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  م 2011) لسنة 5قانون رقم (
  بشأن إنشاء الس الوطني للحريات 

  العامة وحقوق اإلنسان 
  :الس الوطني االنتقايل

طــالع علــى بیــان انتصــار ثــورة الســابع عشــر مــن فبرایــر الصــادر فــي البعــد ا -
  م.2011مارس  22

  م.2011وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في أغسطس  -
لى ما عرضه السـید مسـؤول ملـف العـدل وحقـوق اإلنسـان بالمكتـب وبناء ع -

  .التنفیذي
  :أصدر القانون اآلتي
  (املادة األوىل )

وینشأ مجلس یسمى " المجلس الوطني للحریـات العامـة وحقـوق اإلنسـان " 
ویتبع المجلس الـوطني االنتقـالي المؤقـت ؛ویهـدف إلـى تعزیـز حمایـة الحریـات 

اإلســهام فــي  و ،ونشــر الــوعى بهــا، قیمهــا  ترســیخو ، العامــة وحقــوق اإلنســان
وتشـــجیع ودعـــم هیئـــات المجتمـــع  انتهاكاتهـــاضـــمان ممارســـتها ورصـــد وردع 

  .المدني المهتمة بحمایتها
ویكـــون  وتكــون للمجلــس الشخصــیة االعتباریـــة والذمــة المالیــة المســتقلة،

ــة طــرابلس وینشــئ فروعــا ومكاتــب فــي مختلــف مــدن  مقــره الرئیســي فــي مدین
ویتمتع المجلس باالسـتقالل فـي ممارسـة مهامـه وأنشـطته . اطق لیبیا الحرةومن

   .واختصاصاته
   (املادة الثانية)

یشكل المجلس من رئیس ونائب للرئیس وتسعة أعضاء جمیعهم من 
لشخصیات المستقلة والنشطة في مجال حمایة الحریات العامة وحقوق اإلنسان ا

ویصدر بتشكیل المجلس قرار من  ،جالأو من ذوى العطاء المتمیز في هذا الم
المجلس الوطني االنتقالي المؤقت على أن یكون أربعة منهم على األقل من 
النساء باإلضافة إلى اثنین ممن تقل سنهم عن خمس وثالثین سنة وتكون مدة 

   .العضویة في المجلس ثالث سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة
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   (املادة الثالثة)
  :ي سبیل تحقیق أهدافه ما یأتيس فیتولى المجل

وضــع خطــة عمــل وطنیــة لتعزیــز حمایــة الحریــات العامــة وحقــوق اإلنســان  -1
في لیبیا بالتعاون مـع الهیئـات الحقوقیـة للمجتمـع المـدني، واقتـراح وسـائل 

  .تحقیق هذه الخطة على الجهات ذات العالقة
وحقـــوق إقتــراح إصـــدار أي تشـــریعات فـــي مجــال حمایـــة الحریـــات العامـــة  -2

اإلنســان وتقــدیم توصــیات إلــى الجهــات المختصــة فــي كــل مــا مــن شــأنه 
تحقیــق ذلــك وكــذلك التشــاور وتقــدیم النصــح لألجهــزة األمنیــة ووزارة العــدل 

  .في هذا الشأن حسب الحاجة
  .تشجیع ومساعدة ودعم وحمایة الهیئات الحقوقیة األهلیة -3
مــا یعــرض علیــه أو یحــال إبــداء الــرأي والمقترحــات والتوصــیات الالزمــة فی -4

إلیــه مــن الســلطات والجهــات المختصــة والهیئــات الحقوقیــة بشــأن المســائل 
  المتعلقة بحمایة حقوق اإلنسان وتعزیزها.

ـــات العامـــة وحقـــوق اإلنســـان  -5 ـــى الشـــكاوى المتعلقـــة بانتهاكـــات الحری تلق
حالة ما یرى المجلس إحالتـه منهـا إلـى جهـات االختصـاص مـع  وتقصیها وإ

ـــاع  ،امتابعتهـــ ـــاإلجراءات القانونیـــة الواجبـــة االتب أو تبصـــیر ذوى الشـــأن ب
  .أو تسویتها وحلها مع الجهات المعنیة ،ومساعدتهم في اتخاذها

متابعــة تطبیــق االتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة المتعلقــة بالحریــات العامــة  -6
وحقــوق اإلنســـان والتقـــدم إلـــى الجهــات المعنیـــة بالمقترحـــات والمالحظـــات 

  .صیات الالزمة لسالمة التطبیقوالتو 
التعاون مع المنظمات والجهات الوطنیة والدولیة المعنیـة بحقـوق اإلنسـان  -7

  بما یسهم في تحقیق أهداف المجلس وتنمیة عالقاتها به. 
ـــود اللیبیـــة -8 ـــي اجتماعـــات المنظمـــات اإلقلیمیـــة  ،المشـــاركة ضـــمن الوف وف

  .قوق اإلنسانوالدولیة المعنیة بحمایة الحریات العامة وح
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زم الدولـة بتقـدیمها دوریـًا إلـى تاإلسهام بالرأي في إعداد التقاریر التي  وتل -9
ــة ،لجــان وأجهــزة حقــوق اإلنســان ــات دولی ــرد علــى  ،تطبیقــًا التفاقی وفــي ال

  .استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن
وتوعیـــة  ،العمـــل علـــى نشـــر ثقافـــة الحریـــات العامـــة وحقـــوق اإلنســـان -10

وذلــك باالســتعانة بالهیئــات الحقوقیــة األهلیــة والمؤسســات  ،طنین بهــاالمــوا
  .واألجهزة المختصة بشئون التعلیم والتنشئة واإلعالم والتثقیف

عقـــد المـــؤتمرات والنـــدوات وحلقـــات النقـــاش فـــي الموضـــوعات المتعلقـــة  -11
    .بالحریات العامة وحقوق اإلنسان أو في األحداث ذات الصلة بها

مقترحــات الالزمــة لــدعم القــدرات المؤسســیة والفنیــة فــي مجــاالت تقــدیم ال -12
ب الحریــات العامــة وحقــوق اإلنســـان بمــا فــي ذلـــك اإلعــداد الفنــي والتـــدری

ــات العامــةللعــاملین فــي مؤسســات الدولــة ذات  وبــالحقوق  ،الصــلة بالحری
  .وذلك لرفع كفاءاتهم ،والثقافیة ،االقتصادیة واالجتماعیة

لمجــــالت والمطبوعــــات المتصــــلة بأهــــداف المجلــــس إصــــدار النشــــرات وا -13
  .واختصاصاته

ـــاریر نصـــف ســـنویة عـــن أوضـــاع الحریـــات العامـــة وحقـــوق  -14 إصـــدار تق
  .اإلنسان على المستویین الرسمي واألهلي

 انتهاكــاالطعــن أمــام القضــاء فــي أي قــانون أو تشــریع أو قــرار یتضــمن  -15
دى الســلطة التشــریعیة للحریــات العامــة أو حقــوق اإلنســان وكــذلك العمــل لــ

لتجنب صدور أي تشریعات تنتهك حقوق اإلنسان ونشـر تقـاریر عمـا تقـوم 
  .به في هذا الصدد

   ة)رابع(املادة ال
علـــى أجهـــزة الدولـــة التنفیذیـــة معاونـــة المجلـــس فـــي أداء مهامـــه والـــرد علـــى 

دون تأخیر وكذلك تزویده بما یطلبه من بیانات أو معلومات تتصـل  هاستفسارات
أعمــال  فــيصاصــاته. وللمجلــس دعــوة أي ممثــل لهــذه األجهــزة للمشــاركة باخت

المجلــس واجتماعاتــه دون أن یكــون لــه حــق التصــویت. وعلــى النیابــة العامــة 
إخطار المجلس بما تنتهي إلیه من تصرف في القضایا الـى تبلـغ بهـا أو تحـال 
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ــي تتعلــق  امــة الحریــات الع بانتهاكــاتالیهــا مــن المجلــس أو تلــك القضــایا الت
  .وحقوق اإلنسان

   (املادة اخلامسة)
ـــدد كـــاف مـــن النشـــطاء  ـــوقیییســـتعین المجلـــس بع ـــاملین  نالحق وكـــذلك الع

المـــؤهلین،  ویلحـــق بـــه مـــن الخبـــراء والمتخصصـــین مـــن یلـــزم ألداء مهامـــه 
والنهوض باختصاصاته ویجوز للمجلس أن یقبل متطوعین للعمل فیه وفقًا لمـا 

  .تقرره الالئحة الداخلیة
   ة السادسة)(املاد

یجتمــع المجلــس بــدعوة مــن رئیســه مــرة علــى األقــل كــل شــهر، وكلمــا دعــت 
الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته فورا إلى االجتماع إذا طلب ذلـك ثلـث أعضـائه. 
ویكـــون اجتمـــاع المجلـــس صـــحیحًا بحضـــور ثلثـــي أعضـــائه، وتصـــدر قراراتـــه 

ب الـذي منـه بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضـرین، وعنـد التسـاوى یـرجح الجانـ
  الرئیس.

ولرئیس المجلس أن یدعو لحضـور اجتماعاتـه مـن یـرى االسـتعانة برأیـه أو 
خبرتــــه فــــي موضــــوع مطــــروح للبحــــث أو المناقشــــة دون أن یكــــون لــــه حــــق 

     .التصویت
  (املادة السابعة) 

ــة  ــولى ملفــات حقوقی ــرهم تت للمجلــس إنشــاء لجــان مــن أعضــائه أو مــن غی
بمـن تـرى وجهـًا لالسـتعانة بخبراتـه عنـد بحـث معینة ویجوز للجنـة أن تسـتعین 

  أى من الموضوعات المنوطة بها، دون أن یكون له حق التصویت.
   (املادة الثامنة)

، یخــتص بمتابعــة تنفیــذ قــرارات المجلــس،  یعــین المجلــس أمینــًا إداریــًا عامــًا
واإلشــــراف العــــام علــــى األمانــــة الفنیــــة وشــــئون العــــاملین، والشــــئون المالیــــة 

  .ة بالمجلس وفقًا للوائحهواإلداری
ویصدر المجلس قرارًا بتعیین األمین العام من بـین أعضـاء المجلـس أو مـن 
ــر  ذا كــان األمــین العــام مــن غی ــذات مــدة المجلــس، وإ غیــرهم، ویكــون تعیینــه ل
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  .أعضاء المجلس یكون له حضور جلساته دون أن یكون له حق التصویت
   (املادة التاسعة)

مثله أمام القضاء وفي صالته مـع الغیـر ویشـرف رئیس المجلس هو الذي ی
ویكـــون ألعضـــاء المجلـــس وللمـــوظفین الـــذین  علـــى نشـــاطاته والعـــاملین فیـــه.

ــق بــأدائهم  ــرار مــن رئیســه ســلطة الضــبطیة القضــائیة فیمــا یتعل یصــدر بهــم ق
  .حقوق اإلنسان انتهاكاتألعمالهم عند التحقیق في 

ین القانونیـة أمـام رئـیس ویحلف رئیس ونائب رئیس، اعضاء المجلـس الیمـ
" اقســـم بـــاهللا العظـــیم أن أودي  :غة  األتیـــةیالمجلـــس الـــوطني االنتقـــالي بالصـــ

ــات العامــة  ــى حمایــة الحری ــة والصــدق واإلخــالص وأن أعمــل عل ــي باألمان عمل
  ". استطعتوحقوق اإلنسان ما 

   (املادة العاشرة)
ــى إیراداتــه ومصــروفاته ــدأ تكــون للمجلــس میزانیــة مســتقلة تشــتمل عل ، وتب

  السنة المالیة وتنتهى مع بدایة ونهایة السنة المالیة للدولة.
  (املادة احلادية عشرة)

    :تتكون موارد المجلس مما یأتي
  .التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة االعتمادات -1
  .الهبات والمنح واإلعانات غیر المشروطة التى یقرر المجلس قبولها -2

   ة عشرة)(املادة الثاني
یصـــدر المجلـــس الئحـــة لتنظـــیم العمـــل بـــه، والئحـــة لتنظـــیم أمانتـــه الفنیـــة 

  .وشئون العاملین والشئون المالیة واإلداریة وذلك دون التقید بالنظم الحكومیة
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  (املادة الثالثة عشرة)
  .ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل به اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  

  ني االنتقايل الس الوط
  صدر في طرابلس 

    .م28/12/2011الموافق 
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  م2016) لسنة 24قانون رقم (
  بشأن مساهمة الشركات املساهمة العامة 

  يف دعم اخلزانة العامة
  املؤمتر الوطني العام 

  :على االطالعبعد 
 .وتعدیالته .م03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في   -
 .ي العامالنظام الداخلي للمؤتمر الوطن -
 .وعلى النظام المالي للدولة -
 .وعلى ما عرضه وزیر المالیة -
) المنعقـد 242وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعـه العـادي ( -

هــــــــ. الموافــــــق  1437/ جمــــــادى اآلخــــــرة / 11یــــــوم األحــــــد بتــــــاریخ 
 م.20/03/2016

  أصدر القانون اآلتي
  )1المادة (
ضــــــها قــــــوانین الضــــــرائب والرســــــوم دون اإلخــــــالل بااللتزامــــــات التــــــي تفر 

والتشــریعات األخــرى النافــذة لصــالح الخزانــة العامــة علــى الشــركات المســاهمة 
%) من صافي أرباحها السنویة لدعم الموازنة العامـة 40دل (االعامة دفع ما یع

%) مـــن أرباحهـــا المحتجـــزة لمـــرة واحـــد فقـــط لتســـویة 50للدولـــة، ومـــا یعـــادل (
، وفـي حالـة تعـذر إعـداد القـوائم المالیـة المجمعـة استحقاقات السنوات السـابقة

بالنســبة للشــركات القابضــة یرجــع بــذات النســب علــى الشــركات التابعــة بشــكل 
  .فردي

  )2المادة (
تســوى هــذه المبــالغ المســتحقة وتلــك المتعلقــة باالســتحقاقات األخــرى التــي 

ة بإیـداعها ترتبها التشریعات النافذة بین هذه الشركات والمصارف ووزارة المالی
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فــي حســاب اإلیــراد العــام بمصــرف لیبیــا المركــزي أو حســاب أخــر یخــص وزارة 
  .المالیة یؤذن بفتحه في إحدى المصارف التجاریة المملوكة للدولة

  )3المادة (
ــاریخ صــدوره ــه مــن ت ــانون ویعمــل ب ــى كــل فیمــا یخصــه تنفیــذ هــذا الق  ،عل

  .وینشر في الجریدة الرسمیة
  
  
  

   املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس 

  .هـ1437جمادى اآلخرة  12بتاریخ 
    .م2016مارس  21الموافق 
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  م 2016) لسنة 25قانون رقم (
  ضريبة اجلهاد توزيع بشأن آلية

  املؤمتر الوطني العام 
  :بعد اإلطالع على

 .وتعدیالته.م03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .الجهاد ضریبة بفرض .م1970) لسنة 44وعلى القانون رقم ( -
بإنشاء هیئـة خاصـة ذات نفـع  .م1972) لسنة 59وعلى القانون رقم ( -

 .عام باسم جمعیة الدعوة اإلسالمیة
 .بشأن صندوق الجهاد .م1972) لسنة 58وعلى القانون رقم ( -
ن بتعـدیل بعـض أحكـام القـانو .م1974) لسـنة 46وعلى القـانون رقـم ( -

 .م بشأن صندوق الجهاد1972) لسنة 59رقم (
 .وعلى ما عرضه وزیر المالیة -
) المنعقـد 242الوطني العام باجتماعـه العـادي ( المؤتمر وعلى ما قرره -

ـــــــوم األ ـــــــاریخ ی الموافـــــــق .هـــــــــ1437/جمـــــــادى اآلخـــــــرة /11حـــــــد بت
 .م20/03/2016

  :أصدر القانون التايل
  )1المادة (

ــم (ضــریبة الجهــا حصــیلة یــوزع إجمــالي ) لســنة 44د المحــددة بالقــانون رق
  .) على النحو التالي70(

 .%20جمعیة الدعوة اإلسالمیة 
 .%25صندوق الجهاد 

 .%15صندوق التضامن االجتماعي 
 .%5هیئة أسر الشهداء والمفقودین 

 .%5الهیئة العامة لألوقاف والشئون اإلسالمیة 
 .%30وزارة المالیة لدعم الموازنة العامة 
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  )2( المادة
یتم التنسیق مـع وزارة المالیـة لتوریـد هـذه المبـالغ لمسـتحقیها مـن الجهـات 

  .المشار إلیها في المادة األولى
  )3( المادة

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القـانون ویعمـل بـه مـن بدایـة السـنة المالیـة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ,م 2016

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس 

  .هـ1437/جمادي اآلخرة/12بتاریخ 
 .م2016/مارس 21الموافق 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2016) لسنة 3رقم (
  جلنة قيد حمرري العقود

بشأن محرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم 
  والئحته التنفیذیة.

فقة بها الدالة علـى وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المر 
  توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.

 1437/ شـــعبان/ 26) بتـــاریخ 3وعلـــى محضـــر اجتمـــاع لجنـــة القیـــد رقـــم (
  م.2016/ 6/ 2هجري. الموافق 

  قررت
  1مادة 

تنقل السیدة/ فریحة جبریل عبداهللا محرر عقود مساعد بمكتب السـید/ سـعد 
األخضـــر للعمـــل كمحـــرر عقـــود  انـــیس علـــي الحـــداد بمحكمـــة اســـتئناف الجبـــل

مساعد بمكتب السید/ منصور سالم منصور بمحكمة اسـتئناف الجبـل األخضـر 
  بناء على طلبها.

  2مادة 
  -یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة اسماؤهم  بناء على طلباتهم وهم:

  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.       هناء علي میالد الخیتوني -1
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    فتاح الهماليأحمد الشارف م -2
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    طه محمد امبارك الفرجاني   -3
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.         عامر محمد حسن التیر -4
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.       عبد المنعم عثمان أبوزید -5
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.      سهام محمد محمد السویح -6
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.       سامیة جمعة محمد بنعمة -7
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.      عبداهللا عبد السالم عریبي -8
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  عبد الستار محمد علي المدني -9
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  رر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.مح    اب الزرقاني علي ــعبد الوه - 10
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.       یونس رمضان الفرجاني  - 11
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.      لطفیة مسعود نصر علي  - 12
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.      د أبو دبوس ـریاض محم - 13
  ئناف الزاویة.محرر عقود بمحكمة است     د عیسى ساسي زغدودـخال - 14
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.     المختار المبروك الدباشي  - 15
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.     حامد صالح علي النعاس  - 16
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.  سلیمان محمد سلیمان سعید  - 17
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس. شعبان علي محمد أبو سنینة  - 18
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.        اح محمد الشكري ـمصب - 19
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.    محمد بالنور مفتاح الفالح  - 20
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.      د الونیس ـمریم مرعي عب - 21
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.      دي ـمحمد مخلوف الساع - 22
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.         لهبالم اـنهى عبد الس - 23

  3مادة 
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي 

  الجریدة الرسمیة.
  
  یعتمـــد       المستشــــار                   

  مصطفى امحمد القلیب                    محمود محمد الكیش                                       
   وزیر العدل                                     رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم
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  قرار لجنة قید محرري العقود 
  میالدي 2016) لسنة 4رقم (

  جلنة قيد حمرري العقود

العقــــــود  بشــــــأن محــــــرري 1993لسنـــــة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  و تعدیله و الئحته التنفیذیــــة .

و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة  -
  على توافر الشروط المطلوبة قانونَا للقید .

/ ذي الحجة 3) بتاریخ 4و على محضر اجتماع لجنة القید رقم ( -
  م .5/9/2016هجري المـــــوافـــــــــق 1437/

  ـــــررتقــ
  1مادة 

   -يقيد السادة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مبحاكم االستئناف كال قرين امسه :
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة   ى موسى عثمان المایل           عل - 1
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة   اشرف عبدالسالم ارحومة جبرین  - 2
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة  حسین         لصدیق الھادى عمر ا - 3
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة  یدى         اشرف محمد حسین ھو - 4
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة   على عبد النبي سالم            أكرم - 5
  ةأنس محمد العربي كشالف             محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوی - 6
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة  ء أنور أحمد العربي             أسما - 7
  أشرف محمد الشین                     محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة - 8
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة  أحمد أمحمـد الدیب               على - 9

  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة    ایھاب عامر ارحومة امحمد      - 10
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة      نوح سعید نـوح موسى          - 11
  محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة    عبدالواحد محمد خلیل خلیل      - 12
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  محرر عقود بمحكمة استئناف غریان   الفیتوري محمد الفیتوري البردان- 13
  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة      اد        ن شرفسالم على عمرا - 14
  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة      ة المبروك عمر محمد      حمز - 15
  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة     منصور حسن محمـد احمودة    - 16
  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة    ي خمیس عبدهللاـهللا الشیباندـعب- 17
  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة               أیوب محمد أحمد أمیمة- 18
  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة       ي عبدهللا ـدالناصر محمد التھامعب- 19
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس               محمد فتحي محمد كریم - 20
  بمحكمة استئناف الخمسمحرر عقود            جمعة رجب على المحروق - 21
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس          فؤاد عمران على بن عیسى - 22
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس        حمزة جبریل عبدالقادر أمسلم - 23
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس     فتحي الھادي محمود بن محمود- 24
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس        على عطیة محمد خلف هللا    - 25
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس            زروق على انویجيـعبدالعاطى ال- 26
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس    عبدالرحمن الصید مفتاح األزرق- 27
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس         عبدالعزیز حسین محمد یحي- 28
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس     د خلف هللاـد محمالـعبدالقادر می- 29
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس             عیاد حسین محمد الھمالي- 30
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس                 خالد عیسي على والي- 31
  مسمحرر عقود بمحكمة استئناف الخ          بشیر مفتاح عبدالسالم خلیل- 32
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس               على میالد محمد أبوطبل- 33
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس  خیري محمد موسى عقیل           - 34
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس   م       ـصالح محمد صالح بن حلی- 35
  ة استئناف الخمسمحرر عقود بمحكم   یوسف عبدالمؤمن الالفي أمحمد  - 36
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس     صالح محمد كریم صالح          - 37
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  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس        على جبران مفتاح أبوكرحومة- 38
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس          رضى رجب إبراھیم األشھب- 39
  حرر عقود بمحكمة استئناف الخمسم   مد الھمالي محمد األجھر        مح- 40
  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس        یفة مصباح الجنديمصباح خل- 41
  محرر عقود بمحكمة استئناف سبھا   فاطمة الشریف محمد الشبعان     - 42
  محرر عقود بمحكمة استئناف سبھا  ھیم یحي محمد الھادي           إبرا- 43
  محرر عقود بمحكمة استئناف سبھا  مدني         أبوبكر إبراھیم ال محمد- 44
  محرر عقود بمحكمة استئناف سبھا    م إبراھیم سالم عامر            سال- 45
  محرر عقود بمحكمة استئناف سبھا      الكریم عاشور بركة التواتي      عبد- 46
  محرر عقود بمحكمة استئناف سبھا                على محمد على الشریف- 47
  د      محرر عقود بمحكمة استئناف سبھاـعبدالمطلب عبدهللا حبیب أمحم- 48
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي    أسماء أحمد الصالحین السعیطي   - 49
  حرر عقود بمحكمة استئناف بنغازيم                    رجـور فـخالد محمد فیت -50
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي              الناجي سعید سلیمان موسى -51
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي            محمد جاب هللا مفتاح جاب هللا -52
  غازيبن محرر عقود بمحكمة استئناف         الم الفرجانىـعبدالسالم عمر عبدالس-53
  ازيمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغ       ادي  ـد الھـمحمد عبدهللا محمد عب -54
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي            جالل موسى محمد فرج              -55
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي                       سالم على رحیل سالم -56
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي            المـمراد حسن إبراھیم عبدالس -57
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عقود بمحكمة استئناف غریان محرر ینقل السید / عمر منصور أمحمد  -

  للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه .
تنقل السیدة / أمیرة عبدالرزاق الهوراي محرر عقود بمحكمة استئناف  -

  ناف طرابلس بناء على طلبها .بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئ
  
  
  3مادة 

تنقل السیدة / هدى على صالح وراد محرر عقود مساعد بمكتب السید /  -
رمضان فرج عبدالسالم بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود مساعد 

  بمكتب السید / عجاج عطاف أحمد بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبها .
مضان محرر عقود مساعد بمكتب السیدة / ینقل السید / محمد ضو ر  -

سامیة جمعة بن نعمة بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد 
  مة استئناف طرابلس بناء على طلبه.بمكتب السیدة / سهام على أبوعیطة بمحك

ینقل السید / محمد على أمحمد الطیر محرر عقود مساعد بمكتب السیدة /  -
محكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد سامیة جمعة بن نعمة ب

  مة استئناف طرابلس بناء على طلبه.بمكتب السیدة / سهام على أبوعیطة بمحك
  4مادة 

  - یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :
  لسمحرر عقود بمحكمة استئناف طراب   عة أحمد الشیباني           منى جم - 1
  عبدالسالم سالمة محمد                  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس- 2
  صالح إبراھیم أبوعجیلة                 محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس- 3
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    نوري میلود مصباح                  - 4
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  5مادة 
یعمل بھذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر 

  . فى الجریدة الرسمیة
  

  یعتمـــد       المستشــــار             
  مصطفى امحمد القلیب                                محمود محمد الكیش                           

   وزیر العدل                                     رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2016) لسنة  5رقم ( 

  جلنة قيد حمرري العقود
بشــــــأن محــــــرري العقــــــود  1993 لسنة 2بعد االطالع على القانون رقم  -

  و تعدیله و الئحته التنفیذیــــة .
و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة  -

  على توافر الشروط المطلوبة قانونَا للقید .
 ـه1438/محرم/16بتاریخ  )5لى محضر اجتماع لجنة القید رقم (عو  -

  م .17/10/2016الموافق 
  ــررتقـ

  1مادة 
 -یقید السادة اآلتیة أسماؤھم محرري عقود بمحاكم االستئناف كال قرین اسمھ :

  
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس              ة ـعلى منصور على عطی - 1
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس      م  ـیثم محفوظ عبدالونیس غانھ - 2
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس    ق جمعة أبوخریصوسام عبدالرزا- 3
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس    لد فرج منصور الفیتوري        خا- 4
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس      ناجى محمد عبدالسالم محمد     - 5
  س            محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابل     محمد رمضان عاشور المرامي   - 6
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    عبدهللا بن المحموديعبدالرحمن مختار - 7
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس     د الخمسي  ــحمعبدالحكیم معمر أ- 8
  محرر عقود بمحكمة استئناف   طرابلس   ني الفرجاني مصعب الھاشمي الفرجا - 9

  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس   احي  رامي المبروك میـالد المصب- 10
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس    قاسم سالم عمران إمحمـد       بل- 11
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس      مصطفى حسین عامر على      - 12
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس      على القنطري عمر سالم         - 13
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس       مھان منصف منصور الناجأس - 14
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس       ـادر سناء البشیر سالم عبدالق - 15
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  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس    میالد محمد مفتاح أوریث       - 16
  استئناف  طرابلس محرر عقود بمحكمة    یالد فتحى میالد الدحیر        م- 17
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس    وف  ـمحمد الحبیب محمد مخل - 18
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس  ـم        ـیونس رجب سلیمان قج- 19
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس  ـة ـخلیف سمیرة أبوالقاسم سمیع - 20
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس      وائل عبدهللا أحمد عبدالنبي   - 21
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس    ـة التاغدي ـرمضان سالم جمع - 22
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس دهللا بن غشیرـأبواألسعـاد عبمعاویة  - 23
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس  م جویلي       ـسالم محفوظ سال - 24
  محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس   اب     ـد أبونـمحم المھدى سالم - 25
  محرر عقود بمحكمة استئناف  بنغازي  ـةـمحمد عبدالسالم حامد أبوحلیق- 26
  محرر عقود بمحكمة استئناف  بنغازي    ـوم     ـد دیھـعماد مفتاح إمحم - 27
  بنغازي    محرر عقود بمحكمة استئناف      وسام محمد على الكادیكي       - 28
  محرر عقود بمحكمة استئناف  بنغازي    أسامة إمحمد محمود الطقطاق - 29
  محرر عقود بمحكمة استئناف  بنغازي           ودـمـعبدهللا حسن شیدي مح- 30
  محرر عقود بمحكمة استئناف  بنغازي     رسول    ـیھوم عبدالود دـفتحى محم- 31
  رر عقود بمحكمة استئناف  بنغازي    مح    اسم عوضـحمدي إبراھیم بالق - 32
  محرر عقود بمحكمة استئناف  الزاویة       ة    ـخلیفة محمد الحاج ارحوم - 33
  محرر عقود بمحكمة استئناف  الزاویة         البھلول العربي محمد شمبارو - 34
  محرر عقود بمحكمة استئناف  الزاویة    ة        ـلمیاء عمر فرج أبوقیل - 35
  محرر عقود بمحكمة استئناف  الزاویة      م أكحیل   ـأبوالقاسم محمود سال - 36
  محرر عقود بمحكمة استئناف  مصراتة     أسامة فرج ضو عبدالجلیل     - 37
  مصراتة محرر عقود بمحكمة استئناف  المطردي   حمد عبدالھادي عبدالقادرم - 38
  بمحكمة استئناف  مصراتةمحرر عقود     د مسیمیر      ـمحمد على محم - 39
  محرر عقود بمحكمة استئناف  الخمس     ان  ـخالد أمحمد مسعود حفیظ - 40

  2مادة 
یقید السادة اآلتیة أسماؤهم محرري عقود مساعدین كال بمكتب محرر العقود 

  -المبین قرین أسمه مع ذكر أسم المحكمة و هم :
  محكمة االستئناف  اسم المكتب  االسم  ت
  استئناف طرابلس  محمود خلیفة أوھیبة  مصباحھیثم أحمد  .1
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  استئناف طرابلس  أحمد خلیفة على  محمد المھدي النظیف .2
  استئناف طرابلس  نور الدین على عبدهللا  نداء أمحمد عبدالقادر .3
  استئناف طرابلس  مصباح محمد إبراھیم  ھیفاء محمد سلیمان .4
  لساستئناف طراب  مصباح محمد إبراھیم  أحمد محمد سلیمان .5
  استئناف طرابلس  رمضان محمد العماري  إبراھیم ھیبلو رجب .6
  استئناف طرابلس  بدر محمد منصور  عبدالسالم میالد المبروك .7
 استئناف طرابلس  عادل على أبوراسین  صالح عبدالسالم مفتاح .8

 استئناف طرابلس  سامى على اشتیوي  حاتم خلیفة المبروك .9

 ئناف طرابلساست  بشیر على بشیر  فاطمة عثمان حسن.10

 استئناف طرابلس  حاتم عمر على  ربیع جمعة عمار .11

 استئناف طرابلس  جمیلة حامد الطاھر  سارة عبدالحكیم الرفاعي.12

 استئناف طرابلس  رمضان محمد اضویلة  عبدالفتاح محمد القیزانى .13

 استئناف طرابلس  وعد سالم عرفة  سھام خلیفة الفرطاس.14

 استئناف طرابلس  طیبمحمد على ال  معمر صالح الھدار.15

 استئناف طرابلس  ولید أبوخریص ھندر  مسعودة عبدالسالم على .16

 استئناف طرابلس  ھناء غالب عمر  دعاء أحمد بن والي.17

 استئناف طرابلس  عبدهللا حكیم بالل   أمنة أحمد الزلیطني.18

 استئناف طرابلس  محمد أحمد عجاج  محمد أبوبكر أبوقرین.19

 استئناف طرابلس  وب محمد أیوبأی  رانیة عزالدین داعوب.20

 استئناف طرابلس  عادل على صاقورة  نجاة عمار أحمیدة .21

  استئناف طرابلس  عزالدین خلیفة قداد  حافظ أبوحمیرة الصید.22
  استئناف طرابلس  الشریف السنوسي الشرع  صالح محمد زرقون.23
  استئناف طرابلس  حسین محمد أبودینار  ناجى األسمر ناجي.24
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  استئناف طرابلس  عبدالحمید على عطیة  لرخیص أمجد محمود ا.25
  استئناف طرابلس  أحمد خلیفة عقیل  شعبان محمد العماري.26
  استئناف بنغازي  سارة أحمد بوبریق  صالح محمد الترھوني.27
  استئناف غریان  محمد صالح الشوشان  أحمد على أحمد.28
  استئناف الخمس  أبوبكر أحمد بلعید  عبدالمطلب عبدهللا ھویدي.29
 استئناف الخمس  اسامة على موسي  ر حسین غیثعم.30

 استئناف الخمس  یوسف عبدالسالم الطبال  اشرف سالم رمضان .31

 استئناف الخمس  الصدیق على خلیفة   سالم جمعة احضیري.32

 استئناف الخمس  عبدالباسط مفتاح سالم  فیصل محمد الحداد.33

 استئناف الخمس  معمر المبروك عاشور  منصور عبدالسالم حسین.34

 استئناف الخمس  أسامة على موسي  عبدالرزاق أحمدالعسكري.35

 استئناف الخمس  حسین عبدهللا الشیباني  عبدالخالق خلیفة إبراھیم.36

 استئناف الخمس  خالد المبروك فنان  عماد الفیتوري على.37

 استئناف سبھا  العربي محمد العربي  غیث صالح المدني.38

 بھااستئناف س  عادل سعد محمد  یوسف صالح على.39

 استئناف سبھا  صالح بشیر صالح  عمر محمد الزروق.40

 استئناف الجبل األخضر  سالم حمد الدایخ  سالم إبراھیم السید.41

  
  3مادة 

ینقل السید / إبراهیم ساسي على الرتیمي محرر عقود بمحكمة استئناف 
  الزاویة للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه .
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  4مادة 
  -ى قید السادة محرري العقود اآلتیة أسماؤهم بناء على طلباتهم و هم :یلغ

  محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس     محمد أبوجریدة           سعد عبدهللا - 1
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    د المبروك                  ھناء أبوالعی - 2
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس      سالم جماعة اقویدر             صالح- 3
   محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس      ح محمد فرھود                    صال - 4

  5مادة 
یلغى قید السید / صالح سالم عبداهللا محرر عقود مساعد بمكتب السید  

  خلیفة عبداهللا بازین بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه .
  5مادة 

ذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر فى یعمل به
  الجریدة الرسمیة .  

  
  یعتمـــد       المستشــــار             

  مصطفى امحمد القلیب                    محمود محمد الكیش                                       
  وزیر العدل                                      رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم     
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2016)سنة  6رقم ( 

  بتصحيح خطأ مادي
  جلنة قيد حمرري العقود

بشــــــأن محــــــرري العقــــــود  1993لسنـــــة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  ة .و تعدیله و الئحته التنفیذیــــ

و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة  -
  على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید .

ة استئناف ــــــأن إنشاء محكمــــــم ، بش2014) لسنة 13و على قرار رقم ( -
محكمة استئناف اء ــأن إنشــــــــم ، بش2014ة ـــ) لسن12رار رقم (ــــــــان و قـــغری

              .البیضاء
هـ 1437/ ذي الحجة /3خ ـ) بتاری4د رقم (ــاع لجنة القیـو على محضر اجتم -

  م .5/9/2016المـــــوافـــــــــق 
م ، بشأن قید 2016) لسنة 4و على قرار لجنة قید محرري العقود رقم ( -

  محرري العقود .
  ـــــررتقـــ

  1مادة 
م ، 2016لسنة  4ى من قرار لجنة قید محرري العقود رقم تصحح المادة األول

   -المشار إلیه أعاله بحیث یكون كال من  :

  أكرم علي عبدالنبي سالم       محرر عقود بمحكمة استئناف غریان -1
  بدل من محكمة استئناف الزاویة                                    

  قود بمحكمة استئناف غریانمحرر ع  علي أحمد إمحمد الدیب       -2
  بدل من محكمة استئناف الزاویة                                    
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  أحمد محمد حمد البحباح       محرر عقود بمحكمة استئناف البیضاء -3
  بدل من محكمة استئناف الجبل األخضر                                    

  2مادة 

اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر فى  یعمل بهذا القرار من تاریخ
  الجریدة الرسمیة .

  
  یعتمـــد       المستشــــار             

  مصطفى امحمد القلیب                    محمود محمد الكیش                                       
  وزیر العدل                  رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم                         
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل
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