صـورة  )25(واالنتفاع والملفات العقاریة بواقع 
) خمســین دینــارًا إذا زادت 50هكتــارات، و( )5(إذا لــم تــزد مســاحة العقــار علــى 

  المساحة على ذلك.
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  )64املادة (
  - سوم يف احلاالت التالية:تفرض ر

عند تسـجیل الـدعاوي المتعلقـة بحـق عینـي عقـاري، أو حـق انتفـاع أو   . أ
بصـحة نفـاذ عقـد أو غیـره مـن الحقـوق العینیـة األصـلیة، أو نقلـه بــین 
األحیـــاء أو تغییـــره أو زوالـــه، واألحكـــام النهائیـــة المثبتـــة أو المقــــررة 

ــداره  ــك، یفــرض رســم مقطــوع مق ثالثــون خمســة و  )35(لشــيء مــن ذل
ـــارًا وتـــدخل فـــي هـــذه التصـــرفات الهبـــة والوصـــیة وتســـري الرســـوم  دین
المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الســابقة علــى تســجیل القســمة العقاریــة 

  ولو كان محلها أمواًال موروثة.
) خمسـة عشـرة 15عند تسجیل حق اإلرث یفرض رسم مقطـوع مقـداره (  . ب

ونصـف فـي األلـف  اثنـان )2.5( دینارًا باإلضافة إلى رسم نسبي مقداره
  من قیمة العقار الموروث.

عنـــد تســـجیل التصـــرفات المنشـــئة لحـــق الـــرهن أو غیـــره مـــن الحقـــوق ج. 
العینیة  التبعیة المقررة لها وكذلك األحكام النهائیة المثبتة لشيء من ذلـك 

ثالثــون دینــارًا ویســري هــذا الحكــم علــى  )30(یفــرض رســم مقطــوع مقــداره 
  .تجدید التسجیل وشطبه ومحوه

ـــرهن أو غیـــره مـــن الحقـــوق د.  عنـــد تســـجیل التصـــرفات المنشـــئة لحـــق ال
العینیة التبعیة المقررة لها وعند تسجیل عقـود اإلیجـار والسـندات التـي تـرد 
علــى منفعــة العقــارات التــي تزیــد مــدتها علــى تســع ســنوات وكــذلك األحكــام 

عشـرون  )20(النهائیة المثبتة لشيء من ذلك یفرض رسـم مقطـوع مقـداره 
لـف مـن قیمـة األجـرة أو مقابـل خمسة في األ  )5(اره ینارًا ورسم نسبي مقدد

االنتفــاع، ویســري هــذا الحكــم بالنســبة إلــى تســجیل المخالصــات والحــواالت 
ألكثـر مــن أجـرة ثــالث ســنوات مقـدمًا واألحكــام النهائیــة المثبتـة لشــيء مــن 

ف لـفـي األ  )2.5(هذه الحالة على أسـاس ذلك، ویحسب الرسم النسبي في 
  ة.ــــــوالـــــــمن المبلغ الصادر به المخالصة أو الح
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عنـد تصـحیح الخطـأ المـادي أو تـدارك السـهو الـذي یقـع فـي الســجالت ه. 
أو الــدفاتر أو الملفــات العقاریــة إذا كــان راجعــًا إلــى صــاحب الشــأن یفــرض 

  ثالثین دینارًا عن كل ملف عقاري. )30(رسم مقطوع مقداره 
صـــحیفة إلــى أخـــرى فـــي الســـجالت العقاریـــة أو  عنــد نقـــل تســـجیل مـــنو. 

عشــرین دینــارًا  )20(توحیــد الملفــات العقاریــة یفــرض رســم مقطــوع مقــداره 
  عن كل ملف عقاري.

عند تسجیل بناء جدید أو تغییر هیئة العقار یفرض رسم مقطوع مقـداره ز. 
) 0.05لـــى رســـم مقـــداره (عشـــرین دینـــارًا عـــن كـــل عقـــار باإلضـــافة إ )20(

  لف من قیمة العقار.أل خمسة في ا
یل أي تصرف أو حكم أو وثیقة لم یـرد بشـأنها نـص فـي هـذه عند تسجح. 

. )15(المادة یفرض رسم مقطوع مقداره    خمسة عشر دینارًا
  )65املادة (

العقارية  يتحدد الرسم يف حاالت إصدار سندات امللكية والشهادات
  - ونسخ خالصات القيود على النحو التايل:

سـواء كـان السـند  د ملكیة أو انتفاع علـى إثـر التسـجیلعند إصدار سن  . أ
عشـرین دینـارًا ورسـم  )20(قطعیًا أو مؤقتًا یفرض رسـم مقطـوع مقـداره 

لـف مـن قیمـة العقـار سـواء كـان عقـارًا أل خمسة فـي ا )5(نسبي مقداره 
داخل المخطط  أو خارجـه وتخفـض الرسـوم المشـار إلیهـا إلـى النصـف 

بســبب قســمة العقــار إذا كانــت الرســوم عنــد إصــدار ســند ملكیــة جدیــد 
  المفروضة على السند األصلي قد دفعت.

عشـرون دینـارًا عـن كـل صـحیفة عنـد  )20(یفرض رسم مقطوع مقـداره   . ب
  إصدار أوراق متممة لسند الملكیة أو االنتفاع.

عند إصدار صورة من سند ملكیة أو االنتفاع أو إصدار سند ملكیـة ج. 
ـــه ضـــ ـــد دعـــت إلی ـــر منســـوب أو انتفـــاع جدی رورة أو خطـــأ جـــوهري غی
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ــالف أو عنــد تغییــر ســند  ــاري أو بــدل فاقــد أو ت لمصــلحة التســجیل العق
الملكیــة أو االنتفــاع مــن مؤقــت إلــى قطعــي یفــرض رســم مقطــوع مقــداره 

)20( .   عشرون دینارًا
عنـد إصـدار شــهادة مـن قیـد فــي سـجالت أمـالك الدولــة لصـالح صــاحب د. 

. )30(الشأن یفرض رسم مقطوع مقداره    ثالثون دینارًا
عند إصدار شهادة من قید في سـجالت األوقـاف لصـالح شـاغل العقـار ه. 

  أو المنتفع به تفرض الرسوم المقررة في البند السابق.
عنـــد إصـــدار شـــهادات عقاریـــة أو انتفـــاع عـــدا مـــا ورد ذكـــره بالبنـــدین و. 

  عشرون دینارًا عن كل شهادة. )20(السابقین یفرض رسم مقطوع مقداره 
عنــد إصـــدار نســـخ أو خالصـــات ممـــا هـــو وارد فـــي الـــدفاتر والســـجالت ز. 

خمســة عشــر دینــارًا عــن كـــل  )15(العقاریــة یفــرض رســم مقطــوع مقـــداره 
صــحیفة، ویكـــون تحریــر النســـخ أو الخالصــات المشـــار إلیهــا علـــى ورقـــة 

  دمغة من الفئات المقررة وفقًا لقانون الدمغة.
  )66املادة (

عشرین دینارًا عن كل كشف نظـري فـي أي  )20(یفرض رسم مقطوع مقداره 
  دفتر أو سجل أو ملف عقاري من أصحاب الشأن.

  )67املادة (
عنــد إعطــاء شــهادة مطابقــة للســندات العقاریــة یفــرض رســم مقطــوع مقــداره 

  عشرین دینارًا عن كل شهادة. )20(
  )68املادة (

المختصـة، في غیر الحاالت التي تكون فیها قیمة العقار مقدرة من الجهات 
تقدر قیمة العقار لغرض سداد الرسم المقـرر وفقـًا لهـذه الالئحـة بواسـطة لجنـة 
تشكل برئاسـة مـدیر اإلدارة أو رئـیس المكتـب المخـتص وعضـویة رئـیس القسـم 

  الفني ورئیس وحدة الخزینة.
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ولصــاحب الشـــأن أن یــتظلم مـــن التقــدیر إلـــى رئــیس لجنـــة إدارة المصـــلحة 
.خالل خمسة عشرة یومًا من    تاریخ تبلیغه به ویكون قراره نهائیًا

  )69املادة (
% علـــى 100تضــاعف الرســوم المقــررة بموجــب أحكــام هــذا القــرار بنســبة 

الخدمات المقدمة لصـاحب الجهـات االعتباریـة العامـة والخاصـة علـى أن تعفـى 
  -من أداء تلك الرسوم الفئات اآلتیة:

النفـع العـام إال إذا  الدولة واألشخاص االعتباریـة العامـة والخاصـة ذات  . أ
.   كان نشاطها الرئیسي تجاریًا أو صناعیًا أو استثماریًا عقاریًا

ـــات وغیرهـــا مـــن األشـــخاص   . ب ـــات والمؤسســـات والجمعی األوقـــاف والهیئ
االعتباریة األخرى المعترف بها التي تقوم على أغراض التعلیم أو البـر 

ــافي أو اإلحســان أو اإلصــالح االجتمــاعي أو النشــاط الریاضــي أو  الثق
  ح.باضها وفقًا لتنظیماتها تحقیق الر شریطة أال یكون من أغر 

  أصحاب المعاشات األساسیة واألشخاص ذوي اإلعاقة.ج. 
المــواطنین الــذین ال یزیــد دخلهـــم عــن الحــد المقـــرر لإلعفــاء مــن دفـــع د. 

  أقساط التملك.
  المجاهدون وأسر الشهداء.    ه. 

  )2مادة (
وینشــر فــي  ،صــدوره، ویلغــى كــل حكــم یخالفــهیعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ 

  الجریدة الرسمیة.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ.1439/ رمضان/ 08صدر في: 
  م.   2018/ 05/ 24الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بتقرير حكم  ميالدية 2018) لسنة 663رقم (

  لوزارة املواصالتيف شأن بعض اجلهات التابعة 
  الس الرئاسي

  2011أغسـطس  3بعد االطالع على اإلعـالن الدسـتوري الصـادر بتـاریخ 
  وتعدیالته. یالدیة ،م
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
 المیزانیة والحسابات والمخازن  نون النظام المالي للدولة، والئحةوعلى قا

  وتعدیالتها.
 بشــأن إصــدار قــانون عالقــات  ،م 2010) لســنة 12لــى القــانون رقــم (وع

  العمل والئحته التنفیذیة.
 ) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (

  بتشكیل حكومة وفاق وطني. ،م 2016
  لســنة 12(وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (

  بمهام.ح تفویض بشأن من ،م 2016
 ) المـؤرخ فـي 1423وعلى كتاب السید/ وزیـر المواصـالت المفـوض رقـم (

  م.2018/ 04/ 05
 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  

  قــرر
  )1مادة (

اصـــالت المــذكورة أدنــاه بــرئیس ومســـاعد التابعــة لــوزارة المو تــدار الجهــات 
للرئیس یصدر بتسمیتهم قرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى عـرض مـن وزیـر 

  لمواصالت وهي:ا
  مصلحة الطیران المدني. -1
  مصلحة المطارات. -2
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  مصلحة النقل البري. -3
  مصلحة الطرق والجسور. -4
  جهاز تنفیذ مشروعات المواصالت. -5
  المركز الوطني لألرصاد الجویة. -6
  مركز المعلومات والتوثیق. -7

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  ت المختصة تنفیذه.الجها
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه.1439/ رمضان/ 10صدر في: 
  م.2018/ 5/ 26الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
   ميالدية 2018) لسنة 815رقم (

  جملس بشأن تشكيل
  نمية واستثمار أمالك الدولة العقاريةتإدارة جهاز  

  الس الرئاسي
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعدیالته  
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) ني.بتنظیم التطویر العمرا ،م1973) لسنة 116وعلى القانون رقم  
 ) بشـأن التخطـیط العمرانـي والئحتـه  ،م2011) لسـنة 3وعلى القانون رقـم

  التنفیذیة.
 ) ـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ـــى ق بشـــأن تشـــكیل  ،م2016) لســـنة 4وعل

  حكومة الوفاق الوطني.
 ) بشــأن تفــویض  ،م2016) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم

  بمهام.
 ) عـض ببتقریـر  ،م2017ة سـن) ل1176وعلى قـرار المجلـس الرئاسـي رقـم

  األحكام في شأن جهاز تنمیة وتطویر المدن.
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  ررــق
  )1مادة (

یشكل مجلس إدارة جهاز تنمیة واستثمار أمالك الدولة العقاریة علـى النحـو 
  التالي:

.     الهادي الجالح ةالسید/ أحمید -1   رئیسًا
.       السید/ نوري سالم اعویطي -1   عضوًا
.     السید/ عزالدین علي بن حمیدة -2   عضوًا
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.      السید/ خالد حمدي بن عامر  -3   عضوًا
.      السید/ علي إبراهیم بن شعبان  -4   عضوًا

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1439 / شوال/19صدر بتاریخ: 

  م. 2018/ 07/ 03الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بشأن إعادة تشكيل ميالدية 2018) لسنة 989رقم (

   جملس إدارة املركز الليبي للمحفوظات 
  والدراسات التارخيية

  الس الرئاسي
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته  
  م. 2015دیسمبر  17تفاق السیاسي الموقع بتاریخ وعلى اال  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) ن عالقــات العمــل بإصــدار قــانو ،م2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم

  ة.والئحته التنفیذی
 ) اللیبـــي  بشـــأن إنشـــاء المركـــز ،م2012) لســـنة 24وعلـــى القـــانون رقـــم

  للمحفوظات والدراسات التاریخیة.
 ) بشـــأن تشـــكیل   ،م2016) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم

  حكومة وفاق وطني.
 ) ـــوزراء رقـــم بشـــأن تفـــویض  ،م2016) لســـنة 12وعلـــى قـــرار مجلـــس ال

  بمهام.
  ــیس مجلــس إدارة المركــز اللیبــي للمحفوظــات والدراســات ــى كتــاب رئ وعل

  م.2018/ 3/ 5 ) المؤرخ94التاریخیة (
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  قــرر
  )1مادة (

یعــاد تشــكیل مجلــس إدارة المركــز اللیبــي للمحفوظــات والدراســات التاریخیــة 
  -على النحو التالي:

 رئیساً        السید/ محمد الطاهر الجراري -1
 أعضاء     السادة/ مدراء اإلدارات بالمركز -2
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 اً عضو         السید/ صالح الدین حسن السوري -3
 عضواً      السید/ عبدالمولى صالح الحریر -4
 عضواً      السید/ عبدالكریم علي إبراهیم -5
 عضواً       السید/ علي عبدالرحمن ضوي  -6

  )2مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكـم یخالفـه، وعلـى الجهـات 

  المختصة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1439 / شوال/24صدر في: 
  م. 2018/ 07/ 07الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بإنشاء  ميالدية 2018) لسنة 995رقم (

  اإلسعاف الطائر جهاز خدمات 
  وتقرير بعض األحكام

  
  الس الرئاسي

 أغســــطس  3 بعــــد االطــــالع علــــى اإلعــــالن الدســــتوري الصــــادر بتــــاریخ
  وتعدیالته. ،م2011

 2015دیســــمبر  17 فــــاق السیاســــي اللیبــــي الموقــــع بتــــاریخوعلــــى االت 
  میالدیة.

  وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن
  وتعدیالتها.

 ) بإصـــدار القـــانون الصـــحي  ،م 1973) لســـنة 106وعلـــى القـــانون رقـــم
 والئحته التنفیذیة.

  ) ــي القــانون رقــم شــأن اصــدار قــانون مــیالدي ب 2010) لســنة  12وعل
  عالقات العمل والئحته التنفیذیة .

 ) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الـــوطني رقـــم (
  بتشكیل حكومة وفاق وطني. ،م 2016

 ) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم (
  بشأن منح تفویض بمهام. ،م 2016

 بإنشــاء  ،م 2008) لســنة 398لعامــة رقــم (وعلــى قــرار اللجنــة الشــعبیة ا
  جهاز اإلسعاف.

 ) ـــوزراء رقـــم ـــى قـــرار مجلـــس ال ـــد  ،م2014) لســـنة 214وعل بشـــأن تحدی
ـــي جهـــاز اإلســـعاف  ـــي ومرحل ـــاري ومهندســـي وفنی ـــة لطی ـــة المالی المعامل

  والطواريء.
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 .وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة  
  قــرر
  )1مادة (

طـائر وتحـدد اختصاصـاته وفقـًا ینشأ جهاز یسمى جهاز خـدمات اإلسـعاف ال
  لألحكام الواردة بهذا القرار.

  )2مادة (

تكون للجهاز الشخصـیة االعتباریـة والذمـة المالیـة المسـتقلة ویتبـع مجلـس 
  وزراء.ـــــــال

  )3مادة (

یخــتص الجهـــاز دون غیــره بنقـــل الحــاالت التـــي تحتــاج لعـــالج عاجــل عـــن 
م بجمیـع األغـراض التـي تسـاهم طریق اإلسعاف الطائر وله في سبیل ذلك القیـا

  على وجه الخصوص ما یلي: هفي تنفیذ اختصاصه ول
امتالك وسـائل النقـل الجـوي وصـیانتها وتـوفیر قطـع الغیـار والمسـتلزمات  -1

  الالزمة لها.
التعاون والتنسیق مع الجهات النظیرة والتي تزاول أعمال شبیهة بأعماله  -2

  بالداخل والخارج.
  مقدمة في مجال اإلسعاف الطائر.الرفع من جودة الخدمات ال -3
القیــــام بــــالبرامج التدریبیــــة الالزمــــة للرفــــع مــــن كفــــاءة وقــــدرة العــــاملین  -4

  بالجهاز.
  )4مادة (

یكون المقر الرئیسي للجهاز بمدینة طرابلس ویجوز له إنشاء مكاتـب داخـل 
  لیبیا بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدیر عام الجهاز.

  )5مادة (

یدار الجهاز بمدیر عام من ذوي الخبرة والتخصص فـي مجـال عمـل الجهـاز 
  یتم تسمیته بقرار من مجلس الوزراء.
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  )6مادة (
بــه یتـولى مــدیر عــام الجهــاز اإلشــراف علـى ســیر العمــل بالجهــاز والعــاملین 

  وله على سبیل ذلك:
  العمل على تنفیذ السیاسات الالزمة لتحقیق أهداف الجهاز. -1
التنظیمـــي والمــــالك الـــوظیفي للجهــــاز وفقـــًا للتشــــریعات  اقتـــراح الهیكــــل -2

  النافذة.
مباشرة الشؤون الوظیفیة بالنسـبة للعـاملین بالجهـاز وفـق االختصاصـات  -3

  المقررة بالتشریعات النافذة.
  عداد التقاریر السنویة والدوریة عن نشاط الجهاز.إ -4
  تمثیل الجهاز في عالقته مع الغیر وأمام القضاء. -5
عداد الحساب الختامي للهیئة.اقتراح مشروع  -6   المیزانیة وإ
  مباشرة االختصاصات األخرى المقررة له بالتشریعات النافذة. -7

  )7مادة (

  تتكون الموارد المالیة للجهاز من:
  مایخصص لها من دعم في المیزانیة العامة للدولة. -1
  التبرعات واإلعانات والهبات الغیر مشروطة والتي تقبلها الهیئة. -2
  یتحصل علیها مقابل ما یقدمه من خدمات للغیر. الرسوم التي -3
  أي إیرادات أخرى تخصص لها. -4

  )8مادة (

تكــون للجهــاز میزانیــة مســتقلة تعــد طبقــًا للــنظم المحاســبیة المعمــول بهــا، 
وتبــدأ الســنة المالیــة للجهــاز ببدایــة الســنة المالیــة للدولــة، وتنتهــي بانتهائهــا، 

اریخ العمل بهذا القرار، وتنتهـي بنهایـة على أن تبدأ السنة المالیة األولى من ت
  السنة المالیة الحالیة.
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  )9مادة (

یكــون للجهــاز حســاب مصــرفي أو أكثــر یفــتح بأحــد المصــارف العاملــة فــي 
  لیبیا تودع فیه أمواله ویتم الصرف منه وفقًا للتشریعات النافذة.

  )10مادة (

ء علــى یكــون للجهــاز هیكــل تنظیمــي یصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــا
  عرض من مدیر عام الجهاز.

  )11مادة (

تــؤول كافــة األصــول والموجــودات المتعلقــة باختصاصــات اإلســعاف الطــائر 
المشـار إلیـه إلـى  ،م 2008) لسـنة 398لدى جهاز اإلسعاف طبقًا للقـرار رقـم (

  جهاز خدمات اإلسعاف الطائر المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.
  ) 12مادة (

ــم (یمــارس جهــاز اإلســعا ــالقرار رق  یالدیــةم 2008) لســنة 398ف المنشــأ ب
المشـــار إلیـــه القیـــام بأعمـــال اإلســـعاف الطبـــي دون القیـــام بأعمـــال اإلســـعاف 

  ر.ـــــــالطائ
  )13مادة (

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنـة أو أكثـر تتـولى حصـر وتقیـیم األصـول 
عـداد تقر ـــــر لدى جهـــة باإلسعاف الطائــــودات المتعلقـــوالموج یـر از اإلسـعاف وإ

ـــبشــأنها وتحــال نتائ ــوزراء لالعتمــ ـــج أعمالهــا لمجلــس ال ـــاد وتقریـــ ر مــا یــراه ـــ
  ا.ــــــبشأنه

  )14مادة (

تسري على العاملین بالجهاز من طیـاري ومهندسـي وفنیـي ومرحلـي األحكـام 
  المشار إلیه. یالدیة ،م 2014) لسنة 214الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (
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  )15مادة (
لغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى صدوره، ویٌ  بهذا القرار من تاریخ عملیُ 

  الجهات المختصة تنفیذه.
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1439/ شوال/ 25صدر في: 
  م. 2018/ 07/ 08الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ف مبهاميبشأن تكلميالدية  2018) لسنة 999رقم (

  الرئاسي الس
 أغســــطس  3عــــالن الدســــتوري الصــــادر بتــــاریخ بعــــد االطــــالع علــــى اإل

  وتعدیالته. ،م2011
  م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  
  وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیـة والحسـابات والمخـازن

  وتعدیالتهما.
 ) بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه  ،م2010) لســنة 12وعلــى القــانون رقــم

  التنفیذیة.
 ) ـــم ـــرار المجلـــس الرئاســـي رق ـــى ق بشـــأن تشـــكیل  ،م2016) لســـنة 4وعل

  حكومة وفاق وطني.
 ) بشـــأن مــــنح  ،م2016) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســــي رقـــم

  تفویض بمهام.
 ) بإنشـاء وتنظـیم  ،م2018) لسـنة 995وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم

  ف الطائر وتقریر بعض األحكام.جهاز خدمات االسعا
 ـــكت وعلــى ـــاب وزیـ ـــر الصحـــ ـــة المكلـــــــ ـــف رقـــ ـــ) الم19884م (ـــ ؤرخ فــي ــــ

  م.2018/ 7/ 8
 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  

  قــرر
  )1مادة (

یكلف السـید/ فتحـي محمـد نـاجي بمهـام مـدیر عـام جهـاز خـدمات اإلسـعاف 
  ر.ـــــــالطائ
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  )2مادة (
  قرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.بهذا ال عملیُ 
  

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1439/ شوال/ 25صدر في: 
  م. 2018/ 07/ 08الموافق: 
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  درهم 1000سعر النسخة 
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