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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 33(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة وتنظيم جهازها اإلداري

  
 
  .طالع على اإلعالن الدستوري بعد اال-
 .تعديالاوعلى قانون النظام املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن و -
 ميالدي، بشأن إنـشاء الـشركة العامـة    1984لسنة  ) 17(وعلى القانون رقم     -

 .للكهرباء
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .العمل والئحته التنفيذية
 . ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
-   بشأن حتديد هيكـل  2011لسنة ) 174(لس الوطين االنتقايل رقم      وعلى قرار ا 

 .احلكومة االنتقالية
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

 .ومساعديهموكالء الوزارات 
 ميالدي، بشأن   1993لسنة  ) 80(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

 .اعتماد النظام األساسي للشركة العامة للكهرباء
 مـيالدي،   1993لـسنة   ) 112(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

 .بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء
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 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 15(رقم  " سابقاً"ب التنفيذي    وعلى قرار املكت   -
 .حتديد تبعية اهليئات واملؤسسات واألجهزة العامة بالدولة

) 162(اًء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقات املتجددة بكتابـه رقـم            ـ وبن -
 . ميالدي2012/ 01/ 11بتاريخ 

 . ميالدي2012 لسنة  وعلى ما قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي الرابع-
 

1 

يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة ويـتم          
  .تنظيم جهازها اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

تتوىل وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة تنفيذ السياسات واخلطـط، ووضـع           
عامة يف جماالت الكهرباء والطاقات املتجددة وفق املنهج العلمـي          االستراتيجيات ال 

الذي يكفل حتقيق أهداف اتمع ومتابعة تنفيذها وصـوالً إىل الغايـات والنتـائج         
املطلوبة، ومبا ميكنها من توفري الطاقة الالزمة للتنمية الشاملة املستدامة بأقل كلفـة             

الل املسامهة يف تطوير التشريعات ذات ممكنة وجبودة عالية وبأفضل املواصفات من خ
العالقة وإقرار املعايري واألساليب الفنية الالزمة لتخطيط املشروعات التنموية هلـذه           
ااالت يف ظل خطة الدولة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومبا يرفع من مـستوى             

  :خدمة املواطن، وهلا على وجه اخلصوص ما يلي
راح التشريعات اليت دف إىل تطوير وتنظـيم نـشاط           إعداد السياسات واقت   -1

  .الكهرباء والطاقات املتجددة
 وضع الربامج الكفيلة بزيادة القدرات والطاقات اإلنتاجية يف جمـاالت عمـل             -2

 .الوزارة مبا يكفل تلبية الطلب املتزايد على هذه اخلدمات
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ـ         -3 تغالل األمثـل    إدارة منظومة الطاقة وحتسني كفاءة استخدامها لضمان االس
 .ملصادر الطاقة املختلفة

 اقتراح اخلطط املتعلقة بتطوير برامج تنمية موارد الشركات واجلهات التابعـة            -4
 .للوزارة واحملافظة عليها وترشيدها

 العمل على ضمان استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة ومتابعـة            -5
 .قنيات العاملية املعمول ا يف هذا االاألنشطة املتعلقة ا وفقاً للنظم والت

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املشروعات املتعلقة بالوزارة واملعتمدة خبطـط           -6
 .وميزانيات التحول

 إعداد الدراسات واملنهجيات واملخططات اخلاصة بتقييم وتطوير مستوى أداء          -7
 وحبـث ومراجعـة     الشركات واألجهزة التابعة للوزارة وحتديث أنظمتـها،      

أوضاعها الفنية واملالية واإلدارية مبا حيقق املستهدف من إنـشائها، وإعـادة            
 .هيكلتها مبا يضمن تنفيذها للمخططات اإلستراتيجية

 إجراء الدراسات وتنفيذ املشروعات املتعلقة بالطاقات املتجددة والعمـل مـع            -8
 .اجلهات ذات العالقة لتحقيق األهداف املرجوة منها

االهتمام حبماية البيئة واحملافظة عليها وفقاً للتشريعات واللوائح املنظمة لذلك يف       -9
 .جمال نشاط الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 . إعداد مشروع ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة-10
ظيمية وجتميع املعلومات    القيام بالدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية والتن      -11

 .الالزمة يف جماالت اختصاصها
 وضع واعتماد املعايري والتصميمات والنماذج واملواصفات القياسية والفنيـة          -12

 .ملشروعات الكهرباء والطاقات املتجددة
 اعتماد الدراسات املتكاملة ملواقع املشروعات واملتعلقـة بنـشاط الـوزارة            -13

 .لعالقةبالتنسيق مع اجلهات ذات ا
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 العمل على إجراء حصر وختريط شامل ملصادر الطاقات املتجـددة لكافـة              -14
املناطق بليبيا، والعمل على استغالهلا االستغالل األمثل بالتنسيق مع اجلهـات         

 .ذات العالقة
 العمل على مواجهة التحديات اليت تواجه الوزارة من خـالل إدارة األزمـة              -15

 :ةواملتمثلة يف النقاط التالي
  .توفري الطاقة الكهربائية الالزمة جلميع املناطق -
 .تأمني حمطات التوليد من أعمال السرقة -
 .إدماج شبكات املناطق أوالً بأول -
 .تزويد املناطق مبراكز التشغيل والتحكم -
 .العمل على عودة شبكة الكهرباء الوطنية بالكامل يف أسرع وقت ممكن -
-  ا شبكات توزيع الكهرباءإعطاء األولوية للمناطق اليت تضررت. 
 اإلشراف واملتابعة للربامج الفنية املساندة مع اهليئات واملنظمـات اإلقليميـة           -16

  .والدولية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 املشاركة يف املؤمترات وامللتقيات الدولية ذات العالقة بنشاط الوزارة بالتنسيق     -17

 .مع اجلهات املعنية
3 

 وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة وحدة إدارية واحدة ألغراض الشؤون          تعترب
الوظيفية والتعاقد، وتنفيذ امليزانيات مبراعاة التشريعات املنظمة لعمـل الـشركات           

  .التابعة هلا أو اخلاضعة إلشرافها
4 

ات يكون لوزير الكهرباء والطاقات املتجددة الصالحيات املقررة مبوجب التشريع       
النافذة، ويتوىل إدارة األعمال اإلستراتيجية بالوزارة وتـصريف شـؤوا املاليـة            
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واإلدارية، واإلشراف على التقارير اليت تعرض على الوزارة وتنفيذ قراراا، كمـا            
  .يتوىل توقيع العقود نيابة عن الوزارة ومتثيلها يف عالقاا مع الغري وأمام القضاء

5 

 العام للوزارة الشركات العامة والعاملـة واألجهـزة يف جمـال       ختضع لإلشراف 
الكهرباء والطاقات املتجددة، على أن تستمر هذه اجلهات يف أداء أعماهلـا طبقـاً              

  .لقرارات إنشائها إىل حني إعادة تنظيمها
 حبـسب   –وتتبـع لـوزارة الكهرباء والطاقات املتجددة وختضع إلشـرافها         

  : اجلهات اآلتية–األحوال 
  .الشركة العامة للكهرباء -
 .اجلهاز التنفيذي للطاقات املتجددة -
 .الشركة العامة لألعمال الكهربائية -
 ).جيسكو(الشركة العاملية خلدمات الكهرباء  -
 .شركة الصناعات الكهربائية -
 .شركة النظم لإلنشاءات واألعمال الكهربائية -
 .شركة اإلنشاءات الكهربائية -
 . الكهربائية وامليكانيكيةالشركة اإلفريقية للمشروعات -
 .الشركة اهلندسية ألعمال الكهرباء وامليكانيكا -
 ).اسيسكو(الشركة العربية لالستشارات واخلدمات اهلندسية  -
 .شركة املشروعات الكهربائية -
 .خلدمات التربينات الغازية) اجليك(شركة  -

ه املـادة   يتوىل وزير الكهرباء والطاقات املتجددة حتديد اجلهات املذكورة يف هذ         
واليت يتوىل وكيل الوزارة والوكيل املساعد لشؤون الشركات املشتركة اإلشـراف           

  .عليها ومتابعتها
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6 

للوزارة يف سبيل تأدية مهامها، اختاذ كافة اإلجراءات اليت من شأا حتقيق أغراضها             
أو تعـديل   مبا ال خيالف التشريعات النافذة وهلا اقتراح أو إنشاء أو دمـج أو إلغـاء                

  .اختصاصات الشركات واألجهزة التابعة هلا وفقاً ملا هو مقرر بالتشريعات النافذة
7 

تتوىل وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة إعادة تأهيل وتنظيم أوضاع األجهـزة           
والشركات التابعة هلا، واملسامهة يف ترتيب شؤوا مبا ميكن من يئتها لطرح أسهمها      

ألوراق املالية من قبل املستثمرين الوطنيني وغريهم، وفق املعايري االقتصادية يف سوق ا
  .لألسس والضوابط املقررة يف هذا الشأن

8 

يكون لوزارة الكهرباء والطاقات املتجددة جهاز إداري يرأسـه وكيـل وزارة            
رار، يساعده  ميارس املهام املقررة لوكيل الوزارة مبوجب التشريعات النافذة وهذا الق         

  :يف ذلك كل من
  . وكيل مساعد لشؤون ديوان الوزارة-أ

  . وكيل مساعد لشؤون الشركات املشتركة-ب
  .ويعملوا حتت اإلشراف املباشر لوزير الكهرباء والطاقات املتجددة

9 

 تسيري شؤون الوزارة وتصريف أمورها، وله على األخـص      ييتوىل اجلهاز اإلدار  
  :ما يلي

ذ السياسة العامة للوزارة وذلك مبراعاة اخلطة العامة للدولـة يف جمـاالت              تنفي -1
  .الكهرباء والطاقات املتجددة

 اقتراح وضع اللوائح املنظمة للشؤون الفنية واإلدارية واملالية للوزارة واجلهات           -2
  .التابعة هلا واعتمادها من رئاسة جملس الوزارة
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  .خلتامية للوزارة واجلهات التابعة هلا إعداد مشروع امليزانية واحلسابات ا-3
 دراسة التقارير اليت تقدم عن الوزارة واجلهات التابعة هلا واختـاذ اإلجـراءات           -4

  .الالزمة بشأا
 إعداد التقارير الدورية عن الوزارة واجلهات التابعة هلا وعرضها على اجلهـات            -5

  .ذات العالقة
جملس الـوزراء يف املـسائل ذات        النظر يف ما يعرض عليه من موضوعات من          -6

  .العالقة بنشاط الوزارة
10 

يتكون اجلهاز اإلداري لوزارة الكهرباء والطاقات املتجددة مـن التقـسيمات           
  :التنظيمية التالية

  . مكتب الوزير-1
  . مكتب اإلستراتيجية والسياسات-2
  . مكتب إدارة املشاريع واملتابعة-3
  .ية مكتب املراجعة الداخل-4 

 وكيل الوزارة وميارس مهامه وفقاً ملا هو مقرر بالتشريعات النافذة ويساعده يف             -5
  :ذلك كل من

  

  .مكتب شؤون االستشارات.  * مكتب شؤون ديوان الوزارة* 
  .واألعالمإدارة العالقات والتعاون .      * مكتب الشؤون القانونية* 

  

  .مكتب الوكيل املساعد لشؤون الشركات املشتركة* 
  .إدارة شؤون الشركات* 
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11 

 

  . اإلشراف على مجيع املراسالت الرمسية الواردة إىل الوزارة والصادرة عنها-1
  .شروع جدول أعمال اجتماعات الوزارة حتت إشراف الوزير وضع م-2
 إبالغ تعليمات الوزير ومتابعة تنفيذها وإعداد الردود على مكاتباته بالتنـسيق            -3

  .مع التقسيمات التنظيمية املختصة يف احلاالت اليت تتطلب ذلك
 التحضري الجتماعات الوزارة العادية والطارئة وتصنيف املوضوعات املطلـوب          -4

  .عرضها
  . استالم التقارير واملذكرات املتعلقة باملواضيع املطروحة يف اجتماعات الوزارة-5
 متابعة سري املعامالت الرمسية خالل تنقلها بني إدارات ومكاتب الوزارة حىت يتم        -6

  .اختاذ اإلجراءات النهائية بشأا
  . أي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وفقاً للتشريعات النافذة-7

12 

 

مبراعاة االختصاصات املقررة بالتشريعات النافـذة، يكـون لوكيـل الـوزارة           
اإلشراف على أعمال الوزارة وإصدار القرارات والتعليمات املنظمة لـسري هـذه            
األعمال وله احلق يف االتصال جبميع اجلهات احلكومية وطلـب أي معلومـات أو              

  :رض تنفيذ املهام املوكلة إليه، وله على األخص ما يليبيانات، لغ
 اإلشراف املباشر على ديوان الوزارة يف حدود القوانني والقرارات والتوجيهات           -1

  .الصادرة باخلصوص
 اقتراح السياسات واخلطط يف جمال نشاط وزارة الكهرباء والطاقات املتجـددة       -2

  .لتنفيذ رؤى الوزارة
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ات واألجهزة التابعة للوزارة أو اخلاضعة هلـا واإلشـراف           التنسيق بني الشرك   -3
  .عليها لتنفيذ أهداف وخطط الوزارة

  . مراقبة أداء التقسيمات التابعة له ومؤامتها مع املخطط االستراتيجي للوزارة-4
 التنسيق مع االس احمللية وغريها من املكونات اإلدارية وفقاً للهيكلية املعتمدة            -5

نني والقرارات النافذة وعلى وجه اخلصوص يف إعـداد خطـط         يف إطار القوا  
التنمية االجتماعية واالقتصادية وتنفيذها وذلك يف جمال الكهرباء والطاقـات      

  .املتجددة
 متابعة سري العمل اليومي للجهاز اإلداري والتقسيمات اإلداريـة مـن إدارات      -6

 خـالل    وممارسة اختصاصام بـشأا مـن      – حبسب األحوال    –ومكاتب  
  .الوكالء املساعدين طبقاً للتشريعات النافذة

  . اقتراح تشكيل جلنة املشتريات واعتماد حماضرها-7
 رئاسة جلنة شؤون املوظفني بديوان الوزارة وغريها من اللجان اليت يكلف ـا              -8

  .من الوزير ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات
  . إصدار القرارات اخلاصة مبنح العهد املالية-9

 اقتراح منح املكافآت التشجيعية ومكافآت اللجان اليت يتم تشكيلها لدراسة           -10
  .بعض املواضيع

  . متابعة أعمال اللجان املشكلة داخل الوزارة-11
 التوقيع على العقود اليت تربمها الوزارة لتقدمي اخلدمات لديوان الـوزارة أو             -12

  .تكليف اللجان االستشارية مبوافقة الوزير
  .إلشراف على إعداد املوضوعات اليت يتقرر عرضها على الوزير ا-13
 متابعة تنفيذ ما يصدر عن جملس الوزراء من قرارات وإعداد التقارير الدورية             -14

  .الالزمة يف شأا
 اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية العامة وإعـداد احلـساب اخلتـامي             -15

  .والتقرير السنوي



  178                                                                      صفحة رقم4عـدد 

  . الفنية واالستشارية لدراسة املواضيع املختلفة اقتراح تشكيل اللجان-16
  . إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوزارة وسري العمل ا-17
 اقتراح السياسات واالجتاهات العامة بنشاط اإلدارات يف إطار السياسة العامة           -18

للوزارة واإلشراف واملتابعة لوضع النظم واللوائح املنظمة للعمل وأسـاليب          
  .بسيط اإلجراءاتووسائل ت

 أي مهام أخرى تنص عليها القوانني والقرارات النافذة أو يكلف ا من قبـل    -19
  .الوزير

13 



 

ابعة لـه يف إطـار       اقتراح السياسات واالجتاهات العامة بنشاط التقسيمات الت       -1
السياسة العامة للوزارة واإلشراف واملتابعة لوضع النظم واللـوائح املنظمـة           

  .للعمل وأساليب ووسائل تبسيط اإلجراءات
 اقتراح اللوائح املنظمة لشؤون الشركات التابعة للوزارة، مبا يواكـب حتقيـق             -2

النافذة لتلك  أهدافها مع األخذ يف االعتبار االختصاصات املقررة بالتشريعات         
 .الشركات

 . التنسيق بني الشركات التابعة للوزارة واإلشراف عليها-3
 التحقق من تنفيذ التشريعات اخلاصـة بنـشاط وزارة الكهربـاء والطاقـات         -4

 .املتجددة، والعمل على اختاذ إجراءات اعتمادها ومتابعة تنفيذها
ير الدورية حول األعمـال      متابعة سري العمل بالشركات التابعة للوزارة والتقار       -5

املنجزة مبختلف الوحدات اإلدارية بالشركات التابعة للوزارة وحتديد مواطن         
 .الضعف ووضع الربامج الكفيلة مبعاجلتها

 مراقبة وتقييم أداء الشركات واألجهزة التابعة للوزارة ومؤامتها مع املخطـط            -6 
 .االستراتيجي للوزارة واملسامهة يف حتسينها
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ة العقود اليت تربمها الوزارة مع الشركات املشتركة لتقدمي اخلـدمات أو             متابع -7
 .تكليف اللجان االستشارية

 حبـسب   – متابعة سري العمل اليومي للتقسيمات اإلدارية من إدارات ومكاتب           -8
 .  وممارسة اختصاصام بشأا طبقاً للتشريعات النافذة–األحوال 

 .ليت يتقرر عرضها على وكيل الوزارة اإلشراف على إعداد املوضوعات ا-9
 متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات وإعداد التقارير الدورية الالزمة       -10

 .يف شأا
 اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية العامة وإعـداد احلـساب اخلتـامي             -11

 .والتقرير السنوي للشركات املشتركة
 .الستشارية لدراسة املواضيع املختلفة اقتراح تشكيل اللجان الفنية وا-12
 . إعداد التقرير السنوي عن نشاط عمله وسري العمل ا-13
 التنسيق بني التقسيمات الواقعة حتت إشرافه وتقييم مـستوى األداء ورفـع             -14

 .مقترحاته لتحسني األداء إىل وكيل الوزارة
مراقبتها والتأكد من    وضع مؤشرات األداء لكافة التقسيمات التابعة للوزارة و        -15

 .االلتزام ا
 إصدار إذن مزاولة األنشطة االقتصادية اخلاصة بنشاط الكهرباء والطاقـات           -16

 .املتجددة
 أي مهام أخرى تنص عليها القوانني والقرارات النافذة أو يكلف ا من قبـل    -17

 .وكيل الوزارة
14 



 

 اقتراح اللوائح املنظمة لشؤون ديوان الوزارة وتعديلها، مبا يواكـب وحتقيـق             -1
  .أهدافها
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 اقتراح السياسات واالجتاهات العامة بنشاط التقسيمات التابعة لـه يف إطـار             -2
للـوائح املنظمـة    السياسة العامة للوزارة واإلشراف واملتابعة لوضع النظم وا       

 .للعمل وأساليب ووسائل تبسيط اإلجراءات
 التحقق من تنفيذ التشريعات اخلاصـة بنـشاط وزارة الكهربـاء والطاقـات         -3

 .املتجددة، والعمل على اختاذ إجراءات اعتمادها ومتابعة تنفيذها
 . مراقبة أداء التقسيمات التابعة له ومؤامتها مع املخطط االستراتيجي للوزارة-4
 حبـسب   – متابعة سري العمل اليومي للتقسيمات اإلدارية من إدارات ومكاتب           -5

 . وممارسة اختصاصام بشأا طبقاً للتشريعات النافذة–األحوال 
 وضع مؤشرات األداء لكافة التقسيمات التابعة للوزارة ومراقبتها والتأكد مـن    -6

 .االلتزام ا
 .تقرر عرضها على وكيل الوزارة اإلشراف على إعداد املوضوعات اليت ي-7
 متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات وإعداد التقارير الدورية الالزمة             -8

 .يف شأا
 . اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية العامة للوزارة-9

 التنسيق بني التقسيمات الواقعة حتت إشرافه وتقييم مـستوى األداء ويرفـع         -10
 .األداء إىل وكيل الوزارةمقترحاته لتحسني 

 أي مهام أخرى تنص عليها القوانني والقرارات النافذة أو يكلف ا من قبـل    -11
 .  وكيل الوزارة

15 

 

اقتراح السياسات العامة املبنية على البحوث واملعرفة واخلربة وفقاً لإلحصائيات          
 يانات ورأي اجلهات ذات العالقة وفق منهجية علميـة ولـه علـى وجـه      واالستب

  :اخلصوص ما يلي



  181                                                                      صفحة رقم4عـدد 

  . اقتراح السياسات واخلطط يف جمال نشاط الوزارة لتنفيذ رؤى الوزارة-1
 إعداد السياسة العامة واملخططات اإلستراتيجية للوزارة ومبا يتمشى مع نشاطها           -2

 .وحتقيق أهدافها
ريعات اخلاصة بنشاط الـوزارة والعمـل علـى اختـاذ      التحقق من تنفيذ التش    -3

 .إجراءات اعتمادها ومتابعة تنفيذها
 مراجعة مشروعات اخلطط التنفيذية للقرارات الصادرة من احلكومة أو جملـس     -4

 .رئاسة الوزراء واملتعلقة بشؤون الوزارة
لتابعة  وضع اخلطط والربامج الكفيلة للوصول إىل حتقيق املنافسة بني األدوات ا           -5

 .للوزارة أو اخلاضعة إلشرافها
 إعداد مسودات مشروعات اخلطط التنموية للوزارة يف إطار ما يقرره جملـس             -6

 .الوزراء
 حتديد أولويات املشاريع بناء على األهداف اإلستراتيجية للوزارة وامليزانيـات           -7

 .املتاحة
ة بالتنسيق مـع     حتديث ومراجعة املخططات للشركات واألجهزة التابعة للوزار       -8

 .اجلهات ذات العالقة
 اقتراح تطوير التشريعات لتحفيز القطاع األهلي للمشاركة يف االسـتثمار يف            -9

 .البنية التحتية واخلدمات
 دراسة الصعوبات واملعوقات اليت تعترض تنفيذ اخلطط والـربامج واقتـراح            -10

 .السبل الكفيلة مبعاجلتها
 .حقوق مستهلكي الكهرباء ومتابعة إصدارها اقتراح التشريعات اليت حتفظ -11
 . إجراء دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية-12
 وضع مؤشرات األداء لكافة التقسيمات التابعة للوزارة ومراقبتها والتأكد من           -13

 .االلتزام ا
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 حتديد االحنرافات وحتليل أسباب تدين األداء واستحداث خطط وإجـراءات           -14
 .حسني ومعاجلة اخلللالت

 . متابعة املؤشرات القياسية جلودة الكهرباء-15
 مراجعة التعريفة بشكل دوري وإعداد التقارير ملقارنتها بالتكلفة الفعلية مـع            -16

 .اجلهات ذات العالقة
 . املشاركة بدراسات توقعات الطلب على الكهرباء مع اجلهات ذات العالقة-17
انيات مشروعات التنمية ومتابعة تنفيذها، والعمل على        املشاركة يف إعداد ميز    -18

 .حل كافة املشاكل األولية اليت تسبق ذلك
 اقتراح دراسات توضح أسعار بيع وتوزيع واسـتهالك الطاقـة الكهربائيـة             -19

 .بالتنسيق مع التقسيمات ذات العالقة ومتابعة اعتمادها من اجلهات املختصة
اث إىل الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات املترتبة        رفع توصيات الدراسات واألحب    -20

 .على هذه التوصيات
16 

 

يعترب مكتب ديوان الوزارة حلقة الوصل بني إدارات ومكاتب الوزارة بعـضها            
لعام ببعض، وبني الوزارة والقطاعات التابعة هلا واجلهات ذات العالقة يف القطاعني ا           

واخلاص، ويرتبط مكتب ديوان الوزارة إدارياً مبساعد وكيل الوزارة لشؤون ديوان           
  :الوزارة وخيتص مبا يلي

 استالم الربيد الوارد للوزير وتسجيله يف سجالت خاصة بعد عرضه عليه واختاذ   -1
  .ما يلزم من إجراء حياله إىل جهات االختصاص وفقاً للتأشريات املدونة عليه

 .تام مكتب الوزارة وامللفات املوضوعية اليت يرى حفظها حفظ أخ-2
 حفظ امللفات والسجالت اخلاصة بالتقارير واملـذكرات املتعلقـة باملواضـيع            -3

 .املطروحة يف اجتماعات الوزارة
 . تصنيف وفهرسة املراسالت الرمسية وفقاً للمعايري العلمية-4
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زارة من تقـارير ودراسـات       اإلشراف على تنظيم أعمال طباعة ما حتتاجه الو        -5
 .وأحباث وتوثيقها آلياً

 القيام بأعمال النسخ والتصوير الالزمة للقرارات واملستندات والوثائق الرمسية          -6
 .حسب طلب اجلهة املسؤولة

 إمتام إجراءات تسليم واستالم الربيد السريع بالتنسيق مع اجلهات املتخصـصة            -7
 .باخلدمات الربيدية

 والبالغات والتعاميم املتعلقة بالوزارة على اجلهـات املعنيـة يف            توزيع التقارير  -8
 .داخل الوزارة وخارجها إلجراء الالزم بشأا

 حفظ املراسالت والوثائق الواردة والصادرة بامللفات املخصصة هلـا حـسب            -9
 .املوضوع مع احملافظة على سرية املعلومات الواردة فيها

لوزارة وحفظ مستنداا واستكمال اإلجـراءات   مسك العهد املالية اخلاصة با   -10
 .اخلاصة ا

 إعداد اإلجراءات الشهرية ملرتبات املوظفني بالوزارة وفقاً لكشوفات احلضور          -11
 .واالنصراف وإحالتها للجهات املختصة يف املواعيد احملددة لذلك

 .د إمتام اإلجراءات اخلاصة باملوظفني الذين تتم إحالتهم لصندوق التقاع-12
 املسامهة يف إعداد مشروع امليزانية التسريية للوزارة متضمنة أوجه الـصرف            -13

 .والبنود املخصصة لذلك
 املسامهة يف إعداد احلسابات اخلتامية للميزانيـة التـسريية للـوزارة وفقـاً              -14

 .للتشريعات النافذة
زمة لشغل   دراسة احتياجات الوزارة واجلهات التابعة له من القوى العاملة الال          -15

 .الوظائف الشاغرة وتطوير من ميكن االستفادة من خدماته
 القيام بكافة اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بشؤون املوظفني بالوزارة وحفـظ           -16

ملفام وإعداد ومتابعة اإلجراءات اخلاصة بإجازام وعالوام وترقيام إىل         
 .فغري ذلك من اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باملوظ
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 إعداد مشروعات اللوائح واخلطط التدريبية والتطويرية للمـوظفني املنظمـة       -17
 .للتدريب واالحتياجات التدريبية للوزارة واجلهات التابعة له

 وضع املعايري اليت يتم على أساسها ترشيح املوظفني املطلـوب تدريبـهم أو              -18
 .تطويرهم وفقاً الختصاصات وظائفهم ووصفها الوظيفي

تابعة تنفيذ الربامج واخلطط التدريبية للوزارة واجلهات التابعة لـه وإعـداد     م -19
 .التقارير الفنية باخلصوص

 مواكبة التطورات العلمية يف خمتلف التقنيات احلديثة ذات العالقـة بـالنظم             -20
املالية واإلدارية واملعلوماتية، واختيار ما يتالءم منها واحتياجـات الـوزارة           

 .ديث أساليب العمل ورفع كفاءة األداءلغرض تطوير وحت
 اإلشراف على إمتام عمليات املسح الالزمة مبختلـف الوحـدات اإلداريـة             -21

 .بالوزارة لرصد متطلباا من املوارد البشرية من حيث املواصفات والعدد
 اقتراح التطويرات والتعديالت الالزمة اليت من شأا رفع كفـاءة وحـسن             -22

ألنظمة الشاملة، واملشاركة يف وضع اخلطـط والـربامج         استغالل مقدرات ا  
 .الالزمة لذلك

 وضع األسس واملعايري الالزمة للتمكن من تقييم معـدالت األداء ملختلـف             -23
 .شرائح املوظفني بالوزارة وإجياد الطرق املناسبة للرفع من هذه املعدالت

 .تشريعات النافذة أي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل يكلف ا وفقاً لل-24
17 

 

تنفيذ مجيع األعمال اليت تتطلب قدراً عالياً من التنسيق واملتابعة بني الوحـدات             
والفرق داخل الوزارة وبني الوزارة وغريها من اجلهات مبا فيهـا ديـوان الـوزارة        

لوب عمل حيقق األهداف الكمية والنوعيـة  واعتماد منهجية إدارة املشروعات كأس    
مع أخذ عاملي الزمن والتكلفة بعني االعتبار باإلضافة إىل أسـاليب إدارة اجلـودة              

  :وإدارة املخاطر وله على األخص ما يلي



  185                                                                      صفحة رقم4عـدد 

 التنسيق بني كافة التقسيمات التابعة للوزارة لـضمان تنفيـذ الـسياسات             -1
وزارة إلجناز كافة األعمال املتعلقة     والتوجهات اليت ترمسها اجلهات املخولة بال     

  .بنشاطها على األكمل
 جتميع قرارات اجلهات ذات العالقة فيما خيص الوزارة ومتابعة تنفيذها مـن             -2

 .قبل التقسيمات التابعة هلا
 إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن نشاطات الـشركات واألجهـزة            -3

 .االتابعة للوزارة أو اخلاضعة إلشرافه
 متابعة تعليمات الوزير بشأن الشكاوى الواردة من داخل وخارج الـوزارة،            -4

 .والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ملعاجلتها
 اإلشراف على تنفيذ السياسات وإتباع األسس اإلرشادية واملعايري املوحـدة           -5

 وأساليب وطرق العمل املعمول ا يف نظم التوثيق لكافة املعلومات، وتعميمها       
داخل الوزارة واجلهات التابعة هلا، دف التنسيق والتكامل، ولغرض توحيد          

 .أمناط العمل بكافة تقسيمات األنشطة
 اإلشراف على تصميم وتنفيذ مشروعات أنظمة ختزين املعلومات املتطـورة           -6

بالوزارة بشأن هذه النظم حلفظ السجالت وامللفـات والوثـائق وتـدريب            
 .ظماملستخدمني على هذه الن

 اإلشراف على وضع إطار عام لتوحيد اجلداول اإلحصائية والتقارير املطلوبة           -7
من كافة اجلهات التابعة للوزارة وحتسني طـرق تـداوهلا، ونـشر الـوعي              

 .اإلحصائي لدى تلك اجلهات
 . متابعة احلمالت الترشيدية واليت دف إىل ترشيد استهالك الطاقة-8
قواعد ومصادر البيانات بـالوزارة واجلهـات        اإلشراف على إنشاء وتطوير      -9

التابعة له، باستخدام الطرق واملنهجيات العلمية، لتحقيق أعلى مستوى ممكن          
جلودة ودقة البيانات والعمل على ربطها مبختلف الوحدات اإلدارية التابعـة           

 .للوزارة ليتم ربطها بأنظمة اجلهات ذات العالقة
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18 

 

 التحقق من تنفيذ التشريعات اخلاصة بنشاط الـوزارة والعمـل علـى اختـاذ         -1
  .إجراءات اعتمادها ومتابعة تنفيذها

 وضع مؤشرات األداء لكافة التقسيمات التابعة للوزارة ومراقبتها والتأكد مـن    -2
 .االلتزام ا

دورية حـول األعمـال      متابعة سري عمل الشركات التابعة للوزارة والتقارير ال        -3
املنجزة مبختلف الوحدات اإلدارية بالشركات التابعة للوزارة أو اخلاضعة هلا          

 .وحتديد مواطن الضعف ووضع الربامج الكفيلة ملعاجلتها
 . تطوير املعايري والترميز لنشاط الوزارة والتأكد من االلتزام ا-4
سامهة يف حتسينها وموائمتها مع  مراقبة وتقييم أداء للشركات التابعة للوزارة وامل     -5

 .املخطط االستراتيجي للوزارة
 اقتراح اللوائح املنظمة لشؤون الشركات التابعة للوزارة وتعديلـها مبراعـاة            -6

االختصاصات املقررة للشركات بالتشريعات النافذة، مبا يواكـب تطـوير          
 .خدمات الكهرباء

كل دوري بني الشركات التابعة     متابعة وضمان انسياب املعلومات والبيانات بش      -7
 .والوزارة

 إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن نشاطات الشركات التابعة للـوزارة            -8
 .أو اخلاضعة إلشرافها

 من القوى العاملة ومراجعتها بالتنسيق مع الشركات التابعة         ت جتميع االحتياجا  -9
 .للوزارة ووضع اخلطط العامة للتعيني واالستخدام

 وضع السياسات وتنفيذ الربامج اخلاصة باستقطاب العناصر اجليدة واملالئمة          -10
ملتطلبات العمل ومبا يتوافق مع احتياجات وخطط الوزارة احلالية واملستقبلية          
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مع ضمان توافق كل اإلجراءات والسياسات والطرق والعمليـات اخلاصـة        
 .اط الوزارةباملوارد البشرية مع السياسات واإلجراءات العامة لنش

 التوصية باعتماد امليزانيات السنوية واحلسابات اخلتامية للـشركات التابعـة           -11
 .للوزارة أو اخلاضعة إلشرافها

 اقتراح اخلطط والربامج التطويرية والتدريبية للموظفني بالـشركات التابعـة         -12
 .للوزارة أو اخلاضعة إلشرافها

داري واملوارد البشرية والدراسات الفنيـة       حتديد املشاريع املتعلقة بالتطوير اإل     -13
 .واالقتصادية املطلوبة جلميع اجلهات التابعة للوزارة

 وضع األسس واملعايري الالزمة لتقييم معدالت األداء ملختلف شرائح املوظفني           -14
 .بالشركات التابعة للوزارة وإجياد الطرق املناسبة للرفع من هذه املعدالت

واملشاكل اليت قد تواجه الشركات التابعـة للـوزارة أو           معاجلة الصعوبات    -15
 .اخلاضعة إلشرافها والتنسيق يف ذلك مع اجلهات املعنية

19 

 

 متابعة تنفيذ اتفاقات وحماضر التعاون الثنائي بني ليبيا ومجيع الـدول يف جمـال               -1
املتجددة، واليت تكون الوزارة طرفاً فيها، أو اليت حتـال          الكهرباء والطاقات   

  .إليها من اجلهات املختصة، واقتراح أفضل الوسائل احلديثة ملتابعة تنفيذها
 التنسيق مع اجلهات املختصة بشأن اجتماعات اللجان املشتركة اليت تعقد خارج -2

 .ليبيا وكذلك االجتماعات التحضريية املتعلقة ا
لتقارير الفنية عن املوقف التنفيذي للقرارات والتوصيات ذات العالقـة           إعداد ا  -3

بنشاط الكهرباء والطاقات املتجددة، مبحاضر اجتماعات اللجان املـشتركة         
وحتديثها بشكل دائم والتنسيق يف ذلك مع التقسيمات التنظيمية املختـصة            

 .بالوزارة
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 .تفادة منها عند الضرورة حصر املنظمات الدولية واإلقليمية بشكل ميكن االس-4
 القيام بترمجة الوثائق واملستندات اخلاصة باالتفاقيـات واملعاهـدات الدوليـة            -5

واإلقليمية ذات العالقة بعمل الوزارة، مع تأمني الترمجـة الفوريـة للوفـود             
األجنبية املشاركة يف االجتماعات واللقاءات والندوات واملؤمترات اليت تعقد         

ة الوفود أثناء قيامهم بالزيارات امليدانيـة الـيت تنظمهـا           داخل ليبيا ومرافق  
 .الوزارة

 التنسيق مع اجلهات املختصة بشأن مشاركة الوزارة يف كافـة االجتماعـات             -6
واملؤمترات والندوات اليت تنظمها اهليئات واملؤسسات واملنظمـات الدوليـة       

ة واللجان الفنية   واإلقليمية املعنية مبجاالت نشاط الكهرباء والطاقات املتجدد      
املنبثقة عنها، سواء تلك اليت تعقد داخل ليبيا أو خارجها من أجل متابعة مـا             

 .يصدر من قرارات وتوصيات تكون هلا صلة بنشاط الوزارة
 اتباع األساليب احلديثة واملتطورة يف توثيق وحفظ حماضر االجتماعات وقرارات   -7

ية، بشكل يسهل الرجوع إليهـا      وتوصيات املنظمات الدولية واإلقليمية املعن    
 .عند احلاجة

 القيام بكافة اإلجراءات الالزمة الستقبال وإقامة ضـيوف الـوزارة وتنظـيم             -8
الزيارات هلم واإلشراف على مراسم االستقبال اليت جيرى إعـدادها علـى            

 .شرفهم
 إعداد املطبوعات اإلعالمية والربامج اإلذاعية اإلرشادية الـيت تـربز أعمـال             -9

زارة واليت تكفل حتقيق أهدافها كما يتم إحاطة املواطنني بنشاطات الوزارة           الو
 . وما تقدمه من خدمات عرب وسائل اإلعالم املختلفة

 القيام باإلجراءات اخلاصة باحلصول على تأشريات الدخول واإلقامة لألجانب          -10
 .وتأشريات السفر ملوظفي الوزارة
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ر وحتديد مواعيده وإبالغ اجلهـات ذات        القيام بإجراءات حجز تذاكر السف     -11
 .العالقة بذلك

 . تنظيم عالقات الوزارة مع اجلهات والقطاعات العامة وغريها داخل ليبيا-12
 . تقدمي كافة اخلدمات للموظفني بالوزارة-13

20 

 

مسائل فنية أو ماليـة تتعلـق    إبداء الرأي فيما حيال من تقارير وموضوعات أو      -1
  .بعمل الوزارة

 تقدمي املشورة الفنية واملالية املتعلقة باملشروعات القائمة أو اليت تنوي الـوزارة             -2
 .تنفيذها حسب طلب اجلهات ذات العالقة

 جتميع البحوث والدراسات األكادميية والتطبيقية واالتصال باملنظمات واهليئات         -3
ية اليت متارس نشاطات مماثلة لالسـتفادة مـن جتارـا           العلمية احمللية والعامل  

 .وخرباا
 املشاركة مع اإلدارات املختصة بالوزارة يف إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية           -4

 .الالزمة لنشاط الوزارة
 اختاذ ما يلزم من إجراءات ملواكبة التطورات العلمية والتقنيـة احلديثـة، مبـا               -5

 .كتبيتضمن تسهيل مهام امل
 إعداد املذكرات واملراسالت والتقارير االستشارية واملتعلقة بعمـل الـوزارة،           -6

وتدعيمها باملستندات واجلداول اإلحصائية والرسومات البيانية كلما تـوفر         
 .ذلك

 املشاركة يف الندوات واملؤمترات وامللتقيات العلمية احمللية والدوليـة، املتعلقـة         -7
 .مبجاالت نشاط الوزارة

 . أي أعمال أخرى يكلف ا املكتب تستدعي تقدمي الرأي أو املشورة بشأا-8
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 إبداء الرأي وتقدمي املشورة القانونية يف املسائل املعروضـة عليـه، وإعـداد              -1
  .ومراجعة مشروعات القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بعمل الوزارة

 مراجعة مشروعات التعاقدات اليت تربمها الوزارة واالتفاقيات اليت تكون طرفاً           -2
 .فيها

 متابعة القضايا اليت ترفع من قبل الوزارة أو عليها، بالتنسيق مع إدارة قـضايا               -3
 .احلكومة واجلهات ذات العالقة

 .ملعنية إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وترقيمها قبل إحالتها إىل اجلهات ا-4
 . إجراء التحقيقات الالزمة وحبث الشكاوى ذات العالقة بالوزارة-5
 حفظ القوانني واللوائح والقرارات واالتفاقيات والعقود الناجتـة عـن عمـل             -6

 .الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عن احلاجة
ء  املشاركة يف صياغة املذكرات اليت يرى الوزير عرضها على جملـس الـوزرا             -7

 .واجلهات األخرى
 املراجعة الدورية للتشريعات املتصلة بأعمـال الـوزارة واقتـراح حتـسينها             -8

 .وتطويرها
 . إعداد التقارير الدورية املنتظمة عن أنشطتها-9

 أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته وفقاً للقوانني واللـوائح النافـذة أو              -10
 .املساعد لشؤون ديوان الوزارةتكلف ا من قبل وكيل الوزارة أو الوكيل 

22 

 

 التحقق من تنفيذ القوانني واللوائح املالية املتعلقة بسري عمل املكتب بشكل عـام       
  :وله على وجه اخلصوص ما يلي
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 التأكيد على االلتزام بسياسات وإجراءات الوزارة والقوانني النافـذة لـضمان     -1
يري العمل وفقاً لذلك وتنفيذ السياسات املتعلقة باملراجعة ووضعها يف شكل      تس

إجراءات إلعداد قاعدة صحيحة ومالئمة لعمليات الوزارة وتطبيق أهـداف          
  .وغايات الوزارة مبا يتوافق مع اخلطط واالستراتيجيات العامة

دورة املستندية   التأكد من أن العمل املايل بكافة تقسيمات الوزارة جيري وفقاً لل           -2
 .املعمول ا

 فحص احلسابات اخلتامية للوزارة والتأكد من صحة توجيه القيـود احملاسـبية             -3
ومراجعة مذكرات التسوية حلساب الوزارة باملـصرف واملطالبـة بتـسوية           

 ).إن وجدت(املعلقات 
 مراجعة كافة مستندات الصرف اليت حتال من وحدة الشؤون املاليـة مبكتـب              -4

لوزارة قبل صرفها وذلك وفق القوانني واللوائح والقرارات الصادرة         ديوان ا 
 .باخلصوص

 اقتراح أو تطوير اإلجراءات املعمول ا وفحص ومراجعة االعتمادات املستندية       -5
 .والتأكد من سالمة اإلجراءات املتبعة عند فتحها وإقفاهلا

 والرد على املالحظات     التنسيق مع املراجع اخلارجي يف مراجعة ميزانية الوزارة        -6
 .املتعلقة بنشاط املراجعة

 التدقيق يف مستندات الشراء احمللي واخلارجي للتأكد من تقيـدها بالـضوابط             -7
 .واألحكام املقررة باخلصوص وفقاً للتشريعات النافذة

 التأكد من تسوية العهد والسلف مع ضرورة العمل على تسوية كافـة العهـد        -8
 .نة ماليةاملالية مع اية كل س

 فحص ومراجعة امللفات اإلدارية ملوظفي الوزارة والتأكد من إجراءات التعـيني      -9
 .والترقيات ومنح البدالت والعالوات أياً كان نوعها طبقاً للقوانني واللوائح
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23 

 يصدر التنظيم الداخلي للجهاز اإلداري لوزارة الكهرباء والطاقات املتجددة قرار       
  .لتنسيق مع وزارة العمل والتأهيلمن الوزير با

24 

  .يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القرار
25 

يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيـذه، وينـشر يف              
  .اجلريدة الرمسية

  
 

  . هجري1433/ ربيع األول/ 14صدر يف 
  .             ميالدي 2012/ 02/ 06املوافق





  194                                                                      صفحة رقم4عـدد 

  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 1(رقم 

 

 بشأن حمرري العقـود وتعديلـه   1993 لسنة )2( بعد االطالع على القانون رقم  -
  .والئحته التنفيذية

الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر         وعلى الطلبات املقدمة من ذوي       -
  . للقيدالشروط املطلوبة قانوناً

ـ 1433/ربيع اآلخـر  /22 وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        - املوافـق  . هـ
  . ميالدي15/3/2012

 

1 

ة اسـتئناف   ـرري عقود بدائرة حمكم   ـم حم ـة أمساؤه ـوة اآلتي ـد اإلخ ـيقي
  -:مـطرابلس وه

  .زيد عامر املزوغي  الطاهر أبو-1
  .بكر أمحد العامل  أبوي النور-2
  .ةينش  عبد احلفيظ عبد اهللا أبوي عل-3
  . سامل حممد الزنتويتي عل-4
  . رندة حممد أبو بكر إفريج-5
  . اجلميني خليفة عبد اهللا عل-6
  . أمني عبد السالم حممد حريش-7
  . فتحي حممد بلقاسم علي-8
  .يوي أمسلم خالد احممد اشت-9
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  . نصر عياد حممد اجلدي-10
  . عمر منصور احممد العريب-11
  . سهام علي حممد أبو عطية-12
  . طارق الكوين املختار معيوف-13
  . عبد املنعم أمحد حممد محودة-14
  . معمر عبد اهللا مصباح أبورزيزة-15
  . أبو كراعي أمحد بشري عل-16
  . احلسني احممد سامل الغزيلي-17
  .يس املزوغي حسني عبد الونيس أون-18
  . جنيب امساعيل املختار األزرق-19
  . إبراهيم عبد السالم إبراهيم األسود-20
  . عبد الناصر عمار احلراري الاليف-21
  . أمال علي سامل الشريع-22
  . أمال حمفوظ حممد بن الزائدي-23
  . عبد الرحيم سامل فرج اخلويلدي-24
  .ن منري عمار الطاهر عمار عو-25
  . طارق خليفة أمحد احلواسي-26
  . عبد املنعم سامل الطاهر دعوب-27
  .كامل حممد سامل الشبشويب-28
  .إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف -29
  .نور الدين علي حممد الفاندي -30
  .حممد الزوام الشاوش -31
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  .خالد خليفة أمحد بسيسة -32
  .احممد خليفة حممد حمفوظ -33
  .ني العماريبكر علي حس أبو -34
  .مهند ميلود حممد عطيوة -35
  .عادل علي عبد السالم أبو ريسني -36
  .عبد احلكيم أمحد حممد عبد اهللا -37
  .ربيع مفتاح علي قجام -38
  .أسامة احممد علي قوجيل -39
  .أكرم إبراهيم حممد إبراهيم -40
  .إبراهيم مفتاح جابر إمجاعة -41
  .الصادق ميالد إبراهيم قويرب -42
  .عبد السالم عمر الشيباين الدرزاوي -43
  .جنالء سامل بشري املقريف -44
  .أمساء عيسى خليفة احلرك -45
  .نوري ميلود مصباح ميلود -46
  .أمين املختار حسني أبو ضوة -47
  .حممد األمني سامل العريفي -48
  .بدر حممد منصور الفاسي -49
  .مد أبو بكر حمفوظ الفريس حم-50
  .هلامشي القزلةحممد حممد ا -51
  .عادل سعد ميلود فرقة -52
  .رضا عبد اهللا عمرو عيسى -53
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  .حممد خليفة إبراهيم ميالد -54
  .أمحد علي حممد املوسى -55
  .إبراهيم سليمان سعيد القبالوي -56
  .باسم علي احلاجي صوب -57
  .فطيم خليفة الصادق الشاملي -58
  .الصادق حسني ضو حممد-59
  .مد بسينةهانيبال بشري حم -60
  .منصور سعد عبد اهللا -61
  .مصباح حممد إبراهيم الصقر -62
  .سعيد مجعة علي الصكيك -63
  .صالح خمتار حممد الغناي -64
  .أمحد علي عامر املرغين -65
  .صاحل سليمان حممد احلبيشي -66
  .سهام حممد حممد السويح -67
  .علي هدية أمحد ساسي -68
  .قصودةعبد املطلب اهلادي مفتاح أ -69
  .زكريا حممد حسن الفالح -70
  .مراد املداين موسى العزومي -71
  .سامي علي اشتيوي أبوراوي -72
  .أمحد عبد السالم سلمان أنديشة -73
  .أمحد عمر حممد محيدان -74
  .توفيق عمر مسعود أبو خريص -75
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2 

ناف يقيد األخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مساعدين بـدائرة حمكمـة اسـتئ          
  -:طرابلس كل مبكتب حمرر العقود املبني قرين امسه

  

  مبكتب طارق حممد حممد الزيتوين  حامت رمضان عمران الدويهش  -1
  مبكتب زينب الطاهر خليفة املختار  خدجية حممد أمحد األنصاري  -2
 مبكتب ميالد صاحل حممد جليد  جنيب حسني علي كشيد  -3
 صاحل مشس الدين أبو عزوممبكتب ال  حممد سعد سامل احلسناوي  -4
 مبكتب حممد أبوبكر أمحد العامل  فيصل جمدي النوري العامل  -5
 مبكتب مفتاح بلقاسم احملجوب  علي عبد ايد العريب املربوك  -6
 مبكتب عالء الدين الطاهر أبو جعفر  أشرف صاحل حممد عبد اجلليل  -7
 م اهلمشريمبكتب طارق عبد السال  حممود حممد مسعود عبد اهللا  -8
 مبكتب مسعود عبد الغين املربوك  عبد الرمحن األمني السائح  -9

 مبكتب حممد عياد السين عبد اهللا  ربيعة احممد حممد أبو جناح  -10
 مبكتب سامي أمحد رمضان التويب  حممد سامل عياد شلوف  -11
 مبكتب بشري رمضان بن زيتون  أسامة عبد اهللا عبد السالم  -12
 مبكتب منصور حممد احممد ميالد  الدين حممد القريقىنهنية نور   -13
  مبكتب نور الدين حممد عبد اهللا  وسام علي عمر الككلي  -14
  مبكتب املصري حممد دياب  حممد مجعة سعد الرجباين  -15
  مبكتب أكرم اجلالين رحاب  عبد السالم املختارعلي الشناق  -16
   أمحد احفيظمبكتب فتحي علي  نوال الطاهر مصباح الكدى  -17
  مبكتب طارق حممد الزتيوىن  علي عمر علي الناوي  -18
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  مبكتب مفتاح بلقاسم احملجوب  طه حممد امبارك الفرجاين  -19
 مبكتب فتحي علي أمحد احفيظ  سعيدة منصور سامل عبد الصمد  -20
 مبكتب ناجي أمحد العجيلي دردور  مجال عمار ارحومة املرزوقي  -21
 مبكتب حممد اهلادي محدي  دي محديأسامة حممد اهلا  -22
  مبكتب منال الطاهر إرزمي  رقية صاحل عبد اهللا الشارف  -23
 مبكتب حسني عبد الغين حسني  غادة مفتاح سليمان اجلهاين  -24
 مبكتب حممد علي الطيب  الضعيف عبداهللا اهلادي الكرمي عبد  -25
 بالمبكتب نور الدين حممد در  هدى الطاهر املربوك العائب  -26
 يمبكتب نبيل أنور املاجر  محيدة املربوك احممد اخلنجارى  -27
 مبكتب تيسري عيسى الصيد أمحد  وليد أبو خريص اهلادي هندر  -28
 مبكتب هواد مسعود فرج هواد  حممد مروان عبد الكرمي كاره  -29
 مبكتب مسرية احممد كين   الورشفاينسارة حسني كين  -30
 مبكتب حممود ميالد املصري  لربيكيحافظ عبد احلميد علي ا  -31
 مبكتب حنان حممد عموره اهلوين  مىن حممد عبد السالم الشائيب  -32
 مبكتب عبد املنعم عياد أمحد أبوقدين  حممد أمحد علي اهليالم  -33

3 

ود بـدائرة  ـرر العقـ حم / ل األخ ـينق
رر عقود بدائرة حمكمة استئناف طرابلس بنـاء        ة استئناف الزاوية للعمل حم    ـحمكم

  .على طلبه
 حمرر العقود مبحكمة استئناف الزاوية / ل األخـينق

  .للعمل حمرر عقود مبحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه
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  حمرر العقود مبحكمـة   / ل األخ ـينق
  .للعمل حمرر عقود مبحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبهاستئناف الزاوية 

 حمرر العقود مبحكمة استئناف اخلمـس       / ينقل األخ 
  .للعمل حمرر عقود مبحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه

 حمرر العقود مبحكمة استئناف مصراتة / ل األخ ـينق
  .ة استئناف طرابلس بناء على طلبهللعمل حمرر عقود مبحكم

رر العقود بـدائرة اختـصاص   ـ حم / ل األخ ـينق
 طرابلس بناء على     استئناف حمكمة استئناف مصراتة للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة       

  .طلبه
4 

 حمرر العقود املساعد مبكتـب  / ل األخت ـتنق
رر عقـود مـساعد مبكتـب    ـ للعمل حم/ اذـاألست

 حمرر العقود بدائرة اختـصاص حمكمـة    / األستاذ
  .استئناف طرابلس بناء على طلبها

اعد مبكتب ـرر العقود املسـ حم/ ل األخ ـينق
/ اذـعد مبكتب األست للعمل حمرر عقود مسا/ األستاذ

رر العقود بدائرة اختصاص حمكمة اسـتئناف  ـ حم
  .طرابلس بناء على طلبه

5 

يلغى قيد األخوة حمرري العقود اآلتية أمساؤهم من جدول حمرر العقود بناء على             
  -:طلبهم وهم
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  .عز الدين عمار علي الزليطين -1
  .ختار سويسيوسف حممد امل -2
  .ليلى غيث شعيب -3
  .عبد النيب حممد حسن عبد النيب -4

6 

 حمرر عقود مساعد مبكتـب  / د األخ ـيلغى قي 
 حمرر عقود بدائرة حمكمـة اسـتئناف   / األستاذ
  .بناء على طلبه. طرابلس

7 

ذا القرار من تاريخ    ـعمي اعتماده من قبل السيد وزير العـدل       ل ، نـشر يف    وي
  .اجلريدة الرمسية

 

 

 

                               
  

  .ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  .هـ1433 /      /          : املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 2(رقم 

 

 ميالدي بشأن حمـرري العقـود   1993لسنة ) 2(بعد االطالع على القانون رقم   -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر              -
  .الشروط املطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/ربيع اآلخـر  /22يخ  وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتار      - املوافـق  . هـ
  .ميالدي 15/3/2012

 

1 

 حمكمة اسـتئناف     بدائرة ودـرري عق ـاؤهم حم ـة أمس ـوة اآلتي ـد األخ ـيقي
  -:الزاوية وهم

  .غالية رمضان موسى معمر -1
  .أبو القاسم مسعود رحومة أبوبكر -2
  .عبد ايد زيدان انطاط الشريف -3
  .الغرياينحسين حسين حممد  -4
  . العريب رمضانيأكرم عل -5
  .يمخوليد العريب الصغري اش -6
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  .مصطفى سامل يوسف الطالب -7
  .محزة حممد أمحد أبو جلام -8
  .حممد صاحل الشوشان أعراس -9

  .جمدي يوسف على احتيوش -10
  .هيثم عيسى ساسي عسكر -11

2 

ة اختـصاص حمكمـة     رائيقيد األخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مساعدين بد       
  -: العقود املبني قرين امسه وهمراستئناف الزاوية كل مبكتب حمر

  . مبكتب عبد الرمحن املهدي الثين                  أمحد خمتار أبو بكر الثين -1
  .مبكتب سامل عبد السالم سامل الصيد                 عامر املختار عمر مسعود  -2
  .مبكتب أمحد عبد اجلواد               مة حامت اهلادي حسني ارحو -3
  . مبكتب سامل عبد السالم سامل الصيد         باسم عبد السالم مخاج احلراري -4

3 

اعد ـرر العقـود مـس  ـ حم/ ل األخ ـينق
 للعمل حمرر عقود مساعد مبكتـب  / مبكتب األستاذ 

 حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف / اذاألست
  .الزاوية بناء على طلبه
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4 

 حمرر عقود بدائرة اختصاص حمكمة   / يلغى قيد األخ  
  .استئناف الزاوية بناء على طلبه

5 

 العدل وينشر يف اجلريدة     يعمل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير         
  .الرمسية

  
 

 

 

  .ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  .هـ1433  /        / :       املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 3(رقم 

 

 ميالدي بشأن حمـرري العقـود   1993لسنة ) 2(بعد االطالع على القانون رقم   -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر              -
  .الشروط املطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/ربيع اآلخـر  /22وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        - املوافـق  . هـ
  .ميالدي 15/3/2012

 

1 

ود بـدائرة حمكمـة   ـرر عقـ حم/ د األخ ـيقي
  .استئناف مصراته

2 

رر عقود مساعد ـ حم/ د األخـيقي
رر العقود بدائرة حمكمـة اسـتئناف   ـ حم / اذـمبكتب األست 

  .مصراته
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3 

رار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر يف           ـالقذا  ـل  ـيعم
  .اجلريدة الرمسية

  
 

 

 

  .ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  .هـ1433 /       /        :  املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  يد ميال2012لسنة  )4(رقم 

 

 ميالدي بشأن حمرري العقـود      1993لسنة  ) 2(بعد االطالع على القانون رقم        -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر              -
  .الشروط املطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/ربيع اآلخـر  /22وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        - املوافـق  . هـ
  .ميالدي 15/3/2012

 

1 

ة حمكمة اسـتئناف    رود بدائ ـرري عق ـاؤهم حم ـة أمس ـوة اآلتي ـد األخ ـيقي
  -:مـس وهـاخلم

  .فرج املربوك حممد أبو سنينة املزوغي -1
  .عبد احلميد علي مسعود مفتاح -2
  .علي حممد فرج احلر -3
  .مجعة أمحد مفتاح أبو عون -4
  .سعد حممد أبو زقايةحممد  -5
  .ربيع نوري وايل -6
  .عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة -7
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  .العماري اهلادي العماري املرغين -8
  .سامي إبراهيم عبد اهلادي العيان -9

  . حمسن الفاهم حممد عبد اجلليل-10
  . محزة عبد اهللا رمضان مسعود-11
  . اجلايل انبيه مفتاح يوسف-12
  .مد عصمان امساعيل مصطفى حم-13
  . ناصر حممد عون اهللا زقلوم-14
  . محزة صاحل سامل زقلوم-15
  . سليم حممد سليم حبيش-16
  . أمحد بلعيد فرج الشمندي-17
  . حممد علي زايد أميمن-18
  . رمضان امحيد صاحل املشايل-19
  . فوزية أعماره صاحل زليطة-20

2 

ن بدائرة اختـصاص حمكمـة      يقيد األخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مساعدي      
  :استئناف اخلمس كل مبكتب حمرر  العقود املبني قرين امسه وهم

  . علي مجعة علي أبو زريريق               مبكتب منصور عمار حممد النفر-1
  .   مبكتب أمحد عبد القادر حممد الذوييب  يوسف حممد علي العريب أبو شنية     -2
  .        مبكتب سعد عبد اهللا حممد مصطفى علي ونيس عمر        -3
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3 

 حمرر العقود بـدائرة حمكمـة   / ينقل األخ 
  .استئناف مصراته للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف اخلمس بناء على طلبه

4 

رر العقـود املـساعد مبكتـب    ـ حم/ ل األخ ـينق
 حمرر العقود بـدائرة اختـصاص حمكمـة    / األستاذ

/ استئناف اخلمس للعمل حمرر عقود مساعد مبكتب األستاذ    

حمرر العقود بدائرة حمكمة استئناف اخلمس بناء على طلبه .  
5 

 حمرر العقود بدائرة اختصاص حمكمة / يلغى قيد األخت  
  .تئناف اخلمس من جدول حمرري العقود بناء على طلبهااس

6 

خ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينـشر  ـرار من تاريـذا الق ـل  ـيعم
  .يف اجلريدة الرمسية

  
 

 

 

  .ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  .هـ1433  /          /   :   املوافق
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  رار جلنة قيد حمرري العقودق
   ميالدي2012لسنة  )5(رقم 

 

 ميالدي بشأن حمـرري العقـود   1993لسنة ) 2(بعد االطالع على القانون رقم   -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر              -
  .لوبة قانوناً للقيدالشروط املط

ـ 1433/ربيع اآلخـر  /22وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        - املوافـق  . هـ
  .ميالدي 15/3/2012

 

1 

  -:يقيد اإلخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود بدائرة حمكمة استئناف بنغازي وهم
  . علي ابريك حممد موسى املسماري-1
  . باشات إدريس حممد سامل-2
  . بكر عبد اهلادي فرهود أبو-3
  . نسرين فرج بن عيسى فياض-4
  . حور حسني عبد اهللا بوسيف الورفلي-5

2 

يقيد األخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مساعدين بدائرة اختـصاص حمكمـة            
  -:استئناف بنغازي كل مبكتب حمرر عقود املبني قرين امسه وهم
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  .   مبكتب عبد العايل سعيد عقوب سعيد اين سعد الشريف مهبوس             -1
  . مبكتب شريف عوض ونيس الفاندي     هالة عقيلة جميد سامل                 -2
  .مبكتب عامر عبد اهللا عامر عقيلة       مجعة سعيد بشري حممد              -3
  .عصيمبكتب فتحي عثمان عبد الرمحن الرب  حممد عبد اجلواد إبراهيم عبد الصادق  -4

3 

 حمرر العقود بـدائرة حمكمـة   / ينقل األخ 
  .استئناف طرابلس للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه

4 

 حمرر العقود حمكمة استئناف بنغازي / يلغى قيد األخت
  .على طلبهامن جدول حمرري العقود بناء 

5 

ن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينـشر  ـرار مـذا الق ـل  ـيعم
  .يف اجلريدة الرمسية

 

 

 

  .ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  .هـ1433 /         /        :املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 6(رقم 

 

 ميالدي بشأن حمـرري العقـود   1993 لسنة  )2( بعد االطالع على القانون رقم       -
  .الئحته التنفيذيةووتعديله 

 وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات واملرفقة ا الدالة على توافر             -
  .الشروط املطلوبة قانوناًً للقيد

ـ  1433/ ربيع اآلخر /22ع جلنة القيد بتاريخ      وعلى حمضر اجتما   - املوافـق  .  هـ
  . ميالدي15/3/2012

 

1 

 حمكمة اسـتئناف    ةود بدائر ـرري عق ـاؤهم حم ـة أمس ـوة اآلتي ـد األخ ـيقي
  -: ل األخضر وهمـاجلب

  .وليد رجب نصيب حسن -1
  .الرحيم احلميد عبد ونيس رمضان عبد -2
  .أمحد حويل سليمان سامل -3
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2 

ل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل وينـشر يف               ـيعم
  .اجلريدة الرمسية

  
 

 

 

  . ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  . هجري1433/         /   :  املوافق 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 7(رقم 

 

 ميالدي بشأن حمـرري العقـود   1993 لسنة   )2(بعد االطالع على القانون رقم       -
  . التنفيذيةتهالئحووتعديله 

ي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر         ووعلى الطلبات املقدمة من ذ     -
  . للقيداًالشروط املطلوبة قانون

ـ  1433/ ربيع اآلخر /22تاريخ  وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد ب      -  املوافـق   . هـ
  . ميالدي15/3/2012

 

1 

 حمكمة استئناف   ةرـود بدائ ـرري عق ـم حم ـة أمساؤه ـوة اآلتي ـد األخ ـيقي
  -:مـ وهاـسبه

  .السالم حممد أحممد طالل عبد -1
  .القاسم سامل أبوخزام ربيع أبو -2
  .حممد عامر أمحد أبوشعيفة -3

2 

 أمساؤهم حمرري عقود مساعدين بدائرة اختـصاص حمكمـة           اآلتية ألخوةيقيد ا 
  -:مسه وهماقرين استئناف سبها كل مبكتب حمرر عقود املبني 



  215                                                                      صفحة رقم4عـدد 

  .مبكتب السويس أمحد حسن                  .       الطاهر سليمان خنينه -1
  .يلمبكتب صاحل حممد واسلي جرب         حممد عبداحلميد تاج الدين السيالوي -2
  .مبكتب حممد علي عبداهللا أمدور        حممد الصاحلني خمتار يونس            -3
  .السالم الرمحن عبد النور عبد سعود               مبكتب عبدمأمحد علي حممد  -4

3 

يعمل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر يف اجلريدة              
  .الرمسية
  
  

 

 

 

  . ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  . هجري1433  /    /     :    املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 8(رقم 

 

 ميالدي بشأن حمـرري العقـود   1993 لسنة   )2(بعد االطالع على القانون رقم       -
  . التنفيذيةتهالئحووتعديله 

ي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر         ووعلى الطلبات املقدمة من ذ     -
  . للقيداًالشروط املطلوبة قانون

ـ  1433/ ربيع اآلخر /22وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        -  املوافـق   . هـ
  . ميالدي15/3/2012

 

1 

 حمكمـة اسـتئناف    اختـصاص ةري عقود بدائر  يقيد األخوة اآلتية أمساؤهم حمر    
  -:طرابلس وهم

  .جمدي املهدي صاحل اهلمايل -1
  .اهللا حممد املداح كمال عبد -2
  .السالم الفقي اهللا عبد السالم عبد عبد -3
  .املالك الترهوين سعد صاحل عبد -4
  .اهللا حممد الزعلوك عبد -5
  .عزالدين رمضان عمر حريبة -6
  .صرايتطارق علي رمضان امل -7
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  .أمحد حممد ميلود سامل فهيد -8
  .احلفيظ حسني والء الدين علي عبد -9

  .حممد عمر حممد اجلداع -10
  .نبيل سعد صاحل اخلوخي -11
  .الرمحن أمحد البشري التركي عبد -12
  .حسام مفتاح حممد الفيل -13
  .اهللا ساسي خالد املختار عبد -14
  .الرزاق حممد الفقيه معمر عبد -15
  .أيوب هنيبال عيسى أمحد -16
  .مراد بشري أمحد أبوديه -17
  .مجعة ميلود موسى غنيه -18
  .عادل عامر سعيد األعمى -19
  .خالد حسن خليفة الغرياين -20
  .اهللا أمحد ماجدة اهلادي عبد -21
  .خمتار خليفة تامر تامر -22
  .ربيعة عياد احلنايف أبوحجر -23
  .أمحد خليفة علي عقيل -24
  .علي ميالد فرج اخليتوينهناء  -25
  .اجلليل جدول خليفة حممد عبد -26
  .اهلادي صاحل فرج التومي -27
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  .اهللا حممد زهيمة خالد عبد -28
  .احملسن أمحد املهدي مطر عبد -29
  .حممد الطاهر منصور راشد -30
  .صاحل املهدي حممد القيزاين -31
  .الرؤوف رمضان مفتاح اهلادي عبد -32

2 

خوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مساعدين كل مبكتب حمرر عقود املبني           يقيد األ 
  -:مسه وهماقرين 
  

  .مبكتب علي حممد ميالد املصباحي  أيوب علي حممد ميالد املصباحي               -1
  .مبكتب مفتاح عامر سيف النصر  حممد علي مصباح عمر أبو شوفة              -2
 .مبكتب علي مصباح علي حممد  غريب                   حمسن املربوك احممد امل  -3
 .مبكتب يوسف عثمان أمحد الشاوش  عبدالسالم مصطفى عبدالسالم بن عمران    -4
 .مبكتب عمرو إبراهيم اخللفوين  أمحد عمر عبداهللا أبوبكر بن عبداهللا            -5
 .دين العجيلي العريبمبكتب عزال  عبداملنعم صاحل رمضان أحممد                  -6
 .مبكتب عمرو إبراهيم اخللفوين  حممد حممود هشام بن عبداحلميد اخلوجة     -7
 .مبكتب عثمان التهامي حمفوظ  حممد الشارف سامل امليك                      -8
 .مبكتب مفتاح بلقاسم احملجوب  هشام احلبيب مفتاح حممد                      -9

 .مبكتب سامل حممد شنب  ام الوحيشي الصادق الكبري  عزالعرب عز-10
 .مبكتب باسم البهلول أبوعجلية  لطفي حسني عطية الكيالين                 -11
 .مبكتب املختار مصطفى الشائيب  حممد حامد رمضان عبدالنيب               -12
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 .ار مصطفى الشائيبمبكتب املخت  حممد عبداهللا الباشري فرج                  -13
  .مبكتب عبداللطيف أمحد اهلرام  مصطفى علي رحومة األصفر              -14
  .مبكتب عالء الدين الطاهر أبوجعفر  فاضل زاكي ناجي حممد                   -15
  .مبكتب رمضان حممد ضويلة العماري  فاطمة أحممد علي خلفوين                -16
  .مبكتب سامي أمحد رمضان التويب  ربوك التوايت الباسطي          فاطمة امل-17
  .مبكتب عثمان علي حممد الفاندي  ايناس البهلول أمحد اهلنشريي           -18
  .مبكتب يوسف فيصل رمضان العجيلي  ربيعة فتحي أبوحليلة حممد الوحيشى   -19

3 

عقود بدائرة حمكمة اسـتئناف      حمرر   / ينقل السيد 
  .مصراتة للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه

 حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف  / ينقل السيد 
  .سبها للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة طرابلس بناء على طلبه

4 

علي / حمرر عقود مساعد مبكتب األستاذ / ينقل السيد
     للعمل حمرر عقود مساعد مبكتب األستاذ  /

حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه .  
اعد مبكتب ـود مسـرر عقـ حم/ ينقل السيد

ـ  ـل حم ـ للعم / األستاذ ـ ـود مـس  ـرر عق ب ـاعد مبكت
 حمرر عقود بـدائرة اختـصاص حمكمـة    / األستاذ

  .استئناف طرابلس بناء على طلبه
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5 

 قيد األخوة اآلتية أمساؤهم من جدول حمرري العقود بـدائرة اختـصاص             ىيلغ
  -:حمكمة استئناف طرابلس وهم

  .أمحد حممد املصرايت -1
  .ي إبراهيم باللضوء عل -2
  .سليمان حممد الشماخي -3

6 

عقود مساعد مبكتـب    حمرر/  قيد األخت  ىيلغ
  . من جدول حمرري العقود بناء على طلبها/ األستاذة

7 

شر دل وينـاده من قبل السيد وزير العـخ اعتمـرار من تاريـل ذا الق  ـيعم
  .ةـدة الرمسيـيف اجلري

  
 

 

 

  . ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  . هجري1433  /        /    : املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 9(رقم 

 

دي بشأن حمـرري العقـود    ميال1993 لسنة )2(بعد االطالع على القانون رقم   -
  . التنفيذيةتهالئحووتعديله 

وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر              -
  . للقيداًالشروط املطلوبة قانون

ـ  1433/ ربيع اآلخر /22وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        -  املوافـق   . هـ
  . ميالدي15/3/2012

 

1 

حمكمـة اسـتئناف   اختـصاص   ةيقيد األخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود بدائر      
  -: وهمبنغازي

  .مساعيل إبراهيمإأنيس عوض  -1
  .ي املربوك سامل اجلازوىعيس -2
  .ينعا عمر الصنىأمين موس -3
  .اخلالق حممد صاحل بشري عبد -4
  .اهللا الفقي يونس حممد عبد -5
  .اهللا محد العريف  عبدىأكرم موس -6
  .السالم سعد حممد حممود عبد -7
  . حممدىأسامة رمضان موس -8
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  .إميان صاحل ادريس حممود -9
  .فاطمة عبدالعزيز عثمان اهلمايل -10
  . عاشور صاحل األوجليىنم -11
  .عقيلة عطية عقيلة احلضري -12
  . عمر فرج التريكيىموس -13
  .حامت عيسى عبدالرسول بن علي -14
  .مدعيسى إدريس علي حم -15
  .مصطفى عبدالسالم مفتاح بن امساعيل -16
  .رانيا حممود عبداهللا الشحومي -17
  .اهللا أبوالسعود العبيدي بسمة فتح -18
  .دانية رشيد عبدالكرمي اجلازوي -19
  .فردوس رجب حممد الطيف -20
  .راحبة أمحد غرياين العوامي -21
  .سارة حممد سعد الرعيدي -22
  . نصر بسكري عثمانىبشر -23

2 

 حمرري عقود مساعدين كل مبكتب حمرر عقود املبني         مساؤهمأيقيد األخوة اآلتية    
  -:مسه وهماقرين 

  . مبكتب أنس حممد أمراجع العرييب             .  حواء حممد صاحل خملوف -1
  .مبكتب أنس حممد أمراجع العرييب           .   وليد حسني حممد الشيخي -2
  . مبكتب إبراهيم شعيب الطيب         د بوخريص    سامل ادريس حمم -3
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  . مبكتب إبراهيم شعيب الطيب        إبراهيم حممد إبراهيم الغدامسي  -4
  . مبكتب عبداهللا مجعة عبداهللا إمحودة          فاطمة فرج حممد الدرويل       -5

3 

ائرة حمكمـة   حمرر العقود بد/ ينقل السيد 
  .استئناف اخلمس للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه

4 

 حمرر العقود املـساعد مبكتـب   / ل األخت ـتنق
 حمرر العقود بدائرة اختصاص حمكمة استئناف / األستاذ

 حمـرر  /  مبكتب األستاذ  بنغازي للعمل حمرر عقود مساعد    
  .عقود حمكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها

ر العقود املساعد مبكتـب    ر حم / تنقل األخت 
 حمرر العقود بدائرة حمكمة استئناف بنغـازي  / األستاذة

 حمـرر  / للعمل حمرر عقود مساعد مبكتب األستاذ 
  .عقود مبحكمة استئناف بناء على طلبها

5 

يعمل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر يف اجلريدة              
  .الرمسية

 

 

 

  . ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  . هجري1433 /      /       : املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدي2012لسنة ) 10(رقم 
 

 ميالدي بشأن حمـرري العقـود   1993 لسنة )2(بعد االطالع على القانون رقم   -
  . التنفيذيةتهالئحووتعديله 

ي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر         ووعلى الطلبات املقدمة من ذ     -
  . للقيداًشروط املطلوبة قانونال

ـ  1433/ ربيع اآلخر /22وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        -  املوافـق   . هـ
  . ميالدي15/3/2012

 

1 

 حمكمـة  اصـ اختـص ةرري عقود بـدائر ـوة اآلتية أمساؤهم حم ـد األخ ـيقي
  -:ا وهمـاستئناف سبه

  .عجاج عطاف أمحد احلسناوي -1
  .عليرجب سعد حممد  -2
  .اهللا محادي أشرف إبراهيم عبد -3

2 

وة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مساعدين كل مبكتب حمرر عقـود     ـد األخ ـيقي
  -:مسه وهمااملبني قرين 
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  . سامل حممد الديبي  مبكتب عل            سامل إبراهيم سامل عامر    -1
  .اهلادي الزيداين محد عبد مبكتب أحممد أ    مداحل حبيب اهللا املطلب عبد عبد -2

3 

خ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينـشر  ـرار من تاريـذا الق ـل  ـيعم
  .يف اجلريدة الرمسية

  
 

 

 

  . ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  . هجري1433  /      /     :  املوافق
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  قود العيقرار جلنة قيد حمرر
   ميالدي2012لسنة ) 11(رقم 

 

 بشأن حمرري العقـود وتعديلـه       1993 لسنة   2بعد االطالع على القانون رقم       -
  .والئحته التنفيذية 

وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر              -
  .الشروط املطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/ربيع اآلخـر  /22ضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ      وعلى حم  - املوافـق  . هـ
  .ميالدي 15/3/2012

 

1 

رة حمكمة استئناف   ـود بدائ ـ عق يررـم حم ـة أمساؤه ـوة اآلتي ـد اإلخ ـيقي
  -:اخلمس وهم 

  فرج معتوق الفرجاين القطيط  -1
  معمر املربوك إمحيدة عاشور -2
  السالم علي جربان حممد عبد -3
  الصديق علي مسعود خليفة -4
  على أمحد ميالد زلطوم -5
  خالد سعد عثمان بن قمو -6
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  معمر إحممد علي املختار -7
  مصطفى عبداهللا عبداحلفيظ بوشيمه -8

2 

يقيد األخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود مساعدين كل مبكتب حمرر عقود املبني            
  -:قرين امسه وهم

      مبكتب خالد مفتاح اعويدان  بن دائخة        عبدالرمحن علي سليمان -1
  نور الدين ارحومه عطيه                       مبكتب خالد مفتاح اعويدان -2
         مبكتب فتحي فرج موسى   علي عبدالفتاح علي أبوالقاسم        -3
  د       مبكتب علي خمتار حممد عبي    عبدالناصر حممد عطية املصري       -4
  حممد مجال اهلادي مفتاح                       مبكتب يوسف علي حممد -5
  فيصل حممد الصادق النعاجي                  مبكتب عبدالباسط مفتاح سامل -6
  هشام عاشور سامل صاحل                       مبكتب شعبان علي حممد أبوسنينه -7
     مبكتب عبدالباسط مفتاح سامل     خالد معمر السويح إمبارك             -8
       مبكتب معمر حممد الفرجاين عرفه مروان حممد علي رحاب                  -9

  .مبكتب إعمارية حممد إعطية فاطمة الصادق علي أبو كليش              -10

3 

 حمرر العقود مبحكمة اسـتئناف  / دـل السي ـينق
  .ختصاص حمكمة استئناف اخلمس بناء على طلبهالس للعمل حمرر عقود بدائرة طراب
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4 

 حمرر العقود املساعد / ينقل السيد
 حمرر العقود مبحكمة استئناف  /مبكتب األستاذ 

 / اخلمس للعمل حمرر عقود مساعد مبكتب األستاذ
  .حمرر العقود بدائرة حمكمة استئناف اخلمس بناء على طلبه

5 

اريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينـشر  ـرار من تـذا الق ـل  ـيعم
  .يف اجلريدة الرمسية

  
 

 

 

  .ميالدي28/3/2012اعتمد بتاريخ 
  .هجري1433 /    /         : املوافق



  229                                                                      صفحة رقم4عـدد 

  قرار جلنة قيد حمرري العقود 
   ميالدي2012لسنة ) 12(رقم 

 

بشأن حمرري العقود وتعديلـه     1993لسنة  ) 2(بعد االطالع على القانون رقم       -
  .والئحته التنفيذية 

ة على تـوافر    وعلى الطلبات املقدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدال          -
  .الشروط املطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/ربيع اآلخر  /22 وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ      - املوافـق  . هـ
  .ميالدي 15/3/2012

 

1 

يقيد اإلخوة اآلتية أمساؤهم حمرري عقود بدائرة اختـصاص حمكمـة اسـتئناف          
  -:الزاوية وهم

  .أسامة حسن علي املرميي  -1
  .د اهلادي عمر رمضانزيا -2
  .وليد حممود الطاهر الشرشاري -3
  .حسن اهلادي حسني يوسف -4
  .خالد علي أبوالقاسم العائب -5
  .جاب اهللا عمران حممد احلداد -6
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  .عبدايد علي مسعود عبداهللا -7
  .زهري مجعة عبدالرمحن مسعود -8
  .عبدالوهاب غيث خليفة الرتيمي -9

2 

 حمرر العقود بدائرة حمكمة / ينقل السيد 
  .استئناف طرابلس للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه

3 

ن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينـشر  ـرار مـذا الق ـل  ـيعم
  .يف اجلريدة الرمسية

  
 

 

 

  .ميالدي28/3/2012 اعتمد بتاريخ
  .هجري1433 /    /      :   املوافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود 
  ميالدي2012لسنة  )13(رقم 
 

 بشأن حمرري العقـود وتعديلـه   1993لسنة ) 2(بعد االطالع على القانون رقم   -
  .والئحته التنفيذية

قدمة من ذوي الشأن واملستندات املرفقة ا الدالة على تـوافر           وعلى الطلبات امل   -
  .الشروط املطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/ربيع اآلخـر   /22وعلى حمضر اجتماع جلنة القيد بتاريخ        -  املوافـق . هـ
  .ميالدي 15/3/2012

 

1 

اؤهم حمرري عقود بـدائرة حمكمـة اسـتئناف         ـة أمس ـوة اآلتي ـد اإلخ ـيقي
  -:اته وهم مصر

  .منري خليفة حممد الواقين  -1
  . حممدمفتاح سعد عبداهللا -2
  .مصطفى سامل ميالد شعيب -3
  .عمران أمحد عبدالسالم علي -4

2 

اعد حمرر العقـود مبكتـب   ـ مس/ يقيد األخ 
  . حمرر العقود بدائرة حمكمة استئناف مصراته/ األستاذ
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3 

 حمرر العقود بدائرة حمكمـة     / ينقل السيد 
  .استئناف طرابلس للعمل حمرر عقود بدائرة حمكمة استئناف مصراته بناء على طلبه

4 

ـعمي  ـاريخ اعتمـرار من تـذا الق ـلنشر اده من قبل السيد وزير العدل وي
  .يف اجلريدة الرمسية

  
 

 

 

  . ميالدي28/3/2012 اعتمد بتاريخ
  .هجري1433/        /  :    املوافق
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