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  حمتويات العدد
  الصفحة                                                                        

 853رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني( 
  102             .امـبإنشاء المجلس الصحي العم،  2017لسنة  
 854رقم ( قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني(  

  107العام.   الصحي بشأن انشاء صندوق التأمین .م2017لسنة 
 269رقم ( ة الوفاق الوطنيـقرار المجلس الرئاسي لحكوم(  

  تشكیـــــل لجنــة إدارة جهــــاز إدارة المدینــــة .م2018لسنة 
  110القدیمــــة طرابــلس.                                            

 180رقم ( اسي لحكومة الوفاق الوطنيقرار المجلس الرئ(  
  112بإنشاء جهاز إدارة المدینة القدیمة طرابلس.    .م2018لسنة 

 116  للنشر –م2011وجرافیة لطلبات االختراع لسنة یلبالبیانات الب 
 117  للنشر –م2012وجرافیة لطلبات االختراع لسنة یلبالبیانات الب 
 120  للنشر –م2013ع لسنة وجرافیة لطلبات االخترایلبالبیانات الب 

  
  

  البقية على ظهر الغالف   
  نشرت بأمر وزير العدل
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 127  للنشر –م2014وجرافیة لطلبات االختراع لسنة یلبالبیانات الب 
 130  للنشر –م2015وجرافیة لطلبات االختراع لسنة یلبالبیانات الب 
 132  شرـللن –م2016 وجرافیة لطلبات االختراع لسنةیلبالبیانات الب 
 133.        میالدي2017) لسنة 7رقم ( قرار لجنة محرري العقود 
 137.        میالدي2018) لسنة 1رقم ( قرار لجنة محرري العقود  
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 قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  ميالدية 2017) لسنة 853رقم (
  بإنشاء الس الصحي العام

  الس الرئاسي
 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت، وتعدیالته. - 
 میالدي. 2015/ 12/ 17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع في  - 
بإصدار القانون الصـحي، والئحتـه  1973ة ) لسن106وعلى القانون رقم ( - 

 التنفیذیة وتعدیالتها.
 بشأن المسؤولیة الطبیة. .م 1986) لسنة 17وعلى القانون رقم ( - 
ـــم ( -  ـــى القـــانون رق ـــل . م 2010) لســـنة12وعل ـــات العم بشـــأن تنظـــیم عالق

 والئحته التنفیذیة.
ارات بشـأن التعلـیم واللـوائح والقـر . م 2010) لسـنة 18وعلى القـانون رقـم ( - 

 المنفذة له.
بشـــأن . م 2009) لســـنة 418وعلـــى قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة رقـــم ( - 

الئحـــة اســــتخدام العــــاملین مــــن ذوي المهـــن الطبیــــة والطبیــــة المســــاعدة 
 بالمرافق الصحیة، وتعدیلها.

باعتمـــاد الهیكـــل . م 2013) لســـنة 11وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ( - 
 تنظیم جهازها اإلداري.التنظیمي واختصاصات وزارة الصحة و 

ـــاق الـــوطني رقـــم ( -  ـــس الرئاســـي لحكومـــة الوف ) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجل
 م. بشأن تشكیل حكومة وفاق وطني.2016

) لســـنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومـــة الوفــاق الــوطني رقــم ( - 
 م. بشأن تفویض بمهام.2016

لســنة  )255وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني رقــم ( - 
 بإنشاء المركز الوطني لتطویر النظام الصحي. م. 2017

  المصلحة العامة. هما اقتضتوعلى  - 
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  رقــر
  )1مادة (

تنشأ هیئة عامة تتبع مجلس الوزراء تسمى "المجلس الصحي العام" یتمتـع 
بالشخصــیة االعتباریـــة والذمـــة المالیـــة المســـتقلة ویمـــارس اختصاصـــاته وفقـــًا 

  ألحكام هذا القرار.
  )2دة (ما

یكون المقر الرئیسي للمجلس في مدینة طرابلس، ویجوز إنشـاء فـرع لـه أو 
أكثر، أو مكاتب داخل البالد یصدر بإنشائها وتحدید مقارها قرار من لجنـة إدارة 

  المجلس.
  )3مادة (

یتولى المجلس سلطة الرقابة على المهـن الصـحیة جمیعهـا فـي المؤسسـات 
یــة للمــریض والمجتمــع وضــمانًا لســالمة الصــحیة العامــة والخاصــة كافــة، حما

  أداء مزاولي المهن الطبیة المرتبطة بها.
ة بمـــا لمنشــورات الصــادرة عـــن المجلــس ملزمــد القــرارات والتعلیمـــات واوتعــ

  الیتعارض والتشریعات النافذة.
  - ه اخلصوص مايلي:وللمجلس على وج

 في لیبیا. تسجیل مزاولو المهن الصحیة المسموح بها بممارسة هذه المهن - 1
ـــة اإل  وضـــع - 2 ـــة واألخالقی رشـــادیة لممارســـي المهـــن الصـــحیة، المعـــاییر المهنی

صدار التوجیهات الالزمة بشأنها، بما یتفق واآلداب العامة وشرف المهنة.  وإ
فحص الشكاوي التـي ترفـع إلیـه بشـأن كفایـة مزاولـي المهـن الصـحیة أو عـن  - 3

 األخطاء الطبیة، واتخاذ ما یلزم بشأنها.
مراقبــة التعلــیم الصــحي بمســتویاته جمیعهــا، والمســاهمة فــي إصــدار المعــاییر  - 4

الملزمـــة لمؤسســـات التعلـــیم الصـــحي بالتنســـیق مـــع المركـــز الـــوطني لضـــمان 
جودة واعتمـاد المؤسسـات التعلیمیـة والتدریبیـة للتأكـد مـن أن المتخـرجین فـي 

الصـحیة العامـة هذه المؤسسات مؤهلون تأهیًال مناسبًا للعمل في المؤسسـات 
 ة.ــــاصــوالخ

 )4مادة (
 -یتكون المجلس الصحي العام من المجالس المهنیة المتخصصة التالیة:

 مجلس األطباء البشریین. -1
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 مجلس أطباء األسنان. -2
 مجلس الصیادلة. -3
 مجلس الممرضین. -4
 مجلس المهن الطبیة المساعدة. -5

ــة ویجــوز للجنــة إدارة المجلــس، إذا اقتضــت الحاجــة، إنشــاء مجــال س مهنی
  متخصصة أخرى.

  )5مادة (
یدار المجلس بلجنة إدارة تتكون من رئیس وأربعة أعضاء یصدر بتسـمیتهم 

  قرار من مجلس الوزراء.
  )6مادة (

  ختتص جلنة إدارة الس مبا يلي:
عـــداد الخطـــط والبـــرامج الخاصـــة بهـــا  - 1 وضـــع السیاســـة العامـــة للمجلـــس، وإ

 ومتابعة تنفیذها.
 یر عمل المجلس.اإلشراف على س - 2
 اریر األداء السنویة.إعداد تق - 3
 التنسیق بین المجالس المهنیة المتخصصة. - 4
ــــامي وعرضــــه  - 5 عــــداد الحســــاب الخت ــــس، وإ ــــة المجل ــــراح مشــــروع میزانی اقت

 .ادــالعتمـل
  )7مادة (

ــة إدارة المجلــس ممارســة االختصاصــات المقــررة لــرئیس  ــولى رئــیس لجن یت
ذة، وله وجـه الخصـوص مـا ـــات النافـــها في التشریعة المنصوص علیـــالمصلح

  یلي:
 تصریف شؤون المجلس، واإلشراف على العمل الیومي. -1
 تنفیذ قرارات هیئة اإلدارة. -2
 تمثیل المجلس في عالقته بغیره ولدى القضاء. -3
 توقیع قرارات المجلس والعقود التي یبرمها. -4
 عمل.تقدیم التقاریر الدوریة لهیئة اإلدارة عن سیر ال -5
 أیة مهام تكلفه بها هیئة اإلدارة. -6
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  )8مادة (
ـــى المجـــالس المهنیـــة المتخصصـــة والقیـــد بهـــا إلزامـــي  یكـــون االنتســـاب إل
للعــاملین المهنیــین جمیعــًا فــي مجــال الصــحة،  والیســمح ألي مهنــي بمزاولـــة 

  المهنة دون تسجیل نافذ.
  )9مادة (

صـــة تمكـــین یجـــب علـــى الجهـــات العاملـــة فـــي مجـــال الصـــحة العامـــة والخا
المجلــس مــن ممارســة اختصاصــاتهم بمــا فــي ذلــك االطــالع علــى المســتندات 

  والسجالت واألجهزة والمعدات واألدویة وغیرها من لوازم العمل والعالج.
زوید المجلس بالمعلومات التـي یطلبهـا الیجوز لتلك الجهات االمتناع عن تو 

  لنافذة.ولوكانت ذات طابع سري، وذلك دون اإلخالل بالتشریعات ا
  )10مادة (

الضـــوابط الــوزراء، بنــاء علــى عــرض المجلــس،  تصــدر بقــرار مــن مجلــس
واإلجراءات التي یسیر علیها المجلس في ممارسة عملـه، علـى أن یتضـمن مـا 

  یلي:
 طریقة عمل المجلس واجتماعه. -1
 كیفیة تشكیل المجالس المهنیة المتخصصة وبیان آلیة عملها. -2
لمجالس المهنیة المتخصصـة، وكیفیـة تحدید من یجوز االنتساب إلى ا -3

 قیدهم بها وشطبهم منها.
 تحدید رسوم التسجیل. -4

  )11مادة (
یتكــون الهیكـــل التنظیمـــي للمجلـــس مــن تقســـیمات تنظیمیـــة رئیســـة یصـــدر 

وزراء بنــاء علــى اقتــراح مــن بتحدیـدها وبیــان اختصاصــاتها قــرار مــن مجلــس الــ
  جنة إدارة المجلس.رئیس ل

  )12مادة (
میزانیــة مســتقلة، علــى أن تبــدأ الســنة المالیــة األولــى مــن تكــون للمجلــس 

  تاریخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالیة الحالیة.
  )13مادة (
  تتكون املوارد املالية للمجلس من:

 ما یخصص للمجلس في المیزانیة العامة للدولة. -1
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 رسوم تسجیل المهنیین الصحیین. -2
 أیة موارد أخرى یسمح له بها. -3

  )14مادة (
  لجریدة الرسمیة.یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في ا

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  هـ. 1439/ محرم/ 8صدر بتاریخ: 

  م.   2017/ 9/ 28الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية.2017) لسنة 854رقم (

  الصحي العام نشاء صندوق التأمنيإبشأن 
  الس الرئاسي:

 عالن الدستوري، وتعدیالته.بعد االطالع على اإل -
 م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي الموقع بتاریخ  -
ــــة والحســــابات  - ــــة والئحــــة المیزانی ــــالي للدول ــــانون النظــــام الم ــــى ق وعل

 والمخازن وتعدیالتهما.
قــــانون بشــــأن إصــــدار ال .م1973) لســــنة 106وعلــــى القــــانون رقــــم ( -

 الصحي.
بشـــأن الضـــمان االجتمـــاعي  .م1983) لســـنة 13وعلـــى القـــانون رقـــم ( -

 وتعدیالته.
ــم ( - ــانون رق ــى . بشــأن اإلم2005) لســنة 3وعلــى الق ــة عل شــراف والرقاب

 نشاط التأمین.
بإصـدار قـانون عالقـات العمـل  .م2010) لسـنة 12وعلى القانون رقـم ( -

 والئحته التنفیذیة.
 بشأن نظام التأمین الصحي. .م2010نة ) لس20وعلى القانون رقم ( -
بشـــأن تشـــكیل  .م2016) لســـنة 4وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( -

 حكومة وفاق وطني.
م، بشــأن تفــویض 2016) لســنة 12وعلـى قــرار المجلــس الرئاســي رقـم ( -

 ام.ــــبمه
نشــاء بشــأن إ .م2017) لســنة 255وعلـى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم ( -

 لنظام الصحي.المركز الوطني لتطویر ا
) المـؤرخ 28وعلى كتاب السید/ مدیر عام مركـز التطـویر الصـحي رقـم ( -

 م.2017/ 09/ 26في 
 وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة. -
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  قــرر
  )1مادة (

ینشأ بموجـب أحكـام هـذا القـرار صـندوق التـأمین الصـحي العـام، وتكـون لـه 
  لوزراء.الشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة، یتبع مجلس ا

  )2مادة (
یكــون المقــر الرئیســي للصــندوق بمدینــة طــرابلس، ویجــوز انشــاء فــروع لــه 

  ومكاتب خدمات في مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
  )3مادة (

  یدار الصندوق بمجلس إدارة یصدر بتسمیته قرار من مجلس الوزراء.
  )4مادة (

ــ وزراء، بنــاء علــى یصــدر بالهیكــل التنظیمــي للصــندوق قــرار مــن مجلــس ال
عــرض مــن مجلــس إدارة الصــندوق، ویصــدر بــالتنظیم الــداخلي للصــندوق قــرار 

  من مجلس اإلدارة.
  )5مادة (

  ره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.یعمل بهذا القرار من تاریخ صدو 
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  
  هـ. 1439/ محرم/ 8صدر في: 
  م. 2017/ 9/ 28الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة  269رقم ( 

  بتشكيل جلنة إدارة جهاز إدارة املدينة القدمية طرابلس
  الس الرئاسي :.

م. و  2011اغسطس  3_ بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاریخ 
  تعدیالته .

  م. 2015دیسمبر  17قع بتاریخ وعلى االتفاق السیاسي اللیبي المو  -
وعلى قانون النظام المالي للدولة و الئحة المیزانیة و الحسابات و المخازن  -

  و تعدیالتها .
م. بشأن حمایة اآلثار و المتحف و  1424) لسنة  3و على قانون رقم (  -

  المدن القدیمة و المباني التاریخیة .
بسأن إصدار قانون عالقات العمل م.  2010) لسنة  12وعلى القانون رقم (  -

  و الئحته التنفیذیة.
 2016) لسنة  4وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (  -

  م. بتشكیل حكومة وفاق وطني .
 2016) لسنة  12وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (  -

  م. بشأن منح تفویض بمهام.
) لسنة  180لس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( وعلى قرار المج -

  م. بإنشاء جهاز إدارة المدینة القدیمة طرابلس . 2018
  . تقتضیه المصلحة العامة وعلى ما -

  قـــرر
  ) 1مادة ( 

  : جلنة إدارة جهاز إدارة املدينة القدمية طرابلس على النحو اآلتي
  رئیسًا .      السید / محمود الهاشمي النعاس           -1
.                     الخوجةیل ـالسید/ یوسف خل -  2   عضوًا
  عضوًا .         حامـد               السید / سعید علي -  3
  عضوًا .           م عویطي        ــالسید /  نوري سال -  4
  عضوًا .            سنوقة        ة عليـالسیدة / بسم -  5
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  ) 2مادة ( 
بهذا القرار من تاریخ صدوره ، و یلغى كل حكم یخالف أحكامه ، و یعمل 

  على الجهات المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني                                            

  هـ 1439/ جمادى اآلخر  15صدر في : 
  م2018/ 3/  3الموافق 
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  الوطني قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق
  ميالدية 2018) لسنة  180رقم ( 

  بإنشاء جهاز إدارة املدينة القدمية طرابلس
  الس الرئاسي :.

  _ بعد االطالع على اإلعالن الدستوري و تعدیالته .
  م. 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
المیزانیة والحسابات والمخازن  ام المالي للدولة والئحةــــون النظـــــوعلى قان -

  وتعدیالتهما .
  م. بشان التطویر العمرانى .1972) لسنة 116وعلى القانون رقم ( -
ة اآلثار والمتاحف والمدن ـــم. بشأن حمای 1424) لسنة  3وعلى قانون رقم (  -

  القدیمة والمباني التاریخیة .
م.  2016) لسنة  4قم ( وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ر  - 

  بتشكیل حكومة وفاق وطني .
م.  2016) لسنة 12المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( وعلى قرار - 

  بشأن منح تفویض بمهام.
م. بإنشاء  2006) لسنة  125وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة سابقًا رقم (  -

  جهاز إدارة المدن التاریخیة  .
  ه المصلحة العامة .وعلى ماتقتضی -

  قـــرر
  ) 1مادة ( 

ینشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز یسمى ( جهاز إدارة المدینة القدیمة 
طرابلس ) مقره بمدینة طرابلس تكون له الشخصیة االعتباریة و الذمة المالیة 

      المستقلة و یتبع مجلس الوزراء .
  ) 2مادة ( 

ثقافیة و المعماریة و الهندسیة یختص الجهاز بوضع الخطط و البرامج ال
الخاصة بإدارة و حمایة و تطویر المدینةالقدیمة طرابلس و كل ما یتعلق 
بشؤونها و المرافق الكائنة بها و المكملة لها و بما من شأنه حمایتها و 

  المحافظة على الشخصیة التاریخیة لها . و له على األخص ما یلي :
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متكاملـة لتطـویر وتنمیـة المدینـة القدیمـة بمـا إعداد المخططات و الدراسـات ال -1
  یحافظ على الخصوصیة و یتناسب مع متطلبات الحیاة المعاصرة .

ـــي إطـــار خطـــط و بـــرامج التطـــویر  - 2 ـــة للمدینـــة ف ـــذ المشـــروعات المتكامل تنفی
  المعتمدة .

إنشــاء و تنمیــة و تطــویر المرافــق الخدمیــة و الثقافیــة و الترفیهیــة بالمدینــة  - 3
  یق مع الجهات ذات العالقة .بالتنس

المحافظــة علــى التــراث و الفنــون و الصــناعات التقلیدیــة بالمدینــة و العمــل  - 4
  على احیائها بالتنسیق مع الجهات المختصة .

ابــرام العقــود الالزمــة لتنفیــد المشــروعات بالمدینــة بعــد الحصــول علــى األذن  - 5
  بالتعاقد من الجهات المختصة.

نزع الملكیة و دفـع التعویضـات و اإلخـالء اإلداري للمواقـع و  متابعة اجراءات -6
  العقارات التي تخصص لمشروعات الجهاز بالتنسیق مع الجهات المعنیة .

ـــة إلجـــراء  - 7 ـــة و األجنبی ـــب االستشـــاریة الوطنی االســـتعانة بالشـــركات و المكات
  الدراسات و تنفیذ المشروعات .

ــة مرافــق خــدمات النقــل و التنســیق مــع جهــات االختصــاص لتطــویر  - 8 و تنمی
  المواصالت و االتصاالت و غیرها بالمدینة .

تــوفیر احتیاجــات الجهــاز مــن مــواد البنــاء و المســتلزمات و التجهیــزات و  - 9 
  المعدات و غیرها .

ــــذ و ادارة مشــــروعات الجهــــاز  - 10 ــــارات الالزمــــة لتنفی ــــك االصــــول و العق تمل
  بالتعاون مع الجهات المعنیة .

دارة مشـروعات الجهـات  - 11 تأهیـل وتـدریب العناصـر البشـریة الالزمـة لتنفیـذ وإ
  بالتعاون مع الجهات المعنیة .

  
  ) 3مادة ( 

  یدار الجهاز بلجنة إدارة یصدر بتشكیلها قرار من مجلس الوزراء .
  ) 4مادة ( 

یتولى رئیس لجنة اإلدارة إدارة الجهاز و تصریف أمـوره و اإلشـراف علـى سـیر 
المنصـــوص  اإلدارةالعـــاملین بـــه و یباشـــر اختصاصـــات رؤســـاء لجـــان العمـــل و 

  علیها في التشریعات النافذة و له على وجه الخصوص ما یلي  :
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  توقیع قرارات لجنة إدارة الجهاز و متابعة تنفیذها . - 1
  توقیع العقود و االتفاقیات التي یبرمها الجهاز في إطار تنفیذه لمهامه . - 2
ســـیر العمـــل الیـــومي بالجهـــاز و تطـــویره و إصـــدار القـــرارات اإلشـــراف علـــى  - 3

  المتعلقة بالشوؤن الوظیفیة للعاملین به وفقًا ألحكام التشریعات النافذة.
  اإلشراف على إعداد مشروع المیزانیة و الحساب الختامى للجهاز . - 4
اإلشراف و الرقابة على تنفیذ خطط و بـرامج و مشـروعات الجهـاز و متابعـة  - 5

  نفیذها .ت
إعــداد التقــاریر الدوریــة عــن ســیر العمــل بالجهــاز و عرضــها علــى الجهــات  - 6

  المختصة .
  تمثیل الجهاز في عالقاته امام الغیر و القضاء . - 7
  أیة اختصاصات اخرى تسند له وفق التشریعات النافدة . - 8

  ) 5مادة ( 
ر بــاللوائح یصــدر بالهیكــل التنظیمــي للجهــاز قــرار مــن مجلــس الــوزراء و یصــد

  الداخلیة له قرار من لجنة اإلدارة بما ال یخالف أحكام هذا القرار .
  ) 6مادة ( 

  تتكون موارد اجلهاز من اآلتى :
  مایخصص له من مبالغ بالمیزانیة العامة للدولة . - 1
ایجارات المباني و العقـارات و المرافـق و الفضـاءات العامـة التابعـة للمدینـة  - 2

  القدیمة .
ـــاني التاریخیـــة و المعـــارض و  - 3 ـــى المب ـــدخول إل مـــایقرر مـــن رســـوم نظیـــر ال

  المهرجانات الفنیة و الثقافیة التي یتم تنظیمها بالمدینة .
  الهبات و التبرعات و المساعدات غیر المشروطة . - 4
  أیة موارد أخرى یرخص له في الحصول علیها قانونًا . - 5

  ) 7مادة ( 
ة تعـد وفقـا للـنظم المحاسـبیة المعمـول بهـا و تبـدأ یكون للجهاز میزانیة مستقل

  السنة المالیة للجهاز مع بدایة السنة المالیة للدولة و تنتهى بانتهائها .
  ) 8مادة ( 

یفــتح لهــذا الغــرض بأحــد المصــارف  أو أكثــر مصــرفيیكــون للجهــاز حســاب 
  العاملة في لیبیا وفق التشریعات النافدة یودع فیه امواله .
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  ) 9مادة ( 
یؤول مشروع تنظیم و إدارة المدینة القدیمة طرابلس المدمج في جهاز إدارة 

  المدن التاریخیة إلى جهاز إدارة و تنمیة و تطویر المدینة القدیمة طرابلس .
  ) 10مادة ( 

یندب عدد من ضباط األمن و ضباط الحرس البلدي للعمل بالجهاز لمساعدة 
  الجهاز في تأدیة مهامه .

  ) 11مادة (
ل بهذا القرار من تاریخ صدروه ، و یلغى كل حكم یخالف أحكامه ، و یعم

  على الجهات المختصة تنفیذه .
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني                                               

  هـ 1439/ جمادى األولى  27صدر في : 
  م2018/ 2/  14الموافق 
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  للنشر –م 2011لبات االخرتاع لسنة وجرافية لطيلبالبيانات الب
  سامي حممد ارحومة الشاطر  اسم الطالب  1
  رقدالین محلة حمدون  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
    مهنة الطالب

  طریقة حركة النظام اآللي  تسمیة االختراع
  م2011/ 1/ 17  تاریخ قید الطلب

  م2011/ 4174  رقم الطلب
  د الكبري عجاجسيد حمم  اسم الطالب  2
  قصر بن غشیر  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس  مهنة الطالب

  الطریقة اللیبیة إلنشاء المباني الخرسانیة  تسمیة االختراع
  م2011/ 1/ 31  تاریخ قید الطلب

  م2011/ 4184  رقم الطلب
  عبداحلميد عامر الفيتوري

  رئيس قسم امللكية                  
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  للنشر –م 2012لطلبات االخرتاع لسنة  وجرافيةيلبالبالبيانات 
  سيد حممد الكبري عجاج  اسم الطالب  1
  قصر بن غشیر بالقرب من مدرسة المبروك هامان  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس  مهنة الطالب

  محراث ضخ الخرسانة  تسمیة االختراع
  م2012/ 2/ 28  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4403  رقم الطلب
  سعد حممد احلسني العز  اسم الطالب  2
  تاجوراء  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  جامعة الجبل الغربي –غریان–محاضر بكلیة الهندسة   مهنة الطالب

  الصندوق الذكي واالنتخابات االلكترونیة  تسمیة االختراع
  م2012/ 3/ 21  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4417  قم الطلبر 
  حممد رمضان حممد علي  اسم الطالب  3
  مسالتة  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  تطویر آلة بدر الحبوب  تسمیة االختراع
  م2012/ 5/ 12  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4450  رقم الطلب
  منري سعيد شاغوش  اسم الطالب  4
  یفرن  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مدرس  مهنة الطالب
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  لوحة تحكم كهرباء متعددة المهام  تسمیة االختراع
  م2012/ 5/ 31  تاریخ قید الطلب

  م4468/2012  رقم الطلب
  علي مسعود أمحد مريول  اسم الطالب  5
  طرابلس –غوط الشعال   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  احنات الدفاع المدنيسائق ش  مهنة الطالب

  المریول اآللي إلطفاء الحریق واإلنقاد  تسمیة االختراع
  م2012/ 7/ 17  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4507  رقم الطلب
  خريي خالد عبداهللا الشاملي  اسم الطالب  6
  شیرقصر بن غ  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  فالح  مهنة الطالب

  الشاملي لقص الحشائش وتحریك التربةآلة   تسمیة االختراع
  م2012/ 7/ 30  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4513  رقم الطلب
  حممد حيى يونس شوائل  اسم الطالب  7
  دار معمر –سبها   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  موظف  مهنة الطالب

  تحمالة اإلسعافات األولیة توضع فوق أنواع الحماال  تسمیة االختراع
  م2012/ 10/ 3  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4549  رقم الطلب
  حممد حيى يونس شوائل  اسم الطالب  8
  دار معمر –سبها   عنوان الطالب  
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  لیبي  جنسیة الطالب
  موظف  مهنة الطالب

  جهاز قیاس ضغط الدم غیر قابل للكسر  تسمیة االختراع
  م2012/ 10/ 14  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4557  رقم الطلب
  عزالدين حممد عبداهللا امليالدي  اسم الطالب  9
  طرابلس –سوق الجمعة   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  المحرك الهجین  تسمیة االختراع
  م2012/ 10/ 30  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4564  رقم الطلب
  سامل أبوراوي امليالدي  اسم الطالب  10
  طرابلس –سوق الجمعة   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  ضاغط الهواء بطاقة الریاح  تسمیة االختراع
  م2012/ 12/ 20  تاریخ قید الطلب

  م2012/ 4599  رقم الطلب
  عبداحلميد عامر الفيتوري

  رئيس قسم امللكية                  
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  للنشر –م 2013لطلبات االخرتاع لسنة  ليوجرافيةالببالبيانات 
  حممد حيى يونس شوائل  اسم الطالب  1
  دار معمر –سبها   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  موظف  مهنة الطالب

  كسور لإلسعافات األولیةحقیبة حافظ ال  تسمیة االختراع
  م2013/ 1/ 7  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4607  رقم الطلب
  حامت مفتاح العقاب  اسم الطالب  2
  الهضبة الخضراء –حي دمشق   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

محطة لتحویل طاقة األمواج البحریة إلى طاقة كهربائیة   تسمیة االختراع
)RAHHO(  

  م2013/ 2/ 14  تاریخ قید الطلب
  م2013/ 4619  رقم الطلب

  حامت مفتاح حممد العقاب  اسم الطالب  3
  الهضبة الخضراء –حي دمشق   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس  مهنة الطالب

  تطویر مكنسة كهربائیة  تسمیة االختراع
  م2013/ 3/ 19  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4638  رقم الطلب
  يتيالزنعبداهلادي أمحد اهلادي   اسم الطالب  4
  سوق الجمعة بالقرب من مدرسة شهداء الشط –ابلس طر   عنوان الطالب  
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  لیبي  جنسیة الطالب
  عسكري  مهنة الطالب

  تطویر طلقة بندقیة الصید  تسمیة االختراع
  م2013/ 3/ 25  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4641  رقم الطلب
  يوسف عمران حممد عمار  اسم الطالب  5
  جنزور الوسط محلة أوالد أبوغرارة  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  محرك یشتغل بالطاقة الذاتیة بدون وقود  تسمیة االختراع
  م2013/ 5/ 26  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4666  رقم الطلب
  حامت مفتاح العقاب  اسم الطالب  6
  الهضبة الخضراء –حي دمشق   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  مولد للنضیدة بالعادم  تسمیة االختراع
  م2013/ 5/ 26  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4667  رقم الطلب
 حامت مفتاح العقاب - 1  اسم الطالب  7

  طارق مفتاح شبشوب - 2
  الهضبة الخضراء –حي دمشق   عنوان الطالب  

  لیبیون  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  رادیو یشتغل بماء الشرب  تسمیة االختراع
  م2013/ 5/ 26  تاریخ قید الطلب
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  م2013/ 4668  رقم الطلب
  هشام حسن عبدالكريم منصور  اسم الطالب  8
  قرقارش بالقرب من جامع الشریف   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مدیر عام شركة التمیز لالتصاالت  مهنة الطالب

  موجه الطرد المركزي  میة االختراعتس
  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4676  رقم الطلب
  قاسم علي حسن العربي  اسم الطالب  9
  جنزور  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  النافذة الزجاجیة المنسدلة  تسمیة االختراع
  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4678  رقم الطلب
  قاسم علي حسن العربي  اسم الطالب  10
  جنزور  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  األحذیة المولدة للكهرباء  تسمیة االختراع
  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4679  رقم الطلب
  قاسم علي حسن العربي  اسم الطالب  11
  جنزور  ن الطالبعنوا  

  لیبي  جنسیة الطالب
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  طالب  مهنة الطالب
  منظف الجوارب  تسمیة االختراع

  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب
  م2013/ 4680  رقم الطلب

  قاسم علي حسن العربي  اسم الطالب  12
  جنزور  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  د الفوري للطعامالمبر   تسمیة االختراع
  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4681  رقم الطلب
  قاسم علي حسن العربي  اسم الطالب  13
  جنزور  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  المكنسة الكهربائیة الذكیة  تسمیة االختراع
  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4682  رقم الطلب
  قاسم علي حسن العربي  اسم الطالب  14

  جنزور  عنوان الطالب  
  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  روبوت التحكم المیكانیكي  تسمیة االختراع
  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4683  رقم الطلب
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  قاسم علي حسن العربي  اسم الطالب  15
  جنزور  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  الصندوق األسود للكائنات الحیة  تسمیة االختراع
  م2013/ 6/ 13  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4684  رقم الطلب
  حكيم عبدالرمحن محاد  اسم الطالب  16
  طبرق  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طیار  مهنة الطالب

  وار عائم بطاقة الریاحآلة د  تسمیة االختراع
  م2013/ 6/ 18  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4690  رقم الطلب
  فكري صالح عبدالفضيل العبيدي  اسم الطالب  17
  عمر المختار –طرابلس   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  محاسب  مهنة الطالب

  كاشطة كروت یدویة وطریقة لتثبیتها بالكروت  تسمیة االختراع
  م2013/ 7/ 16  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4705  رقم الطلب
  إبراهيم عبدالسالم أبوبكر السبهاوي   اسم الطالب  18
  القرضة –سبها   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس كمبیوتر  مهنة الطالب
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جهاز نقطة التفتیش لحمایة السیارات من السرقة عن   تسمیة االختراع
  )GPSطریق تقنیة (

  م2013/ 8/ 4  تاریخ قید الطلب
  م2013/ 4715  رقم الطلب

  عبدالفتاح فرج عبداهللا أبوفايد  اسم الطالب  19
  غریان –القواسم  –محلة الشیخ   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عضو هیئة تدریس جامعي  مهنة الطالب

  اسطة التكثیفإنتاج الماء العذب من الهواء الجوي بو   تسمیة االختراع
  م2013/ 8/ 20  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4723  رقم الطلب
  الطاهر حممد سامل شبيط  اسم الطالب  20
  سوق الجمعة منطقة بوستة –طرابلس   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر   مهنة الطالب

  لوحة عرض إعالنات شریطیة  تسمیة االختراع
  م2013/ 9/ 1  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4730  رقم الطلب
 حامت مفتاح العقاب - 1  اسم الطالب  21

  عثمان حممد الشبه - 2
  مشقیحي د –الهضبة الخضراء   عنوان الطالب  

  لیبیون  جنسیة الطالب
 هندسة طیران - 1  مهنة الطالب

  عمل حر - 2
  )SSSمولد ذاتي الحث (  تسمیة االختراع

  م2013/ 9/ 24  تاریخ قید الطلب
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  م2013/ 4747  طلبرقم ال
  عبداهلادي أمحد الزنيني  اسم الطالب  22
  سوق الجمعة –طرابلس   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عسكري  مهنة الطالب

  قاطع للشریط الالصق  تسمیة االختراع
  م2013/ 11/ 25  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4786  رقم الطلب
  يسامل أبوراوي امليالد  اسم الطالب  23
  سوق الجمعة  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  محرك یعمل بالهواء المضغوط المسخن بالطاقة الشمسیة  تسمیة االختراع
  م2013/ 12/ 8  تاریخ قید الطلب

  م2013/ 4792  رقم الطلب
  عبداحلميد عامر الفيتوري

  رئيس قسم امللكية                  
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  للنشر –م 2014ليوجرافية لطلبات االخرتاع لسنة البيانات البب
  مهند حممد ناجي الربعصي  اسم الطالب  1
  بنغازي  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  جهاز إلكتروني خاص بتطویر اإلدارة المدرسیة  تسمیة االختراع
  م2014/ 2/ 10  طلبتاریخ قید ال
  م2014/ 4816  رقم الطلب

  رافع إبراهيم حسيني  اسم الطالب  2
  البیضاء  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس  مهنة الطالب

  جهاز كشف متفجرات الصقة بالسیارات  تسمیة االختراع
  م2014/ 5/ 14  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4846  رقم الطلب
  رافع إبراهيم حسيني  اسم الطالب  3
  البیضاء  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس  مهنة الطالب

  صاروخ إلطفاء الحرائق  تسمیة االختراع
  م2014/ 5/ 14  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4847  رقم الطلب
  عبداحلميد حسني عبداحلميد القمودي  اسم الطالب  4
  لیبیا –الزاویة   عنوان الطالب  

  لیبي  نسیة الطالبج
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  مهندس  مهنة الطالب
  الحل األمثل ألزمة الطاقة في لیبیا  تسمیة االختراع

  م2014/ 6/ 2  تاریخ قید الطلب
  م2014/ 4853  رقم الطلب

  حامت مفتاح العقاب  اسم الطالب  5
  حي دمشق  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  ولد اختزالي للوقودم  تسمیة االختراع
  م2014/ 6/ 18  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4861  رقم الطلب
  عزالدين حممد امليالدي  اسم الطالب  6
  سوق الجمعة  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  محرك احتراق داخلي مروحي المكابس  تسمیة االختراع
  م2014/ 6/ 22  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4863   رقم الطلب
  حممد سامل نوري اجلرنازي  اسم الطالب  7
  سوق الجمعة –طرابلس   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس مدني  مهنة الطالب

  طریقة بدیلة إلیجاد مقاومة القص للخرسانة  تسمیة االختراع
  م2014/ 7/ 2  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4873  رقم الطلب
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  احلسني حممد حممد جعفر  اسم الطالب  8
  مصراتة  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
    مهنة الطالب

  ع لصماماتمانع تسریب موائ  تسمیة االختراع
  م2014/ 7/ 3  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4874  رقم الطلب
  عبداهلادي أمحد اهلادي الزنيتي  اسم الطالب  9
  طرابلس –ة سوق الجمع  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عسكري  مهنة الطالب

  الرصاصة الهوائیة المتفجرة  تسمیة االختراع
  م2014/ 7/ 14  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4879  رقم الطلب
  عبدالرمحن فرج بن عروس  اسم الطالب  10
  زلیطن –كلیة الهندسة   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  طالب  مهنة الطالب

  القفل اإللكتروني الذكي  تسمیة االختراع
  م2014/ 12/ 18  تاریخ قید الطلب

  م2014/ 4981  رقم الطلب
  عبداحلميد عامر الفيتوري

  رئيس قسم امللكية                  
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  للنشر –م 2015ليوجرافية لطلبات االخرتاع لسنة البيانات البب
  احلسني حممد حممد جعفر  اسم الطالب  1
  مصراتة  ن الطالبعنوا  

  لیبي  جنسیة الطالب
  میكانیكي  مهنة الطالب

طریقة بناء مساكن تشبه طریقة بناء الجدران الجاهزة ولكنها   تسمیة االختراع
  بالطوب اإلسمنتي مدعومة بأعمدة خرسانیة خفیفة بسیخ واحد

  م2015/ 3/ 5  تاریخ قید الطلب
  م2015/ 5026  رقم الطلب

  مد عياد فرج برفادحم  اسم الطالب  2
  لیبیا –الخمس   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  موظف  مهنة الطالب

  عالج داء المبایض الفمي  تسمیة االختراع
  م2015/ 5/ 26  تاریخ قید الطلب

  م2015/ 5058  رقم الطلب
  حممد عياد فرج برفاد  اسم الطالب  3
  لیبیا –الخمس   عنوان الطالب  

  لیبي  لبجنسیة الطا
  موظف  مهنة الطالب

  عالج حالتین من ثعلبة الرأس بواسطة المادة الحلیبیة لنبات اللبینة  تسمیة االختراع
  م2015/ 5/ 26  تاریخ قید الطلب  

  م2015/ 5059  رقم الطلب
  الطاهر حممد سامل شبيط  اسم الطالب  4
  طرابلس  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  تقاعدم  مهنة الطالب
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  آلة تنظیف حراریة  تسمیة االختراع
  م2015/ 6/ 15  تاریخ قید الطلب

  م2015/ 5067  رقم الطلب
  عزالدين حممد امليالدي  اسم الطالب  5
  سوق الجمعة –طرابلس   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر   مهنة الطالب

  1×  6مفتاح براغي حرف (ال)   تسمیة االختراع
  م2015/ 6/ 15  ریخ قید الطلبتا

  م2015/ 5068  رقم الطلب
  علي عبداهللا هدية  اسم الطالب  6
  لیبیا –طرابلس  –الظهرة  –عمارة الشروق  22  عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس  مهنة الطالب

نظام توصیل التدفق المائي لحوض الغسیل بالحمام العمودي   تسمیة االختراع
  وأحواض الغسیل العادیة (الدوش)

  م2015/ 6/ 18  تاریخ قید الطلب
  م2015/ 5069  رقم الطلب  
  عبداحلميد حسني عبداحلميد النمصي القمودي  اسم الطالب  7
  كلم 18طریق بئر غنم  –الزاویة   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس  مهنة الطالب

لسیارات الركاب الخاصة واإلسعاف  إطارات األمان المزدوجة  تسمیة االختراع
  والشرطة وما في حكمها

  م2015/ 8/ 10  تاریخ قید الطلب
  م2015/ 5085  رقم الطلب

  عبداحلميد عامر الفيتوري
  رئيس قسم امللكية                                                     
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  للنشر –م 2016ليوجرافية لطلبات االخرتاع لسنة البيانات البب
  عبداحلكيم حممد بلعيد  اسم الطالب  1
  شارع الحریة –غریان   عنوان الطالب  

  لیبي  جنسیة الطالب
  عمل حر  مهنة الطالب

  إنتاج الحركة الذاتیة الدورانیة  تسمیة االختراع
  م2016/ 2/ 3  تاریخ قید الطلب

  م2016/ 5139   رقم الطلب
  مصطفى سامل عمر برزيق  اسم الطالب  2
  حي األندلس –طرابلس   الطالبعنوان   

  لیبي  جنسیة الطالب
  مهندس مدني  مهنة الطالب

  تطویر قالب اختبار الشد المباشر للخرسانة  تسمیة االختراع
  م2016/ 5/ 30  تاریخ قید الطلب

  م2016/ 5162  رقم الطلب
  عبداحلميد عامر الفيتوري

  رئيس قسم امللكية                  
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  العقودقرار جلنة حمرري 
  ميالدي2017) لسنة  7رقم (

  جلنة قيد حمرري العقود
بشـــأن محـــررى العقـــود و  .م1993لســـنة  2بعـــد االطـــالع علـــى القـــانون رقـــم  -

  تعدیله والئحته التنفیذیة.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المسـتندات المرفقـة بهـا الدالـة علـى  -

  توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.
 .ه1438/ربیــع األول/24) بتــاریخ 5م (لــى محضــر اجتمــاع لجنــة القیــد رقــوع -

  م.19/12/2017الموافق 
  ررتــــق

  1مادة 
ــة أســماؤهم محــرري عقــود بمحــاكم االســتئناف كــ قــرین  الیقیــد الســادة اآلتی

  -اسمه :
  احملكمة  االسم  ت
  محكمة استئناف الزاویة  فرحات عمران الفرجاني كوثارة  1
  محكمة استئناف الزاویة   البكوش على خلیفة على  2
  محكمة استئناف الزاویة  محمد عیسى أبوالقاسم المسلوب  3
  محكمة استئناف الزاویة  ربیع یوسف محمد العریفي  4
  محكمة استئناف طرابلس  أحمد الهادي محمد قداد  5
  محكمة استئناف طرابلس  أسماء مصطفى أغنیة العربي  6
  كمة استئناف طرابلسمح  لؤي عبدالقادر محمد صالح  7
  محكمة استئناف طرابلس  منیرة مخلوف على التقازي  8
  محكمة استئناف طرابلس  أریج عبدالسالم عاشور القندوز  9

  محكمة استئناف طرابلس  البهلول میالد الزقني يعل  10
  محكمة استئناف طرابلس  أحمد الفیتوري منصور ازویغبه  11
  استئناف طرابلسمحكمة   لمیس خلیفة سالم الرخیص  12
  محكمة استئناف طرابلس  رضوان رمضان السني الصید  13
  محكمة استئناف طرابلس  خالد جیب اهللا الجیالني بركة   14
  محكمة استئناف طرابلس  حسن حسن يسالم عل  15
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  محكمة استئناف طرابلس  عبداهللا جمعة عیسى أبوبكر   16
  محكمة استئناف طرابلس  زید يكریمة عامر عل  17
  محكمة استئناف طرابلس  يعزالدین محمد على عل  18
  محكمة استئناف بنغازي  محمد فرج حسن الجملي  19
  محكمة استئناف بنغازي  يمصطفى موسى مصطفى عل  20
  محكمة استئناف بنغازي  يمعتز أحمد محمد المغرب  21
  محكمة استئناف بنغازي  يأحمد محمد ارویعى مهد  22
  محكمة استئناف مصراتة  ورأمحمد سالم محمد العصف  23
  محكمة استئناف البیضاء  محمود الصادق محمود على  24
  محكمة استئناف البیضاء  يبداهللا الشیخالجیالنى محمد ع  25

  2مادة 
ــة أســماؤهم محــررى عقــود مســاعدین كــال بمكتــب محــرر  یقیــد الســادة اآلتی

  -سم المحكمة و هم :العقود المبین قرین أسمه مع ذكر ا
 حمكمة االستئناف م املكتبـــاس مـــاالس ت
 استئناف طرابلس یمان عثمان البیزنطيإ حنان حسونة الطاهر الدغیس 1
 استئناف طرابلس العائش حسین عامر الخطاب محمود الصادق جلول 2

 استئناف طرابلس حسین محمد بلعید طه شعبان عبدالسالم التومي 3

 استئناف طرابلس ویعيأبوالقاسم أحمد الص علي سالم عمر عوید 4

 استئناف طرابلس ولید أبوخریص هندر حمزة نصر اكریم العائب 5

 استئناف طرابلس رضا العیاشي عبدالمولى منال جمعة صالح عون 6

 استئناف طرابلس محمد علي محمد الطیب د علي محمد الطیباعی 7

 لساستئناف طراب ربیع زاكي محمد عبد الحفیظ رمضان جمعة المباركي 8

 استئناف طرابلس سالم عیاد شتي سالم سعد علي سالم 9

 استئناف طرابلس نجیب اسماعیل مختار سامیة محمد الصغیر القلد 10

 استئناف طرابلس أبوخریص والناصر ض فرج رمضان مفتاح أبوزبیدة 11

 استئناف طرابلس رندة محمد أبوبكر هناء مصباح یوسف الشوشان 12

 استئناف طرابلس خیري عبدالجلیل سالم عمر أبوبكرعبدالرحیم محمد  13

 استئناف طرابلس اهللا اهللا محمد عبد عبد أحمد سعود محمد شنین 14
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 استئناف طرابلس إبراهیم عبدالناصر خلیفة بنور عبدالوهاب الصادق الزطریني 15

 استئناف طرابلس عدنان محمد الهادي حمزة محمد محمد الفازع 16

 استئناف طرابلس أبوخریص والناصر ض وك سعد فنیرنسرین المبر  17

 استئناف طرابلس محمد سالم جمعة سند محمد عومر األبیض 18

 استئناف الزاویة مفتاح المبروك مفتاح عامر عبداهللا أحمد الحامدي 19
 استئناف الزاویة مكرم سالم حلب أنیس فؤاد الهادي الغردق 20

 استئناف الزاویة لعید أبوزید القموديأبوا الصید مولود أحمد األسطى 21

 استئناف مصراتة عبدالقادر علي رمضان مصطفى محمود مصطفى أبوقدیدة 22
 استئناف مصراتة محمد أحمد محمد خالد مصطفى سالم بن مصطفى 23

 استئناف مصراتة ایهاب محمد علي أمین محمد علي ارفیدة 24

 استئناف بنغازي راهیمناجي محمد إب مروان محمد سالم الكرغلي 25
 استئناف بنغازي الحسین عیاد الالفي طارق عبدالهادي علي بن عامر 26

 استئناف بنغازي حسن علي بالتمر أمل أحمد یونس البشاري 27

 استئناف بنغازي مؤمن سعد صالح معتز عبدالسالم محمد الساكنجي 28

 ياستئناف بنغاز  یحى فرج عمر فاطمة عمر محمد العبیدي 29

 استئناف بنغازي ناجي محمد إبراهیم فرج فوزي فرج المهدوي 30

 استئناف بنغازي عامر عبداهللا األمین منصور بدر عطیة عطیة 31

 استئناف بنغازي نسرین میالد علي نجوى حسن عبدالكریم بدر 32

 استئناف الخمس طارق محمد عمار عبدالحكیم محمد عبداهللا السعودي 33
 استئناف الخمس أبوبكر أحمد بلعید ار عمر التیرإبراهیم مخت 34

 استئناف الخمس مفتاح محمد مفتاح مختار عبدالحمید محمد العاتي 35

 استئناف الخمس عبدالسالم مصطفى عبدالسالم ةطارق مفتاح أحمد حمود 36

 استئناف الخمس صالح هفوزیة اعمار  خولة الفیتوري الهمالي اقصودة 37

 استئناف الخمس یوسف محمد سالم المبروك المحموديأشرف عبداهللا  38

 استئناف سبها صالح المهدي عبدالسالم كونة بركة محمد زیالوي 39
 استئناف سبها محمد مصباح صالح األمین سعاد أحمد محمد شاكر 40
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  3مادة 
یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ اعتمــاده مــن قبــل الســید وزیــر العــدل و ینشــر فــى 

         .میةالجریدة الرس
  يعتمد                                                 املستشار                       

  حممد عبدالواحد عبداحلميد                      عبداحلكيم البهلول عريبي      
  وزير العدل املفوض                              رئيس جلنة قيد حمرري العقود

                                                  و تأديبهم                     
  .هــ1439/ربیع الثاني/  15 :صدر فى

   .م2018/ 1/ 2 :اعتمد بتاریخ
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2018) لسنة 1رقم (

  جلنة قيد حمرري العقود
ــم  - بشــأن محــرري العقــود  1993لســنة  2بعــد االطــالع علــى القــانون رق

 وتعدیله والئحته التنفیذیة.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشـأن والمسـتندات المرفقـة بهـا الدالـة  -

 على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید.
/ ربیــع الثــاني/ 21) بتــاریخ 1وعلــى محضــر اجتمــاع لجنــة القیــد رقــم ( -

 م.2018/ 1/ 8الموافق . ه 1439
  ررتـــق

  )1مادة (
یقید السادة محرري العقود المساعدون الواردة اسماؤهم أدناه محرري عقـود 

  -كل بمحكمة االستئناف الواردة قرین اسمه وهم:
 محكمة استئناف طرابلس.            فتحیة علي أبوالقاسم الطائش  -1
 محكمة استئناف طرابلس.                محمد مفتاح الهادي دغیم  -2
 محكمة استئناف طرابلس.                لدكام نزار الهادي إبراهیم ا -3
 محكمة استئناف طرابلس.              ادرــفائزة أحمد محمد عبد الق -4
 محكمة استئناف طرابلس.               راري بشیرـمحمود محمد الح -5
 محكمة استئناف طرابلس.    لرؤوف عبد الحمید میالد الخویلديعبدا -6
 محكمة استئناف طرابلس.                محمد جلول صالح الطیاري -7
 محكمة استئناف طرابلس.            ة ــتوفیق الزروق عطیة ارحوم -8
 محكمة استئناف بنغازي.                 یسرا فتحي علي أبورقیقة  -9

 محكمة استئناف بنغازي.              لـــالحذیفي فرج صالح رحی -10
 مة استئناف بنغازي.محك            الم ـنسیم عادل سعد عبدالس -11
 محكمة استئناف بنغازي.       ن عیسى عبدالرسول بن عليــأیم -12
 محكمة استئناف بنغازي.           ود عیسى ـفوزیة عیسى مسع -13
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 محكمة استئناف بنغازي.                مین موسى محمد الأمل  -14
 محكمة استئناف بنغازي.         وسام عبدالجلیل عبداهللا الحداد  -15
 محكمة استئناف بنغازي.         د الفارسي ــبدالسالم محمفرج ع -16
 محكمة استئناف غریان.              أحمد موسى بشیر الضبع  -17
 محكمة استئناف مصراتة.               ة ـإبراهیم علي عمر رجوب -18
 محكمة استئناف مصراتة.               نادیة عمر خمیس األربد  -19
 محكمة استئناف الخمس.        اتي د العـالهادي عبدالسالم محم -20
 محكمة استئناف الخمس.             وات ـمفتاح محمد أحمد الح -21
 محكمة استئناف البیضاء.           میلود سعد سلیمان فضل اهللا  -22

  )2مادة (
ینقــل الســید/ معمــر علــي ســعید شــنان محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف الزاویــة 

  غریان بناء على طلبه.للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف 
ینقـــل الســـید/ محمـــد الطـــاهر محمـــد مســـعود محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـتئناف 

  غریان للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
ینقل السید/ مصـباح عبدالسـالم علـي محـرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف طـرابلس 

  للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبه.
ینقـــل الســــید/ السنوســــي محمــــد عبـــدالقادر الصــــادق محــــرر عقــــود بمحكمــــة 

  استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
ینقل السید/ أنور عاشور محمد جرافة محرر عقود بمحكمـة اسـتئناف طـرابلس 

  للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة بناء على طلبه.
 الزاویــةمحــرر عقـود بمحكمــة اســتئناف  نورى ســالم محمـد الفــالح ید/ینقـل الســ

  بناء على طلبه. طرابلسمحرر عقود بمحكمة استئناف للعمل ك
ینقل السـید/ حسـن عبـدالحفیظ علـي الشـبعاني محـرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف 

  بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. بناء على طلبه.
بن علي محـرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف  لعبد الرسوعیسى ینقل السید/ حاتم 

  بنغازي للعمل  كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
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تنقـــل الســـیدة/ أمـــال محمـــد محمـــد المعـــداني محـــرر عقـــود بمحكمـــة اســـتئناف 
  بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

  )3مادة (
لـي عمـران أحمـد ترهـون محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـید/  ینقل السید/ ع

عبدالمطلب الهادي مفتاح اقصودة للعمل كمحرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـید/ 
  عبدالعزیز الهادي أحمد احویالت بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

/ خلـــود علـــي الحـــراراي انجیمـــة محـــرر عقـــود مســـاعد بمكتـــب ةتنقــل الســـید
جمعـــة مصـــباح مســـعود جمعـــة للعمـــل كمحـــرر عقـــود مســـاعد  الســـید/ إبـــراهیم

بمكتب السید/ فتحي محمد اعمار أبو عائشـة بمحكمـة اسـتئناف طـرابلس بنـاء 
  على طلبها.

تنقل السـیدة/ سـارة عبـدالحكیم محمـد الرفـاعي محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب 
السید/ جمیل حامد المهدي الطاهر للعمل كمحرر عقود مسـاعد بمكتـب السـید/ 

  د مفتاح سعید التونسي بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.سعی
  )4مادة (

  -یلغى قید السادة محرري العقود اآلتیة اسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
 محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.           ي ـــهدى محمد المعرف - 1
 ئناف طرابلس.محرر عقود بمحكمة است  ر الحامديــالمبروك مسعود عم - 2
 محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.  المبروك امحمد المبروك الشائب - 3
 محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.   د الالفيـخالد عبدالهادي محم - 4
 محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.   مفتاح سالم عبداهللا الشعباني  - 5
 قود بمحكمة استئناف طرابلس.محرر ع  رــربیعة عیاد التوهامي أبو حج - 6
 محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    داهللا الثلیب ــي عبــعبداهللا عل - 7
 محرر عقود بمحكمة استئناف  طرابلس.     رمزي خلیفة علي البوزیدي  - 8
 محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.  ان ـــمحمد عبدالمجید محمد عثم - 9

 محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي. ح الصراحــلعبدالمنعم محمد صا - 10
 محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.     اح ـامباركة محمد عمر مفت - 11



  140رقم الصفحة                                                                    )  2دد (ـــالع
  

 محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.       عبدالسالم الغماري الحزر  - 12
 محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.      د عیسى حسن ـــحسن محم - 13
 محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة.    د ـالدین الصادق الصیصالح  - 14

  )5مادة (
یلغــى قیــد الســید/ عمــار علــي عبــداهللا حدیــدان محــرر عقــود مســاعد بمكتــب 

  السید/ محمد فرج الهمالي بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  )6مادة (

وینشـر فـي یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل 
  الجریدة الرسمیة.

  يعتمد                         املستشار                                             
  حممد عبدالواحد عبداحلميد               عبداحلكيم البهلول عريبي          

  وزير العدل املفوض                    رئيس جلنة قيد حمرري العقود         
                                      و تأديبهم      

  .هــ1439/جمادي األول/18 :صدر فى 
   .م4/2/2018:اعتمد بتاریخ
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل

 


