حكوهة االنقاذ الوطني
رئاسة هجلس الوسراء
هؤسسة الطاقة الذرية
قزار رئيس هجلس إدارة هؤسسة الطاقة الذرية رقن ()55

لسنة ( 6106م)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـــــقــريـــر حـــكــــم
بعـــد االطــــالع عـــلى:ـ
اإلعـــالن الدســـــتوري:ـ
ـ على القانون رقم  /54لسنة 1973م بشؤن إنشاء مإسسة الطاقة الذرٌة والقرارات الصادرة تنفٌذاً له.
ـ عـــــــلــى القـــانون رقم  /12لســـنة 2010م بــــشـــؤن عالقــــات العــــــمل والئحتــــه التنـــــــفٌذٌة.
ـ على القرار مجلس الوزراء رقم  /232لسنة 2012م بشؤن تشكٌل مجلس إدارة مإسسة الطاقة الذرٌة.
 على قرار رئٌس مجلس اإلدارة رقم ( )46لسنة 2016م بشؤن نقل تبعٌة.ـ وعــــــــلى ما عرضــــــــــه الســــــــــٌد /رئٌـــس مختـــــبر بنغازي للتـــحالٌل والقٌـــاسات اإلشعاعٌة.
ـ وعـــــــلى محـــــضر اجتـــــماع مجـــــلس اإلدارة العــــــاشر لسنة 2016م المنعقد فً 2016/11/01م.

قـــــــــــــــــــــــــــــــــرر
مــــــــــــــ (  ) 0ـــــادة
تنقل تبعٌة (مختبر بنغازي للتحالٌل والقٌاسات اإلشعاعٌة) اإلدارٌة والمالٌة واإلشرافٌة من مركــز البحـــــوث النـــووٌة الى
دٌوان مإسسة الطاقة الذرٌة وٌسمً (مكتب بنغازي للقٌاسات والتطبٌقات االشعاعٌة) وٌلحق بالجهاز اإلداري لمإسسة
الطاقة الذرٌة.

مــــــــــــــ (  ) 6ــــادة
ٌنقل جمٌع الموظفٌن التابعٌن للمكتب المذكور بالمادة االولً من احكام هذا القرار الً مإسسة الطاقة الذرٌة وذلك بذات
اوضاعهم المالٌة واإلدارٌة.

مــــــــــــ (  ) 3ــــــادة
يتكون مكتب بنغازي للقياساث والتطبيقاث اإلشعاعيت من الوحداث االتيت :ـ
ـ وحدة الشإون اإلدارٌة والمالٌة والخدمات
ـ وحدة التحالٌل والقٌاسات اإلشعاعٌة
ٌتولً مكتب القٌاسات والتطبٌقات االشعاعٌة ببنغازي القٌام بالمهام االتٌة :ـ

حكوهة االنقاذ الوطني
رئاسة هجلس الوسراء
هؤسسة الطاقة الذرية

 1ـ تقدٌم خدمات المسح اإلشعاعً للمرافق والمنشآت والمواقع التً تحتوي على مصادر مشعة او مواد وتجهٌزات تنبعث
منها اشعاعات مإٌنة.
 2ـ إجراء القٌاسات اإلشعاعٌة البٌئٌة وقٌاس معدالت االشعاع فً المواد الموردة من اغذٌة ومواد بناء وأسمدة وغٌرها
للتؤكد من مطابقتها للمواصفات اللٌبٌة وفق النظم والضوابط واللوائح النافذة ،وإصدار نتائج التحالٌل بالخصوص.
 -3تقدٌم الخدمات الخاصة بقٌاس مستوٌات التعرض االشعاعً المهنً.
 4ـ تقدٌم االستشارات والخدمات الفنٌة الخاصة باقتناء تقنٌات تكنولوجٌا االشعاع لالستخدامات المختلفة.
 5ـ القٌام بالبحوث المتعلقة بتطبٌق التقنٌات النووٌة باستخدام االشعاع المإٌن فً مجاالت الزراعة والصناعة والطب.
 6ـ القٌام بمهام توفٌر متطلبات االمن الصناعً والحماٌة المادٌة للمكتب.
 7ـ التنسٌق مع مكتب التنمٌة البشرٌة بالمإسسة إلعداد خطة تدرٌبٌة وتؤهٌلٌة لتنمٌة مهارات العاملٌن واقتراح اقامة
ورش العمل ذات العالقة بعمل المإسسة.
 8ـ االشراف على برامج نقل المعرفة ومتابعة تنفٌذها.
 9ـ القٌام بجمٌع اعمال ومتطلبات الوقاٌة االشعاعٌة بالمكتب.
 10ـ تنفٌذ التشرٌعات والنظم االدارٌة والمالٌة المتعلقة بشإون العاملٌن والخدمات والعالقات العامة.
 11ـ اعداد التقارٌر العلمٌة والفنٌة ذات العالقة واعداد التقارٌر الدورٌة لٌبٌان سٌر العمل بالمكتب.
 12ـ ما ٌتم اسناده من اعمال وبحوث فً مجال اختصاص المكتب.

مـــــــــــــ (  ) 4ـــــــــــــــادة
تودع اٌرادات المكتب من رسوم التحالٌل ومقابل الخدمات االخرى فً الحساب الخاص بمإسسة الطاقة الذرٌة اول بؤول
وٌتولى رئٌس المكتب تقدٌم البٌانات والمعلومات ذات العالقة بنشاط المكتب اسبوعٌا ً الً رئٌس مجلس ادارة مإسسة
الطاقة الذرٌة.

مــــــــــــــــ (  ) 5ـــــــــادة
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
د .رمضان مفتاح كريدان
رئيــس جملــــس اإلدارة
صدر فً طرابلس2016/11/24م
".أ ـ لطفى  6مرٌم

