
  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى
  اللجنة الشعبية العامة

   
  

  قرار اللجنة الشعبية العامة
   مسيحي2006/ ر . و1374 لسنة  253 رقم 

  ت العامة بتقرير بعض األحكام في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالشرآا
  

  -:اللجنة الشعبية العامة 
  . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية-
ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والئحته . و1369 لسنة  1   وعلى القانون رقم-

  .التنفيذية 
  . مسيحي بشأن العمل وتعديالته1970 لسنة   58    وبعد االطالع على القانون رقم-
 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية 1981 لسنة  15   ى القانون رقم وعل-

  .العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى 
ر بشأن تشكيل لجنة وتحديد . و1374 لسنة   101    وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم-

  .مهامها 
ر بشأن تشكيل لجان وتحديد . و1374 لسنة 372   وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم-

  .مهامها
ر بشأن قواعد توزيع عائد . و1369 لسنة   133  وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم-

  .اإلنتاج في الشرآات والمنشآت والوحدات اإلنتاجية 
  . وعلى ما أقره مجلس التخطيط العام بشأن سياسات الدخول واألجور-
 والتشغيــل بمذآرتيه   أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملـة والتــدريب وعلى ما عرضه -

  .ر . و1374 / 10/ 4 المؤرخة في 544  ر ورقم. و1374 / 8 / 7 المؤرخة في  502   رقم
  .ر. و1369 وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة -
ه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لعام  وعلى ما انتهت إلي-

  .ر . و1374
  .ر. و1374لسنة   372  وعلى ما أوصت به اللجان المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم-
  .ر. و1374 وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالثين لعام -
  

  )ررتــــــــق(
  
  1  مادة

يجوز للشرآات العامة اإلنتاجية والصناعية والخدمية وشرآات النفط والمقاوالت والتأمين وما 
في حكمها أن تضع جداول خاصة بمرتبات العاملين بها يتم فيها االسترشاد بجدول المرتبات 

  .المرفق بهذا القرار 
 وضع نظام - بحسب األحوال -  و لجنة اإلدارةوتتولى اللجنة الشعبية للشرآة أو مجلس اإلدارة أ

المرتبات للعاملين بالشرآة بما يتناسب مع ظروف الشرآة اإلدارية والمالية واإلنتاجية 
  .والتسويقية وطبيعة نشاطها على أال يكون نافذا إال بعد اعتماده من الجمعية العمومية للشرآة 

ات المشار إليه عن الحد األدنى المقرر قانونا ويجب أال يقل الحد األدنى للمرتب بنظام المرتب
  .العمللمقابل 

   2  مادة



 من هذا القرار منح حوافز مالية لبعض العاملين بها  1  يجوز للشرآات المشار إليها في المادة
 من المرتبات المقررة بجدول المرتبات الخاص بالشرآة    الثالثين بالمائة   %30بما ال يجاوز 

قق الشرآة أرباحا قابلة للتوزيع وفقا لميزانياتها وحساباتها الختامية وأن وذلك بشرط أن تح
  .يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية للشرآة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة

  .وال تخل أحكام هذه المادة بنظام العالوة الحقلية المقرر في الشرآات العاملة في مجال النفط 
  

     3  مادة
 من هذا القرار وفقا  1  عاملين المصنفين حاليا بالشرآات المشار إليها بالمادةتسوى أوضاع ال

لنظام العمل بعقود تبرم طبقا ألحكام قانون العمل المشار إليه وبموجب نماذج عقود العمل 
المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل ويشترط فيمن يتم التعاقد 

  .يذا لهذا القرار العمل على سبيل التفرغ التام معهم تنف
  

     4  مادة
   ال تسري أحكام هذا القرار على الشرآات التي تطبق بشأن توزيع عائد اإلنتاج على العاملين بها

  . ))شرآاء ال أجراء(( مقولة 
  

     5  مادة
ي وينشر في  مسيح2007/ ر . و1375يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول شهر أي النار لسنة 

  .مدونة اإلجراءات 
  

  / شوال 16صدر في 
  ) مسيحي2006(  ر. و1374  الحرث7الموافق 

 








