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  ميالدية 2012لسنة ) 4(رقم  وريـل الدستـالتعدي
  .م2012لسنة ) 1(يف شأن تعديل التعديل الدستوري رقم 

  -:بعد االطالع
  .م2011/أغسطس/03ى اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في ـعل -
ــم   - ــتوري رق ــديل الدس ــى التع ــسنة ) 1(وعل ــي . م2012ل ــصادر ف ال

  .م2012مارس13
ــتوري - ــديل الدس ــى التع ــم وعل ــسنة ) 2( رق ــي . م2012ل ــصادر ف ال

  .م2012يونيو10
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه التاسـع المنعقـد       ـوعل -

  .م2012 سبتمبر 1بتاريخ 

  :صدر التعديل الدستوري اآلتي
 

) 1( رقـم     الدستوري دل العبارة األخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل       ـعتُ
 مـارس   13الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي المؤقت فـي         . م2012لسنة  
  -:لتكون على النحو التالي. م2012
ات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عـضواً         ـدر التشريع ـوتص(( 

  -:ةـع التاليـي المواضيـل فـعلى األق
  .رار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولةـإق -1
 .رئ ورفعهاالن حالة الطواـ إع-2
 .اـرب وإنهائهـالن الحـ إع-3
ام أو أحد نائبيـه أو أحـد أعـضاء    ـي العـر الوطنـة رئيس المؤتمـ إقال -4

 .امـي العـر الوطنـالمؤتم
 .ةـة من الحكومـب الثقـ سح-5
  . المصادقة على المعاهدات الدولية-6
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  .التشريعات المنظمة لشؤون اإلدارة المحلية واالنتخابات العامة -7
التشريعات التي ترتب على الخزانة العامـة التزامـات ماليـة غيـر واردة        -8

  .بالموازنة العامة
  .التشريعات التي تضع شروطاً لتولي المناصب العامة والسيادية -9

  .كل ما يعرض السلم األهلي والوحدة الوطنية للخطر -10
لـى  و المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحـث إ           ـولعض

أغلبية المائة وعشرين عضواً وال يطرح االقتراح على التصويت إال بعد حصوله            
على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التـصويت إلـى هـذه األغلبيـة               

  .باألغلبية المطلقة للحاضرين
  .ا عدا ما سبق تصدر التشريعات باألغلبية المطلقة للحاضرينــوفيم

 

) 1(الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدسـتوري رقـم           دة  ادل الم ـعتُ
  ".ال تتجاوز خمسين يوماً من أول اجتماع له"المشار إليه . م2012لسنة 

 

ر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسـائل اإلعـالم المختلفـة            ـنشي، 
  .م2012 أغسطس 8 من  اعتباراًيويسر

  املؤمتر الوطني العام
  در في طرابلسص

  .م2012/سبتمبر/01 :بتاريخ
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  التعديل اخلامس لإلعالن الدستوري املؤقت
   العامياملؤمتر الوطن

  -:بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .ي للمؤتمر الوطني العامـام الداخلــوعلى النظ -
 أن إرساء قواعـد المـصالحة     ـفي ش . م2012 لسنة   17وعلى القانون رقم     -

  . والعدالة االنتقالية وتعديالتهالوطنية
أن إقـرار  ــفي ش . م2012 لسنة   17وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .مبدأ اإلصالح المؤسسي والعزل السياسي واإلداري
في شأن الشروع في    . م2013 لسنة   9وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم        -

  .خاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق االقتراع الحر المباشرانت
وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبيـة فـي شـأن التعـديل               -

  .م2012 يوليو 5الصادر في . م2012الدستوري الثالث لسنة 
 التاسـع    العـادي  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه           -

  )..م9/04/2013(عين المنعقد بتاريخ والسب
  :صدر التعديل الدستوري اآلتي

 

اف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من اإلعالن الدسـتوري المؤقـت            ـضتُ
  -:يكون نصها على النحو اآلتي. م2011 أغسطس 3الصادر في 

  بما ورد في أحكام هذا اإلعالن عـزل بعـض األشـخاص            د إخالالً ـوال يع ((
ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القياديـة فـي اإلدارات العليـا             
للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبمـا ال يخـل       

  .))بحق المعنيين في التقاضي
 

  بأغلبيـة مائـة    ون التصويت على قوانين العزل الـسياسي واإلداري       ــيك
  .ن أعضاء المؤتمر الوطني العاموواحد عضواً م
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دل نص الفقرة السادسة من المادة األولى التعديل الدستوري األول لسنة           ـعي
  -:يــعلى النحو اآلت. م2012
ـ        ـوم المؤتم ـيق سعين يومـاً مـن أول      ر الوطني العام في مدة ال تتجاوز ت
  -:تياع له باآلــاجتم

وره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظـوا        تعيين رئيس للوزراء يقوم بد     -1
جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك           

  .يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية
ة العليا النتخـاب هيئـة تأسيـسية        ـل المفوضية الوطني  ــادة تشكي ـإع -2

ـ    ـر المباش ـتراع الح ـبطريق االق  ضائه لـصياغة مـشروع     ر من غير أع
ى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون مـن  ــدستور دائم لبالد تسم 

 استقالل  رنة الستين التي شكلت إلعداد دستو     ــستين عضواً على غرار لج    
  .م1951ليبيا عام 

ى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط          ـويتول
تمثيل مكونات المجتمع الليبـي ذات الخـصوصية        انتخابها يراعى فيها وجوب     

  .اللغوية والثقافية
ي جميع األحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيـسية لـصياغة الدسـتور            ـوف

بأغلبية ثلثي األعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدسـتور             
  .لواعتماده في مدة ال تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها األو

 

ـر ه ـنشي     ـ ذا التعديل في الجريدة الرسمية، وي ى كـل حكـم يخالفـه،       ـلغ
ل به من تاريخ صدورهـعموي.  

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ اآلخرىجماد/01: بتاريخ
  .م2013/إبريل/11: قــــــالمواف
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  .م2013لسنة ) 14(القانون رقم 
  كام قانون نظام القضاءبتعديل بعض أح

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011 أغسطس 3 اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ -
  . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية-
  . وعلى قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية-
  . وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديالته-
  .بشأن إدارة قضايا الحكومة. م1971سنة ل) 87(م ـون رقـ وعلى القان-
  .بشأن القضاء اإلداري وتعديالته. م1971لسنة ) 88(م ـون رقـ وعلى القان-
ادة تنظـيم المحكمـة     ـأن إع ـبش. م1982لسنة  ) 6(م  ـون رق ـ وعلى القان  -

  .هـالعليا وتعديالت
  .بشأن الضمان االجتماعي وتعديالته. م1983لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
  .بشأن إدارة القانون. م1992لسنة ) 6( وعلى القانون رقم -
  .بشأن نظام القضاء وتعديالته. م2006لسنة ) 6( وعلى القانون رقم -
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي التـسعين               -

الموافق . هـ1434/المنعقد يوم األحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب        
  .م2013/والعشرين من شهر مايوللسادس 

  قــرر
 

  :يستبدل النص اآلتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه
يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلـس األعلـى            "

للقضاء يتولى االختصاصات المقـررة للمجلـس األعلـى للهيئـات القـضائية             
ا في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر، ويـشكل علـى             المنصوص عليه 

  :يــالنحو التال
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 مستشار من المحكمة العليا تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة العليـا عـن             -1
  .طريق االقتراع السري

  . إدارة التفتيش على الهيئات القضائيةرئيس -2
لهـا بـاالقتراع     مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية          -3

  .السري
  . النائب العام-4
 عضو عن كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية وإدارة القـانون ال       -5

تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة االستئناف ينتخبـه           
  .من هم في درجته من أعضاء اإلدارة باالقتراع السري

  :أو عضوية الس ما يليويشرتط فيمن يتم اختياره لرئاسة 
 أال يكون قد عمل أميناً لمؤتمر شعبي أو عضواً في أمانتـه أو عـضواً فـي        -أ

  .لجنة شعبية على اختالف مستوياتها
 الناشئة  ى أال يكون قد عمل عضواً في المحكمة أو النيابة المختصة بالدعاو           -ب

أو النيابـة    فبراير، أو محكمة ونيابة أمن الدولة، أو المحكمة          17عن ثورة   
 بناء على تقـدير النائـب العـام، أو          ىالتخصصية التي أحيلت إليها الدعاو    

دعاء الشعبي أو المحكمة الثوريـة الدائمـة، أو         محكمة الشعب أو مكتب اال    
نيابة أمن الثورة، أو رئيساً إلحدى لجان التطهير، أو متعاونـاً مـع إحـدى           

  .الجهات األمنية في النظام السابق
  .قد صدر ضده حكم تأديبي أال يكون -ج
  . أال يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط-د

ا عدا عضوية رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام     ـفيم
يكون شغل منصب رئيس وأعضاء المجلس لمدة ثـالث سـنوات علـى سـبيل       

  .رغـالتف
والتحقق من تـوافر الـشروط فـي        ويضع المجلس بقرار منه آلية الترشح       

المرشحين لعضوية المجلس، وإجراءات االختيار ويـشرف عليهـا ويجـب أن            
تجرى عملية االختيار خالل شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهـي واليـة              

  .المجلس القائم عند صدور هذا القانون اعتباراً من تاريخ إعالن النتائج
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عن طريق االقتـراع    للرئيس  يساً ونائباً   ويختار المجلس من بين أعضائه رئ     
السري، وتنتهي العضوية في المجلس بالوفاة أو االستقالة أو العجز عـن أداء             
مهام العضوية، أو بفقد أحد شروط العضوية، أو اإلخالل بواجبات الوظيفة، وفي            
الحالتين األخيرتين يجب أن يصدر بإنهاء العضوية قرار من المجلـس بأغلبيـة      

 اختيـار البـدل وفقـاً       ىجرضائه، وفي حال إنهاء أو انتهاء العضوية ي       ثلثي أع 
  .لألحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته

  .وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثالثة أشهر
ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه نائبه،               

  .شاري محاكم االستئناففأقدم مست
ولتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مـستقلة مـن الميزانيـة العامـة           
للدولة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف        

  .من هذه الميزانية
 

يستبدل النص اآلتي بنص المادة التاسعة والخمسين من قانون نظام القضاء           
  :ر إليهالمشا
يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بـين            "

أعضاء الهيئات القضائية الذين ال تقل درجتهم عـن درجـة رئـيس محكمـة               
  "استئناف أو ما يعادلها، ويصدر بالندب قرار من المجلس األعلى للقضاء

 

  :اء المشار إليه الفقرة التاليةمن قانون نظام القض) 13(يضاف إلى المادة 
ة من بين قضاتها ممن ال تقل درجتهم عن         ـف المجلس رئيساً للمحكم   ـويكل"

درجة رئيس بالمحكمة، وتتوافر فيهم شروط عضوية المجلس األعلى للقـضاء،           
وات قابلة للتمديد مرة واحدة لمـدة ال تزيـد          ـوذلك لمدة ال تزيد على ثالث سن      

  ".ةـعلى سن
 

  :من قانون النظام القضاء المشار إليه الفقرة التالية) 16(يضاف إلى المادة 
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ويكلف المجلس رئيساً للمحكمة من بين قضاتها ممن ال تقل درجـتهم عـن              "
درجة رئيس بالمحكمة، وذلك لمدة ال تزيد على ثالث سنوات قابلة للتمديد مـرة            

  .واحدة لمدة ال تزيد على سنة
 

من قانون نظام القضاء المـشار إليـه      ) 99(دل الفقرة الثانية من المادة      ـتُع
  :على النحو التالي

ومع ذلك، يجوز أن يحال عضو الهيئة القضائية على التقاعد بناء على طلبه             "
إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، أو مضى من عمره خمس وخمسون سـنة،               

لعضو وفق شهادة الميالد المقدمة عند      وفي الحالتين يحسب ما مضى من عمر ا       
  ".التعيين دون غيرها

 

من قانون نظام القضاء المشار إليـه فقـرة يجـري    ) 53(تُضاف إلى المادة  
  :نصها على النحو التالي

ويمنح العضو المنتدب باإلضافة إلى عمله األصلي عالوة ندب تساوي ربـع            "
  "لمقررة للوظيفة المنتدب إليهامرتبه وسائر المزايا المالية ا

 

أينما وردت في هـذا     " المحاماة الشعبية "بـ  " المحاماة العامة "تُستبدل عبارة   
  .القانون وفي غيره من التشريعات النافذة

 

ل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختـصة تنفيـذه،            ـيعم
  .رسميةر في الجريدة الـوينش

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/رجب/17 :خـــبتاري
  .م2013/مايو/27 : قــــالمواف
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  .م2013لسنة ) 15(قانون رقم 
  .م1968لسنة ) 36(بتعديل القانون رقم 

  بشأن األحوال املدنية
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
ـ     - . م2011/أغـسطس /03صادر فـي   على اإلعـالن الدسـتوري المؤقـت ال

  .وتعديالته
  . وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام-
  . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته-
  .بشأن األحوال المدنية. م1968لسنة ) 36( وعلى القانون رقم -
  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يـوم األحـد              -

الموافق السادس عشر من شـهر  . هـ1434/بتاريخ الثامن من شهر شعبان 
  .م2013/يونيو

  :صدر القانون اآلتي
 

  .م1428ة ـلسن) 7(م ـون رقـب القانـادر بموجـل الصـى التعديـيلغ
 

مما ورد بالتشريعات النافذة بالخصوص ال يجوز الدفع بسبق الفصل          استثناء  
 بطلب تعديل تاريخ الميالد التي صدرت بشأنها أحكام قضائية خالل           ىالدعاوفي  

  .م31/12/1989إلى تاريخ . م1/1/1979الفترة من 
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ى كـل حكـم يخالفـه،     ـل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغ       ـيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـوينش

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  طرابلسصدر في 

  .هـ1434/شعبان/08 :بتاريخ
  .م2013/يونيو/17: قـالمواف
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  .م2013لسنة ) 16(قانون رقم 
  .م1980لسنة ) 13(بتعديل القانون رقم 

  بشأن الضمان االجتماعي
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
. م2011/أغـسطس /03 على اإلعـالن الدسـتوري المؤقـت الـصادر فـي       -

  .وتعديالته
  .ام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وعلى النظ-
  .بشأن الضمان االجتماعي وتعديالته. م1980لسنة ) 13( وعلى القانون رقم -
  .بشأن إلغاء المعامالت الربوية. م2013لسنة ) 1( وعلى القانون رقم -
 وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يـوم األحـد               -

الموافق السادس عشر من شـهر  . هـ1434/شعبانبتاريخ الثامن من شهر  
  .م2013/يونيو

  :صدر القانون اآلتي
 

بـشأن الـضمان   . م1980لسنة  ) 13(من القانون رقم    ) 46(ى المادة   ــتُلغ
  .االجتماعي

 

الملغاة بموجب هـذا    ) 46(ال يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة        
  .ي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائيالقانون والت
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ى كل حكم يخالفـه،   ــل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغ       ــيعم
  .ر في الجريدة الرسميةـوينش

   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/شعبان/08: بتاريخ
  .م2013/يونيو/17: قـالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 22(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 . التنفيذية وتعديالتهماوالقنصلي والئحته
ـ . م2010لسنة  ) 12(ى القانون رقم    ـوعل - ـ  ـف ـ    ـي ش ون ـأن إصـدار قان

 .ةـه التنفيذيـل والئحتـعالقات العم
 .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
لوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء       ى ما خلص إليه المؤتمر ا     ـوعل -

الموافق الواحد مـن    . هـ1434/بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني      
 .م2013/شهر مارس

  : صدر القرار اآلتي
1 

سفيراً لليبيا في دولة النمسا، إبراهيم علي البسباس/ دـين السيــعي.  
2 

من تاريخ صدوره  ل بأحكام هذا القرار     ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/ربيع الثاني/25 :بتاريخ
 . م2013/مارس/7 :قــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 24(رقم 

  نيف شأن تشكيل جلنة إلعداد مشروع قانو
  انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبالد

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/03وري المؤقت الصادر في ـ اإلعالن الدست-
ـ شـأن   في  . م2012لسنة  ) 4(م  ـون رق ـى القان ـ وعل - اب المـؤتمر   ـانتخ

  .هـالوطني العام وتعديالت
في شأن تحديد الدوائر االنتخابية     . م2012لسنة  ) 14(ون رقم   ـى القان ـ وعل -

  .الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديالته
أن المفوضية العليا لالنتخابات    ـبش. م2012لسنة  ) 3(م  ـى القانون رق  ـ وعل -

  .هـوتعديالت
  .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـ وعل-
ص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي التاسـع            ى ما خل  ـ وعل -

  .م27/01/2013: والخمسين المنعقد يوم األحد بتاريخ
  :صدر القرار اآلتي

1 

، عـضو  سليمان عـوض فـرج زوبـي      / ل لجنة خاصة برئاسة السيد    ـتُشك
  -:المؤتمر الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم

  .قزالرحمن عبد الراعطية عبد /السيد
  .عبد الرحمن السنوسي ميكائيل/السيد
  .د أحميدة فرجــسع /السيد
  .لي معرفعأبو بكر  /السيد
  .محمد عبد اهللا التومي /السيد
  .اــمحمد عبد اهللا الغ /السيد
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  .ةشعبان علي عيسى أبو ست /السيد
  .ارـل البربــامحمد عقي /السيد
  . أبو غاليةإبراهيمرمضان  /السيد

  .الفـــسالم محمد كش /سيدال
  .الصادق أبو عائشة سعد كشير /السيد
  .عبد الرحمن حسن المختار سالم /السيد
  .مصطفى عيسى لندي/ السيد
  .محمد أحمد الخير امبارك/ السيد

  .نعيمة جبريل /السيدة
  .أمينة علي الغويل /السيدة
  .ة عبد الكريم بركةجخدي/ السيدة

2 

 إليها في المادة األولى من هذا القرار إعـداد مـشروع            تتولى اللجنة المشار  
قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبالد المنصوص عليها          

 وعلى اللجنة أن تقدم هذا المـشروع        ، الدستوري المؤقت وتعديالته   اإلعالنفي  
  .يخهإلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تار

3 

ة الحق في االستعانة بمن ترى ضرورة االستعانة به مـن الخبـراء             ــللجن
  .والمستشارين والفنيين وغيرهم

4 

  . فيما يخصه تنفيذهل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّـيعم
   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .ـه1434/ربيع الثاني/25 :بتاريخ
  .م2013/مارس/7: قــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 29(رقم 

  بسحب قرار املؤمتر الوطني العام
ة إلعداد ــل جلنــأن تشكيــيف ش. م2013لسنة ) 24(م ــرق

ة لصياغة ـة التأسيسيــاب اهليئــــون انتخـروع قانــــمش
  الدـــدائم للبـــمشروع الدستور ال

  :متر الوطني العاماملؤ
  :بعد االطالع

  .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن إنشاء المفوضية الوطنيـة      . م2013لسنة  ) 8(ى القانون رقم    ـوعل -

  .العليا لالنتخابات
  .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
في شأن تشكيل   . م2013لسنة  ) 24( رقم   ى قرار المؤتمر الوطني العام    ـوعل -

لجنة إلعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيـسية لـصياغة مـشروع            
  .الدستور الدائم للبالد

  .م26/02/2013ى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في ـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي التاسـع              ـوعل -

  .م09/04/2013لسبعين المنعقد بتاريخ وا

  :صدر القرار اآلتي
 

ـ  ـرار المؤتم ـب ق ــيسح . م2013لـسنة   ) 24(ي العـام رقـم      ـر الوطن
  .بر كأن لم يكنتار إليه ويعـالمش
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دوره، وعلـى كـل فيمـا       ــرار من تاريخ ص   ــام هذا الق  ــل بأحك ـيعم
  . الجريدة الرسميةر فيـيخصه تنفيذه، وينش

  
   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1434/ اآلخرىجماد/01: بتاريخ
  .م2013/بريلإ/11: قـــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 30(رقم 

  أن تشكيل جلنة إلعداد مشروع قانونــيف ش
  ةــــة لصياغـــة التأسيسيـــاب اهليئـــانتخ

  الدــم للبــروع الدستور الدائــــمش
  املؤمتر الوطني العام

  -:بعد االطالع على 
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 انتخاب المـؤتمر الـوطني      في شأن . م2012لسنة  ) 4(ى القانون رقم    ـوعل -

  .العام، وتعديالته
 تحديـد الـدوائر االنتخابيـة     ي شأن ف. م2012لسنة  ) 14(وعلى القانون رقم    -

  .هـالخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديالت
ـ ـبـش . م2012لـسنة  ) 3(ى القـانون رقـم    ـوعل - ة العليـا  ـأن المفوضي

  .هـ وتعديالت،لالنتخابات
  .امـي العـر الوطنـي للمؤتمـام الداخلـى النظـوعل -
اجتماعـه العـادي التاسـع      ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في         ـوعل -

  .م09/04/2013والسبعين المنعقد بتاريخ 

  صدر القرار اآلتي
1 

عضو المؤتمر   سليمان عوض فرج زوبي   / ل لجنة خاصة برئاسة السيد    ـشكتُ
  -:الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم

  ني العامشعبان علي عيسى أبو ستة              عضو المؤتمر الوط/ السيد



  646                                                                             رقم الصفحة  )    11(العــدد 

  محمد عبداهللا التومي                      عضو المؤتمر الوطني العام/السيد
  زقاعطية عبدالرحمن عبدالر/ السيد
  عبدالرحمن السنوسي ميكائيل/السيد
  رجـدة فـــسعد أحمي/ السيد
  رفـى معــر علـبوبكأ/السيد
  اـــد عبداهللا الغـمحم/السيد
  يوستةأشعبان علي عيسى /السيد
  ل البربارـــامحمد عقي/يدالس

  بوغاليةأ إبراهيمرمضان /السيد
  الفـــسالم محمد كش/السيد
  الصادق أبو عائشة سعد كشير/السيد
  عبد الرحمن حسن المختار سالم/السيد
  ديــــى عيسى لنـمصطف/ السيد
  محمد أحمد الخير امبارك/ السيد

  لـــة جبريـــنعيم/ السيدة
  ي الغويلـــأمينة عل/ السيدة
   بركةمخديجة عبد الكري/السيدة

2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار إعـداد مـشروع              
قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبالد المنصوص عليها          

 وعلى اللجنة أن تقدم هذا المـشروع        ،في اإلعالن الدستوري المؤقت وتعديالته    
  .لمؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخهإلى ا

3 

ق في االستعانة بمن ترى ضرورة االستعانة به مـن الخبـراء            ـة الح ـللجن
  .والمستشارين والفنيين وغيرهم
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4 

فيما يخصه تنفيذهل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّـعمي .  
  

  ليبيا- طني العاماملؤمتر الو
  صدر في طرابلس

  .هجري1434/ اآلخرىجماد/1:بتاريخ 
  .م2013/إبريل/11:قــــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 31(رقم 

  يف شأن اعتماد فتوى اللجنة
  التشريعية والدستورية باملؤمتر

  :املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع 

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3لمؤقت الصادر في على اإلعالن الدستوري ا -
في شأن انتخاب المـؤتمر الـوطني       . م2012لسنة  ) 4(ى القانون رقم    ـوعل -

  .العام وتعديالته
  .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العـادي الخـامس            ى ما ـوعل -

  .م26/03/2013يخ والسبعين المنعقد بتار

  :ار اآلتيرأصدر الق
1 

د فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر فيما انتهت إليـه مـن          ـتعتم
 أحقية األحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عـضو مـن أعـضاء              معد

المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك األحزاب والكيانات          
ي حاالت إسقاط العضوية المنصوص عليها في اإلعالن الدستوري المؤقـت      إال ف 

  .لمؤتمر الوطني العاملأو النظام الداخلي 
2 

  . فيما يخصه تنفيذهل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّــيعم
   ليبيا–املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1434/ اآلخرىجماد/05 :بتاريخ
  .م2013/إبريل/15: قـــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 32(رقم 

  .ري ـــيني سفـــأن تعــيف ش
  :املؤمتر الوطني العام 

 :طالع بعد اال
 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
لعمـل الـسياسي    في شـأن تنظـيم ا     .م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما 
م في شأن إصدار قانون عالقات العمل       2010لسنة  ) 12(ى القانون رقم    ـوعل -

 .ة ــوالئحته التنفيذي
 .امــي العـي للمؤتمر الوطنـى النظام الداخلـوعل -
 .امــى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    . هـ1434/ اآلخر ىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد     
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي
1 

سفيراً لليبيا في جمهورية مصر العربية، حممد فائز جربيل/دـعين السيي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا - املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/ اآلخرىجماد/12 :بتاريخ
 . م2013/إبريل/22 :قـــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 33(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هـوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    .م 2010ة لسن) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
 ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد            ـوعل -

ـ 1434/ اآلخرىر جمادبتاريخ الحادي عشر من شه   الموافـق للحـادي   .هـ
 .م2013/ن من شهر إبريليوالعشر

  :صدر القرار اآلتي 
1 

داـا في دولة كنـسفيراً لليبي، فتحي حممد البعجة /دــين السيـعي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ـعمي، كل حكـم يخالفـه     ىــلغوي  ،
ةــلرسمير في الجريدة اــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر/12 :بتاريخ
 . م2013/إبريل/22 :قـــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 34(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت.  م2011/أغسطس/3در في ى اإلعالن الدستوري الصاـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    .م 2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .ةــالعمل والئحته التنفيذي
 .امــــي العــــتمر الوطنام الداخلي للمؤـى النظـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    .هـ  1434/ اآلخر ىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد     
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :تي صدر القرار اآل
1 

سفيراً لليبيا في جمهورية أثيوبيا، رحيماحمفوظ رجب  /دـين السيـعي.  
2 

رار من تاريخ صـدوره   ـذا الق ـام ه ـل بأحك ـعمي، ـ لغوي  كـل حكـم   ىــ
  .ر في الجريدة الرسميةـنشوي، يخالفه

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/رجمادى اآلخ/12 :بتاريخ
 . م2013/إبريل/22 :قـــــالمواف



  652                                                                             رقم الصفحة  )    11(العــدد 

  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 35(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
 تنظـيم العمـل الـسياسي       في شأن . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    . م2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـلوع -

ـ 1434/ اآلخرىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد   الموافـق للحـادي   .هـ
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
1 

انــسفيراً لليبيا في دولة اليون، فـوب يوســأمحد يعق /دــعين السيي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر/12 :بتاريخ
 . م2013/إبريل/22 :قـــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 36(رقم 
  .ري ـيني سفــأن تعــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت. م2011/أغسطس/3ى اإلعالن الدستوري الصادر في ـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
دار قانون عالقـات  ـأن إصـفي ش. م2010 لسنة) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 ةـل والئحته التنفيذيـالعم
 .ى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    . هـ1434/ اآلخر ى شهر جماد  بتاريخ الحادي عشر من   
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :صدر القرار اآلتي 
1 

سفيراً لليبيا في جمهورية السنغال، حسن علي الصغري /دــعين السيي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي  ،
ريدة الرسميةر في الجــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/جمادى اآلخر/12 :بتاريخ
 . م2013/إبريل/22 :قـــــالمواف
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 37(رقم 
  .ري ــيني سفــأن تعـــيف ش

  :املؤمتر الوطني العام 
 :طالع بعد اال

 .هــوتعديالت.  م2011/أغسطس/3 الصادر في ى اإلعالن الدستوريـعل -
في شأن تنظـيم العمـل الـسياسي        . م2001لسنة  ) 2(ى القانون رقم    ـوعل -

 .القنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
في شأن إصـدار قـانون عالقـات    . م2010لسنة ) 12(ى القانون رقم  ـوعل -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .امـــي العـر الوطنـلمؤتمي لـام الداخلـى النظـوعل -
 .ى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العامـوعل -
ى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم األحـد             ـوعل -

الموافـق للحـادي    .هـ  1434/ اآلخر ىبتاريخ الحادي عشر من شهر جماد     
 .م2013/والعشرين من شهر إبريل

  :تي صدر القرار اآل
1 

سفيراً لليبيا في دولة هولندا، إبريك عبد القادر سويسي/د ـين السيـعي.  
2 

ل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره      ــعمي، كل حكم يخالفـه    ىــلغوي ، 
ر في الجريدة الرسميةــنشوي.  

   ليبيا -املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس 

  .هـ1434/خرجمادى اآل/12 :بتاريخ
 . م2013/إبريل/22 :قـــــالمواف
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  قودعرار جلنة قيد حمرري الق
  ميالدي2013لسنة ) 15(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
ة بها الدالة على    ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفق       ـوعل

  . للقيدتوافر الشروط المطلوبة قانوناً
هجـري الموافـق    1434/رجب/6ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ       ـوعل

  .ميالدي2013/مايو/16
  ررتـــــق

1 

د السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقـود بـدائرة محكمـة اسـتئناف             ــقيي
  -: وهم،طرابلس

  .بعصام عمر عبد القادر الجال -1
  .فوزي عبد الهادي محمد محفوظ -2
  . إسماعيل خليفة عبد اهللا المداغي-3
  .دـــمجد مصباح إبراهيم حميأ -4
  .ةـــح محمد علي شيبــصال -5
  .م الذيبـــأحمد إبراهيم بلقاس -6
  .د الجواشيـــهويدا عثمان سعي -7
  .افــة احقـــ خليفةزياد حمود -8
  .ةعبد الرؤوف رمضان الهادي حميد -9

  .ي بكـــالد علـاء ميـــسمأ -10
  .هيثم محمد إبراهيم العماري -11
  .نجمة عاشور علي الهوش -12
  رقطصالح الدين مفتاح محمد األ -13
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  .محمد عبد السالم المهدي محمد -14
  .نبيل عبد الحكيم صالح العربي -15
  .أسامة محمد المختار العامري -16
  .رحومة المرغنيأالمرغني محمد  -17
  .بودابرأعبد الحكيم نوري محمد  -18
  . خالد ميالد حسين سعيد-19
  .المنتصر الزروق مصباح فرحات -20
  .أحمد الشعاب الزروق العزومي -21
  .سراج علي سالم المصباحي -22
  .خالد امعيقل ضو التائب -23
  .رودفشعبان جمعة خليفة الش -24
  .محمد مخلوف الساعدي عبود -25
  .لترهونيصالح عمر محمد ا -26
  .حمد شعبان أحمد الشوشان أ-27
  .علي عبد السالم محمد دخيل -28
  .صالح عبد السالم محمد زبيب -29
  .عبد السالم سالمة محمد سالمة -30

2 

بمكتـب محـرر     أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل     ةد السادة اآلتي  ــقيي 
  -: وهم،سمهاالعقود المبين قرين 

  . حسين محمد بن فايد        بمكتب          سالم الفرجاني مفتاح-1
  .عبد السالم مفتاح أحمد          بمكتب       طارق عبد السالم الهمشري-2
  .   منال البهلول محمد     بمكتب            إبراهيم عبداهللابسمة -3
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  .بو القاسم الشماخيأ   عيسى   بمكتب        أسامه خليفة كعوان          -4
  .يمن المختار حسينأبمكتب           خليفة حسين            رضا-5
  .بمكتب       علي مختار عتيق    عبدالرؤوف مفتاح محمد     -6
  .  عبد العزيز علي المشيطي بمكتب          الصديق علي حسين        -7
  . محمد فرج علي     بمكتب        المدني عبد الرحمن محمد  -8
  .  بمكتب        المبروك الهادي قداد   لي ديهوم    محمد عإمحمد -9

  . نصر فرج بمكتب        عبد اهللا      راسم سالم عبد اهللا     -10
  .راشد الهادي العلوي     بمكتب            امحمد عبد اهللاعبد اهللا-11
  .  مسعود عبد الغني المبروك   بمكتب       بو بكر محمد سعيدة  أعلي -12
  .مال علي سالم الشريعآ      بمكتب       د السالم محمد الالفي   عب-13
  . بمكتب       عدنان محمد انويجي       عز الدين جمعة سعد   -14
  .   أحالم عبد اهللا امحمد    بمكتب         عماد الفرجاني سالم   -15
  .    محمد أبو بكر الفيرس   بمكتب           حمر  ألمحمد نوري ا-16
  .عمر محمد الغلبظ       بمكتب       علي المبروك عمر صقر -17
  .  سعد محمد علي عون    بمكتب        عبد اهللا محمد النجار    -18
  .منصور سعد عبد اهللا     بمكتب       الفيتوري محمد الفيتوري   -19
  . مصباح محمد مصباح   بمكتب       ياسر الطاهر علي          -20
  . سالمة محمود العيادي     بمكتب      د الحكيم علي سالم     عب-21
  . فتحي محمد أبو عائشة     بمكتب      الهادي محمد الفرجاني    -22
  .نعيمة مفتاح الناجح      بمكتب        هاجر محمد منصور     -23
  . أبو بكر رجب زورة    بمكتب         منير محجوب جمعة    -24
  .’ علي عبد اهللا صوى مصطف    بمكتب            خليفة طلوز   ريم علي-25
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  .   مراد المداني موسى       بمكتب       احميدة رمضان علي   -26
3 

- محرر عقود بمحكمة اسـتئناف      /عبد الحميد علي مسعود مفتاح    / نقل السيد ي 
  .ناف طرابلس بناء على طلبهئالخمس للعمل محرر عقود بمحكمة است

4 

عبـد  /  محرر عقود مساعد بمكتـب الـسيد     /فيصل محمد النعاجي  / ينقل الـسيد  -
مجـدي  / الباسط مفتاح سالم مفتاح للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب الـسيد           

 محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس بنـاء علـى           /المهدي صالح الهمالي  
  .طلبه

- عقـود مـساعد بمكتـب        محـرر  / عبداهللا محمود محمد مسعود  / نقل السيد ي 
م الهمشري للعمل محـرر عقـود مـساعد بمكتـب           طارق عبد السال  /السيد
 محرر العقود بمحكمة اسـتئناف طـرابلس        /محمد عمر محمد الجداع   /السيد

  .بناء على طلبه
5 

قيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طـرابلس           ىـلغي 
  -:بناء على طلباتهم وهم 

  .تحي محمد امحمد المجدوبف -1
  .أبو ذر محمد عبد الحميد الغطاس -2
  .عمار علي سالم العبانيا -3
  .عمر محمد البكوش -4
  .عبد المنعم عبد السالم محمد ضياف -5

6 

محرر عقود مساعد بمكتب     /عبد السالم مختار علي الشناق    /  قيد السيد  ىلغي 
  .اف طرابلس بناء على طلبهأكرم الجيالني رحاب بمحكمة استئن/ السيد
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محـرر عقـود مـساعد    /عبد الوهاب امحمد مفتاح الصغير    /  قيد السيد  ىلغي 
  .عزالدين خليفة سعد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه/ بمكتب السيد

7 

وينشر في   ،ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـعمي 
  . الرسميةةالجريد

  
                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/شعبان/16 :اعتمد بتاريخ

  .ميالدي2013/يونيو/25 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة  )16( رقم

  جلنة قيد حمرري العقود

 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع
  .والئحته التنفيذية

ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على           ـوعل
  . للقيداًالمطلوبة قانون توافر الشروط

الموافـق   هجـري 1434/رجب/6ة القيد بتاريخ    ى محضر اجتماع لجن   ـوعل
  . ميالدي2013/مايو/16

  ررتـــق
1 

محرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف        /دم جمعة احزاز  آشعبان  / د السيد ــقيي 
  .بنغازي

  )2 (مادة

بمكتـب محـرر     ة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل     د السادة اآلتي  ــقيي 
  -: وهم،سمهالمبين قرين االعقود 

  .حمد خليفة أ  عبد المحسن   بمكتب     ة يونس عبد الونيس  صالح -1
  .  شعبان أبو بكر الحراري  بمكتب     حميدة مفتاح حمد ارحومة   -2
  .   محمد السيد بشير   بمكتب    دريس عبد اللطيف  إأنيس  -3
  .   مسعود احميدة التريكي  بمكتب        رجب جمال رجب حويل  -4
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  )3(مادة 
ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـــعمي، نشر  وي

  . الرسميةةفي الجريد
  
  

                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               
   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص

  وزير العدل     
  
  

  .هجري1434/شعبان/16: تاريخاعتمد ب
  .ميالدي2013/يونيو/25 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 17(رقم 

  :جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
لمستندات المرفقة بها الدالة على     ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن وا      ـوعل

  . للقيداًالمطلوبة قانون توافر الشروط
الموافـق   هجـري 1434/رجب/6ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ       ـوعل

  .ميالدي2013/مايو/16
  قررت

1 

وهم،قيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاويةي :-  
  .طرشألنور الدين محمد خليفة ا -1
  .خالد محمد عبد اهللا سالم -2
  .حسن عمر صالح التومي -3
  .وسام محمد عمر المحروق -4
  .لطيفألطيف عبد القادر علي أ -5
  .محمد محمود عبد السالم أبوقيلة -6
  .حمزة أبوعجيلة عمر الصابري -7
  .أحمد مولود المبروك خليفة -8
  .فيصل الشيباني محمد أبوصبيع -9

  .عبد السميع عبد السميعحاتم الطاهر  -10
2 

 بمكتـب محـرر     أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل     د السادة اآلتية    ـيقي
  -: وهم،العقود المبين قرين اسمه

  .حمزة محمد أبولجام              بمكتب             طه عامر علي أحمد -1
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  .حمزة محمد أبولجام        بمكتب               أحمد علي عامر -2
  .رحومةأأبو القاسم مسعود           بمكتب     عبد المنعم رمضان الكوني -3
  .المبروك سعد زريق        بمكتب          راوية فتحي مصطفى -4
  .محمد علي المقطوف          بمكتب         يمن محمد المغيربيأ -5
  .جومحمد عبد اهللا غان         بمكتب        حمزة علي البوعيسي  -6
  .سالم عبد السالم الصيد         بمكتب       يونس ميالد الجطالوي  -7
  .عبداهللا محمد سعيد       بمكتب         منال أبو القاسم راشد  -8
  .نعيمة الصادق الالفي         بمكتب             د أحمد انضال عي -9

3 

 وينـشر   ،سيد وزير العدل  ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل ال        ــيعم
  .في الجريدة الرسمية

  
                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/شعبان/16: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي2013/يونيو/25 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 18(رقم 

  :جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على           ـوعل

  . للقيداًالمطلوبة قانون طتوافر الشرو
الموافـق   هجـري 1434/رجب/6ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ       ـوعل

  . ميالدي2013/مايو/16

  قررت
1 

اهمؤسماأ ة اآلتي يداند الس ـقيي عقود بمحكمة اسـتئناف الخمـس       محرري ، 
  -:اوهم

  .محمد فرج األحمر الفرجاني -1
  .عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزة -2

2 

 بمكتـب محـرر     أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل     د السادة اآلتية    ـيقي
  -: وهم،العقود المبين قرين اسمه

  .ادـعمر رمضان حش      بمكتب         محمد فتحي محمد كريم  -1
  .رـالناجح مفتاح بناص      بمكتب             محمد النفاتي حسن  -2
  .يــمحمد فرج الهمال       بمكتب       عماد علي عبداهللا حديدان -3
  . حسين عبداهللا الشيباني      بمكتب      عبد الرحمن الصيد مفتاح  -4
  .يوسف عثمان الشاوش        بمكتب        صالح محمد صالح كريم -5
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3 

هم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمـس       ؤسماأى قيد السادة اآلتية     ـيلغ
  -:وهمبناء على طلباتهم 

  .ةـاح معمر علي أبو حليقـــعبد الفت -1
  .عبد الحميد عبد السالم عبد المجيد فالح -2
  .د امشيريـــدي محمــيوسف المه -3

4 

ر ـ وينـش  ،ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـيعم
  .في الجريدة الرسمية

  
                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/شعبان/16: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي2013/يونيو/25 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 19(رقم 

  :العقودجلنة قيد حمرري 
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على           ـوعل

  . للقيداًالمطلوبة قانون توافر الشروط
فـق  الموا هجـري 1434/رجب/6ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ       ـوعل

  . ميالدي2013/يونيو/16
  قررت

1 

اهمؤسماأ ة اآلتي انديد الس ـقيية،مـصرات  عقود بمحكمة اسـتئناف   محرري 
  -:اوهم

  .عبد الرحمن امباشر سعد محمد -1
  .منصور انويجي محمد انويجي -2

2 

عـادل  /  محرر عقود مساعد بمكتب األستاذ     /محمدإسعد خليفة   /د السيد ـيقي
  .فةسلطان خلي

3 

 محـرر عقـود بمحكمـة    /محمد صالح عبد الكـريم إحمد / ى قيد السيد  ـيلغ
  .استئناف مصراته بناء على طلبه

4 

ر ـ وينـش  ،ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـيعم
  .في الجريدة الرسمية

       حممد رجب حديدان                 يعتمد                               
   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص

  وزير العدل     
  .هجري1434/شعبان/16: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي2013/يونيو/25 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 20(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود

 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2الع على القانون رقم     د االط ـبع
  .والئحته التنفيذية

ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على           ـوعل
  . للقيداًالمطلوبة قانون توافر الشروط

الموافـق   هجـري 1434/رجب/6ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ       ـوعل
  .يالدي م2013/مايو/16

  ررتــق
1 

وهم،سبهاد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف ـقيي :-  
  .محمد عبد القادر أحمدإ محمد -1
  . سليمان محمد سليمان الشامي-2
  .ي حبيبــ حامد علي العروس-3

2 

 محرر عقـود مـساعد بمكتـب        /المـي عبد الس  ـالطيب عل / دـد السي ـيقي
  .علي محمد دلة/ األستاذ

3 

 محـرر عقـود بمحكمـة       /محمد محمد الشريف  إعبد اهللا   / ى قيد السيد  ـيلغ
  .استئناف سبها بناء على طلبه
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4 

ر ـ وينش ،ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ــيعم
    .ةــفي الجريدة الرسمي

  
  

                     حممد رجب حديدان    يعتمد                              
   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص

  وزير العدل     
  
  

  .هجري1434/شعبان/16: اعتمد بتاريخ
  .ميالدي2013/يونيو/25 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 21(رقم 

  رري العقودجلنة قيد حم

 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع
  .والئحته التنفيذية

ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على           ـوعل
  . للقيداًالمطلوبة قانون توافر الشروط

موافـق  ال هجـري 1434/رجب/6ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ       ـوعل
  . ميالدي2013/مايو/16

  ررتــــق
1 

 محرر عقود بمحكمة اسـتئناف  /عبد السالم علي حمد صوان    / د السيد ــيقي
  .الجبل األخضر

2 

 بمكتـب محـرر      أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل     د السادة اآلتية  ــيقي
  -:مـ وه،العقود المبين قرين اسمه

  .  بمكتب           رابحة فرج الضراط لي    سميحة عبد السالم عبد العا-1
  .  بمكتب          سالم حمد الدائخ    ميلود سعد سليمان فضل اهللا   -2
  .  بمكتب          سعد خليل سعد        علي سعد خليل سعد       -3
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3 

ر ـ وينش ،ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ــيعم
  . الجريدة الرسميةفي

  
  
  

                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               
   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص

  وزير العدل     
  
  
  

  .هجري1434/شعبان/16: اعتمد بتاريخ
  .ميالدي2013/يونيو/25 :الموافق
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  نة قيد حمرري العقود قرار جل
   ميالدي2013لسنة ) 22(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على           ـوعل

  .قيدتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لل
هجـري الموافـق   1434/شعبان/8ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ     ـوعل

  .ميالدي2013/يونيو/17

  ررتـــق
1 

سماؤهم محرري عقـود بمحكمـة اسـتئناف طـرابلس       أقيد السادة اآلتية    ي، 
  -:وهم

  . علي أحمد عبداهللا أبو شاقور-1
  .عبد المنعم توفيق عاشور صقر -2
  .ريبة زطارق خالد علي أبو -3
  . عقربأبو محمد يونس الصديق -4
  .خليفة مصباح المقطوف القائد -5
  . شعالةأبوجمال عبد السالم محمود  -6
  . الشكيواتأبوهيثم عمرو عبد الرحمن  -7
  .وحيدةأمنير علي أحمد -8
  .يونس رمضان الفرجاني سليم -9

  .محمد أحمد حسين الشيباني -10
  .أيمن حسين علي البوزيدي -11
  .ادل المختار محمد السماتيع -12
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  .مفيدة محمد علي الهمالي -13
  .عبد المجيد أبو زيد مسعود سويدان -14

2 

بمكتـب محـرر      أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل     د السادة اآلتية  ــقيي 
  -: وهم،سمهاالعقود المبين قرين 

  رطارق الكوني المختا     بمكتب               طه الكوني المختار-1
   مجدي المهدي صالح    بمكتب     عبد العزيز غيث الدرويش   -2
  سعد محمد علي عمار    بمكتب            بدر حسين المختار    -3
  مصطفى محمد عبد الحفيظ      بمكتب          أحمد علي عبد الغني  -4
   عبد العظيم عبد اهللا عمر     بمكتب           فيصل حسن محمد    -5
    عبد العزيز مولود عبد السالم    بمكتب            شرف محمد حسين  أ -6
  خالد خليفة ابسيسة      بمكتب            منيرة غنية عمر    -7
   خليفة عبداهللا بازين     بمكتب            صالح سالم عبداهللا  -8
  بوبكر أ وليد عبد العزيز     بمكتب          حمد علي عبدالسالم  أ-9

  ماجدة خليفة علي       بمكتب         محمد علي سالم     -10
    عبد العزيز مولود عبد السالم    بمكتب      محمد عبد السالم مولود -11
  بوبكرأوليد عبد العزيز       بمكتب       هشام فرج عبدالسالم   -12
  اتي بسمة عبد السالم التو     بمكتب         فتحية علي الطائش   -13
    الصيد بشير نصير    بمكتب             وائل الهادي بشير -14
  حمد أ  عز الدين عمر    بمكتب          طارق مسعود أحميد  -15
   يوسف الطاهر مليطان     بمكتب          جعفر يوسف عامر   -16
   خالد الطاهر علي      بمكتب         عمر عبداهللا محمد   -17
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   صالح علي الصغير         بمكتب        حمد ساسي أ عبد العاطي-18
  حمد محمد العبانيأ           بمكتب        ميسون سيد عبد اللطيف-19
  محمدإ   خالد عمرو          بمكتب           علي حبيل ساسي   -20
   عثمان التهامي محفوظ       بمكتب                بوبكر محمد علي  أ-21
  التهامي اغويلةمحمد             بمكتب         ية خلف اهللا  علي عط-22
  عبداهللا محمد الزعلوك         بمكتب          محمد  إعز الدين علي -23
   علي هدية ساسي       بمكتب             يوسف سعد علي      -24
   اسمهان سليم الشافي       بمكتب             هشام الهادي السويح -25
   نور الدين محمد الفاندي          بمكتب            حمد عمر نصر أعامر -26
   العالمىأشرف مصطف        بمكتب              حنان عيسى خليفة  -27
  نعيمة مفتاح الناجح          بمكتب          أماني رمضان منصور -28
  حمدأ الهادي المبروك          بمكتب     المبروك سليمان أبو عجيلة -29
   لطفي محمد الهادي         بمكتب          عالء مجدي النوري   -30
  عبدالسالم مفتاح حمودة             بمكتب             هاجر عياد محمد  -31
  حمد عثمان عتيقأ           بمكتب      إسماعيل عبد السالم صقر-32
   وسام عاشور الفقي         بمكتب            حمزة علي عمار     -33
  أشرف محمد التركي           بمكتب          نسرين سليمان يزيد  -34
  حمد المبروك عبيد أ         بمكتب            بسمة العارف بشير  -35
      زهرة عبد الدائم رجب       بمكتب        فاطمة محمد عبد النبي  -36
  صالح عمار الطويري              بمكتب    سامية مصطفى الحمروني -37
   محمد فرج الهوش           بمكتب      شراز مسعود عبدالسالم  -38
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    محمد السائح عبد السالم    بمكتب                 حمد علي أمحمد -39
  بوبكر الهادي الصيدأ       بمكتب        علي منصور علي عطية -40
     عبد السالم عمر الشيباني   كتب   بم      محمد المريمي  إرياض -41
   سالم محمد شنب       بمكتب             زينب مسعود سعد -42
  عبداهللا محمد عبداهللا       بمكتب     حمد محمد المدني  أتوفيق -43
  حمد المختارأ   خالد عمر      بمكتب            يمان محمد منصورإ-44
    المبروك نصر المبروك    كتب    بم        لطيف  أحسام خليفة -45
  خالد علي عاشور      بمكتب             حمد محمد النعاجي أ-46
    إبراهيم محمد علي     بمكتب       عبد المنعم علي الهباشي -47
   ريم يوسف األمين       بمكتب       براهيم عثمان    إهيفاء -48

3 

- محرر عقود بمحكمة اسـتئناف      /محمد سعيد  ىعبد الفتاح مصطف  / قل السيد ني 
  .هحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبمالزاوية للعمل محرر عقود ب

4 

- محرر عقود مساعد بمكتب السيد      /أشرف صالح محمد عبد الجليل    /نقل السيد ي 
عالء الدين الطاهر أبو جعفر للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد عـادل            

  .بناء على طلبهسعد ميلود فرقة 
5 

هم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس      ؤ قيد السادة اآلتية أسما    ىــلغي
  -: وهم، طلباتهمىعلبناء 

  حمد الرماح عمارأ عبد الحكيم -1
  أسماء الزيتوني محمد السائح -2
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  فوزي حامد رمضان -3
   عالء الدين الطاهر أبو جعفر-4

6 

تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل       ل بهذا القرار من   ــعمي ، ر ـنش وي
  .ةـدة الرسميـفي الجري

  
  
  

                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               
   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص

  وزير العدل     
  
  
  

  .هجري1434/انرمض/6: اعتمد بتاريخ
  .ميالدي2013/يوليو/14 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 23(رقم 

   حمرري العقود قيدجلنة
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
قة بها الدالة على    ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرف       ـوعل

  .المطلوبة قانوناً للقيد توافر الشروط
هجـري الموافـق   1434/شعبان/8ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ     ـوعل

  .ميالدي2013/يونيو/17

  ررتـــق
1 

وهم،سماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازيأقيد السادة اآلتية ي :-  
  يـــــان غربـنعيم عثمان سليم -1
  .انـــــخالد عاشور العجيلي عثم -2
  .دــان سعيـــسليمان محمد سليم -3
  .عـــود امراجـــعمر حسن مسع -4
  .ازويـــــراوية راضي فرج الج -5
  .الشريف عبدالسالم يوسف الصوصاع -6
  .دـــاح حامــر مفتيعطية اهللا بش -7

2 

بمكتـب محـرر     أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل     د السادة اآلتية    ـقيي 
  -:العقود المبين قرين اسمه وهم

  .حميدة محمدأمسعود     بمكتب    خالد عبد الغني عبد الرحيم -1
  .معتز محمد عبد النبي    بمكتب         خالد محمد فيتور فرج -2
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  . عبدالباسط عبدالمجيد موسى      بمكتب     اسمهان محمد يوسف -3
  .نسرين ميالد علي      ب بمكت        تامر محمد المهدي -4
  .محمد عبد اهللا العرفي       بمكتب        محمد مفتاح حسين -5
  .محمد عبد اهللا العرفي      بمكتب       وليد محمد الشافعي  -6
  .هند سليم المجيديب     بمكتب     أحمد عبد السالم محمد -7
  .نبي حسن موسىبالعيد عبد ال      بمكتب           سهام محمد صالح  -8
  .خالد بدر الزوي      بمكتب         إبراهيممراد حسن  -9

  .نسرين ميالد علي      بمكتب       دعاء أبو بكر محمد -10
3 

 اسـتئناف    بمحكمـة   محرر عقـود   /ناجي خليفة الرضاع  / ى قيد السيد  ـيلغ
  .هــبنغازي بناء على طلب

4 

 وينشر في    العدل،  وزير  اعتماده من قبل السيد    ل بهذا القرار من تاريخ    ـيعم
  .الجريدة الرسمية

  
                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/رمضان/6: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي14/7/2013 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 24(رقم 

  حمرري العقودقيد جلنة 
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
 ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على          ـوعل

  .المطلوبة قانوناً للقيدر الشروط تواف
هجـري الموافـق   1434/شعبان/8ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ     ـوعل

  .ميالدي2013/يونيو/17
  ررتـــق

1 

ؤسماأ ة اآلتي انديقيد الس ي عقود بمحكمـة اسـتئناف الزاويـة       هما محرري ، 
  :وهما

  .سعيد سليمان الهادي الحمروني -1
  . محمد الحنيشأسامة الهادي -2

2 

بمكتـب محـرر      أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل     د السادة اآلتية  ــقيي 
  -:العقود المبين قرين اسمه وهم

  .عدنان علي عبداهللا      بمكتب       حسام الدين سالم محمد  -1
  .رحومةأأبو القاسم مسعود        بمكتب        عبد الفتاح أحمد محمد -2
  .محمد عبد السالم المحجوبي        بمكتب          بروك السائح همام الم -3
  .إبراهيم جالل محمد       بمكتب         رحومة أ عامر  إيهاب-4
  .حمزة محمد أحمد       بمكتب     رياض العارف أبو القاسم -5
  .سالم عبد السالم سالم      بمكتب             أحمد بشير خيشة  -6
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  .محمد علي العموري       بمكتب      المقطوفعيلإسما دمعا -7
  .جمعة محمد فرج       بمكتب       المختار سالم معاطي  -8
  .عبدالرؤوف الطيب علي      بمكتب        أكرم علي عبد النبي  -9

  .رياض محمد السائح      بمكتب      أنيس المبروك محمد  -10
  .يحي عطية محمد       بمكتب     موسى البخاري صالح -11
  .عبداهللا محمد فانوص       بمكتب      حسينإبراهيممحسن  -12
  .عبداهللا أبوالقاسم عبدالمولى    بمكتب          أنس محمد العربي  -13
  .ر محموديعبداهللا البش      بمكتب      ر هباسم منصور الطا -14

3 

رر عقـود بمحكمـة اسـتئناف        مح /محمد الدويب محمد الغزيل   / ينقل السيد  -
  .طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه

4 

ر ـذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينـش           ل به ـيعم
  .ةـفي الجريدة الرسمي

  
  ن                   حممد رجب حديدا   يعتمد                               

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/رمضان/6: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي2013/يوليو/14 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 25(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2 د االطالع على القانون رقم    ـبع

  .والئحته التنفيذية
فقة بها الدالة على    ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المر       ـوعل

  . للقيداًالمطلوبة قانونتوافر الشروط 
هجـري الموافـق   1434/شعبان/8ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ     ـوعل

  ميالدي2013/يونيو/17

  قـررت
1 

 عقـود بمحكمـة اسـتئناف       هما محرري ؤ أسما ة اآلتي  والسيدة ديد الس ـيقي
  -: وهما،الخمس

  .وء ضوءـى ضـادة مصطفـ عي-1
  .محمد إبراهيم هيبلوا عبد الرحمن -2

2 

 بمكتـب محـرر      مساعدين كـل   د السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود     ـيقي
  -: وهم،العقود المبين قرين اسمه

  .عمارة أزليطةا فوزية      بمكتب     ق علي       وطي الزرعبد العا-1
  .محمدإ مفتاح سالم        بمكتب      علي جبران مفتاح          -2
  .  يوسف عثمان الشاوش     بمكتب        حمزة جبريل أمسلم          -3
  .  الصديق علي مسعود      بمكتب     حمد محمد مخلوف         أ -4
  .  عبداهللا علي الصداعي    بمكتب       ح عبد اهللا الصداعي      صال-5
  .محمدا  مفتاح سالم    سالم الفيتوري إبراهيم          بمكتب     -6
  .  ربيع محمد شعبان    بمكتب          معمر علي شعبان          -7
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  .ودبوبكر إبراهيم محمأ   بمكتب           طالل محمد سالم          -8
  .وءحمد ضأ بمكتب          محمد محمد   ح          حسين علي صال-9

  . بمكتب          إبراهيم بشير موسى     جمعة رجب المحروق  -10
  .  بمكتب          يوسف عثمان الشاوش     فؤاد عمران علي      -11

3 

ر ـلعدل، وينـش  ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير ا          ـيعم
  .ة ـفي الجريدة الرسمي

  
                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/رمضان/6: اعتمد بتاريخ

  .ديميال2013/يوليو/14 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 26(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع

  .والئحته التنفيذية
ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على           ـوعل

  . للقيداًة قانونتوافر الشروط المطلوب
هجـري الموافـق   1434/شعبان/8ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ     ـوعل

  ميالدي2013/يونيو/17

  ررتـــق
1 

  -: وهم،يقيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة
  . صالح محمد صالح مرعي-1
  .عبد السالم محمد فرج الساري -2
  .جويدأمحمد علي إعلي  -3
  .علي مصباح خليفة مكادة -4

2 

 بمكتـب محـرر     ة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل      د السادة اآلتي  ـيقي
  -: وهم،سمارين قالعقود المبين 

  الجليلعبدحمد أمحمد    بمكتب         حمزة محمود مصباح      -1
    بمكتب       أحمد رجب بن جهان    سالم علي عمران        -2
    بمكتب        عبدالسالم محمد عبدالسالم سالم محمد عوض          -3
    بمكتب        المبروك دبنون التومي    حمد   أ سليمان عبداهللا -4
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  ميمةأحمد أ محمد         بمكتب       محمد علي عمر         -5
  بمكتب           أكرم عبد السالم علي    نادية عمر خميس        -6

3 

ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ــعمي، ر ـنش وي
  .في الجريدة الرسمية

  
                     حممد رجب حديدان   يعتمد                               

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/رمضان/6: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي2013/يوليو/14 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 27(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود

 بشأن محرري العقود وتعديله     1993 لسنة   2د االطالع على القانون رقم      ـبع
  .والئحته التنفيذية

لشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على      ى الطلبات المقدمة من ذوي ا     ـوعل
  . للقيداًتوافر الشروط المطلوبة قانون

هجـري الموافـق   1434/شعبان/8ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ     ـوعل
  .ميالدي2013/يونيو/17

  ررتـــق
1 

بمكتـب محـرر     قود مساعدين كـل   د السادة اآلتية أسماؤهم محرري ع     ـقيي 
  -: وهم ،سمه بمحكمة استئناف سبهاا المبين قرين العقود

  .حمد عبد الهاديأمحمد إحمد     بمكتب          أ عبد القادر المبروك -1
  . بمكتب          سعدة الشارف بشير   ق       و أحمد محمد الزر-2
  .هدي عبد السالمم    صالح ال  المبروك محمد المبروك      بمكتب     -3

2 

- محرر عقود بمحكمـة اسـتئناف       /بوبكر إبراهيم ازكير  أمحمد   / ل السيد ـنق ي 
  .طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه
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3 

ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـعمي، ر ـنـش  وي
  .في الجريدة الرسمية

  
  
  

                   حممد رجب حديدان     يعتمد                               
   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص

  وزير العدل     
  

  .هجري1434/رمضان/6: اعتمد بتاريخ
  .ميالدي2013/يوليو/14 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2013لسنة ) 28(رقم 

  ودجلنة قيد حمرري العق
 بشأن محرري العقود وتعديله 1993 لسنة 2د االطالع على القانون رقم ـبع

  .والئحته التنفيذية
ى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على ـوعل

  . للقيداًتوافر الشروط المطلوبة قانون
هجري الموافق 1434/شعبان/8ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ ـوعل

  .ميالدي2013/يونيو/17

  ررتـــق
1 

بمكتـب   اً محرر عقود مـساعد    /ونيس عبد السالم عبد العالي    / د السيد ـقيي 
  .رابحة فرج حمد بمحكمة استئناف الجبل األخضر

2 

ل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل          ـعمي، ر ـنـش  وي
  .في الجريدة الرسمية

  
                     حممد رجب حديدان   عتمد                      ي         

   املرغني                           رئيس جلنة قيد حمرري العقودريالح بشص
  وزير العدل     

  
  .هجري1434/رمضان/6: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي2013/يوليو/14 :الموافق


