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  التعديل الدستوري الثامن
  املؤمتر الوطني العام

  - :بعد االطالع على
  .وتعدیالته. م2011/ أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 213(وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم  -

  .م2015/فبرایر/15الموافق . هـ1436 اآلخربیع ر  26المنعقد یوم األحد 
  :أصدر التعديل اآلتي

  )1(المادة 
عدل نص الفقرة السادسة من المادة الثالثـین مـن اإلعـالن الدسـتوري علـى  ُ ی

  :اآلتيالنحو 
تصــدر التشـــریعات عــن المـــؤتمر الــوطني العـــام باألغلبیــة المطلقـــة للعـــدد  -6

ویت وذلـــك فـــي الموضـــوعات الفعلـــي ألعضـــاء المـــؤتمر وقـــت إجـــراء التصـــ
  :اآلتیة

  .إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة -أ
  .إعالن حالة الطوارئ ورفعها -ب
نهائهاإعالن الحرب  -ج   .وإ
  .نائبیه أو أحد أعضاء المؤتمر حدإقالة رئیس المؤتمر الوطني أو أ -د
  .سحب الثقة من الحكومة_ هـ
  .یةالمصادقة على المعاهدات الدول -و
  .التشریعات المنظمة لشؤون اإلدارة المحلیة واالنتخابات العامة -ز

  )2(المادة 
لغى نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثین من اإلعالن الدستوري   .یُ
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  )3(المادة 
عمـل بهــذا التعــدیل مــن تــاریخ صـدوره ُ وفــي  ،وینشــر فــي الجریــدة الرســمیة ،ی

وعلى جمیع المعنیـین بـه وضـعه  ،لفهویلغى كل ما یخا ،وسائل اإلعالم المتاحة
  .موضع التنفیذ

  ليبيا-املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1436/ اآلخرربیع / 26بتاریخ 
 .م2015/ فبرایر/ 15: الموافق

  
 
 



  3رقم الصفحة                                                    )                 1(دد ـــالع
  

  التعديل الدستوري التاسع
  املؤمتر الوطني العام

  -:بعد االطالع على 
  .وتعدیالته. م2011/ أغسطس/ 03اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
المـؤرخ فـي ) 02/02/15(رئـیس هیئـة علمـاء لیبیـا رقـم / وعلى كتاب السـید -

ـــــى اإلعـــــالن . م25/02/2015 ـــــب ضـــــم بعـــــض المقترحـــــات إل بشـــــأن طل
  .الدستوري

المنعقــد ) 222(وعلـى مـا تقـرر باجتمـاع المـؤتمر الـوطني العـام العـادي رقـم  -
  .م20/05/2015الموافق . هـ1436/ شعبان/ 02األربعاء بتاریخ یوم 

  -:أصدر التعديل اآلتي
  )1(المادة 

عدل صدر المادة األولى من اإلعالن الدستوري لتكون على النحو  ُ   -:اآلتيی
  - ):1(مادة 

ـــا دولـــة مســـلمة مســـتقلة الشـــعب فیهـــا مصـــدر الســـلطات، عاصـــمتها  لیبی
اإلسـالمیة مصـدر كـل تشـریع، ویعـد بـاطًال  طرابلس، ودینهـا اإلسـالم، والشـریعة

كــل تشــریع أو عمــل أو تصــرف یصــدر بالمخالفــة ألحكامهــا ومقاصــدها، وتكفــل 
  ..الدولة لغیر المسلمین حریة القیام بشعائرهم الدینیة

  )2(المادة 
عمل بهذا التعدیل من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل مـا  ُ ی

  .یخالف أحكامه
  الوطني العاماملؤمتر 

  :صدر في طرابلس
  .هـ1436/شعبان/06بتاریخ 

 .م2015/مایو/24الموافق 
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  .م2015لسنة ) 1(قانون رقم 
لسنة ) 7(من القانون رقم ) 82(بشأن تعديل نص املادة 

  الصادر بإنشاء جهاز املخابرات الليبية.م2012
  - :بعد االطالع على

  .وتعدیالته. م2011/ أغسطس/ 3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  .بشأن إنشاء جهاز المخابرات اللیبیة. م2012لسنة ) 7(القانون رقم  -
ـف رقـم  - كّل والمـؤرخ فـي ) 4/68ج .ر(كتاب السید رئیس المخابرات اللیبیة المُ

  .م2015ینایر 
نعقـد یـوم الثالثـاء ) 211(ما تم إقراره باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم  - المُ

  .م3/2/2015الموافق . هـ1436/ اآلخرربیع / 14بتاریخ 
  :أصدر التعديل اآلتي

  )1(المادة 

عـّدل نـص المـادة  ُ بشـأن إنشــاء . م2012لسـنة ) 7(مـن القــانون رقـم ) 82(ی
جهـاز المخــابرات اللیبیـة الصــادر عـن المجلــس الـوطني االنتقــالي بحیـث یكــون 

  -:اآلتيعلى النحو 
  ):82(دة الما
یجـــوز بقـــرار مـــن رئـــیس الجهـــاز مـــنح صـــفة الضـــبط القضـــائي لـــبعض (( 

ــــانون والجــــرائم  ــــي هــــذا الق المــــوظفین، بشــــأن الجــــرائم المنصــــوص علیهــــا ف
ــاب الثــاني مــن قــانون العقوبــات  المنصــوص علیهــا فــي البــاب األول مــن الكت

موري والجرائم الماسة بأمن الدولـة، وتكـون لهـم كافـة الصـالحیات  المقـررة لمـأ
  )).الضبط القضائي المنصوص علیها بقانون اإلجراءات الجنائیة
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  )2(المادة 
نشـر فـي الجریـدة  ُ ُخالفه وی لغى ما ی عمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویُ ُ ی

  .الرسمیة
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1436/  اآلخرربیع / 15بتاریخ 

 .م2015/ فبرایر/ 5الموافق 
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  م2015لسنة ) 2(قانون رقم 
  جهاز احلرس الوطني إنشاء نبشأ

  املؤمتر الوطني العام
  .وتعدیالته. م3/8/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  ىطالع علبعد اال -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته  -
ات والمخــازن باوعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســ -

  .وتعدیالتهما
  .قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ىوعل -
  .وعلى قانون العقوبات واإلجراءات العسكریة وتعدیالتهما -
  .بشأن القضاء اإلداري. م1971لسنة  )88(رقم  القانون ىوعل -
بشـأن الخدمـة فـي القـوات المسـلحة .م1974لسـنة ) 40(وعلى القـانون رقـم  -

  .وتعدیالته
  . بشأن تقاعد العسكریین. م1974لسنة  )43(وعلى القانون رقم -
ـــــ - ـــــم ىوعل ـــــانون رق ـــــاعي  .م1980لســـــنة ) 13(الق بشـــــأن الضـــــمان االجتم

  .وتعدیالته
  .ألمن والشرطة وتعدیالتهابشأن  .م1992لسنة  )10(وعلى القانون رقم -
  .بشأن شهداء الواجب وتعدیالته. م1992)12(وعلى القانون رقم  -
  . بشأن عالقات العمل. م2010لسنة) 12(القانون رقم وعلى -
ـــم - ـــانون رق ـــى الق ـــي  .م2012لســـنة ) 11(وعل ـــة ف بشـــأن المســـتویات القیادی

  .الجیش اللیبي
ــــم  - ــــانون رق ــــى الق ــــوان ب. م2013لســــنة   )19(وعل شــــأن إعــــادة تنظــــیم دی

  .المحاسبة
ــم  - ــرار المــؤتمر الــوطني العــام رق ــى ق ــى إن )89(وعل شــاء بشــأن الموافقــة عل

  .يالحرس الوطن
المـــؤتمر الـــوطني العـــام فـــي اجتماعـــه العـــادي رقـــم  خلـــص إلیـــه وعلـــى مـــا -

ـــــالمن)216( ــــاء بتــــاریخـ ــــاد/ 19عقد یــــوم الثالث  .هـــــ 1436/ األولــــى ىجم
  . م10/03/2015الموافق



  7رقم الصفحة                                                    )                 1(دد ـــالع
  

  : يـــأصدر القانون اآلت
  )1(المادة 

  تعریفات
لمعـاني المقابلـة لحات اآلتیـة اطیقصـد بالمصـالقـانون في تطبیق أحكام هذا 

  :اــله
  .جهاز الحرس الوطني: الجهاز) 1
 عسـكریاً  قـوة شـبه عسـكریة مسـلحة مسـتقلة وتعتبـر عمقـاً :الحرس الوطني ) 2

ــ ــا للشــرطة فــي الــدفاع عــن ال ــه والمســاهمة فــي للجــیش وعون وطن وحمایت
  .ة على أمنه واستقراره ووحدته وسالمة أراضیهالمحافظ

علـى التقسـیم  مساحة الجغرافیة المحددة بناًء هي ال:(قطاع الحرس الوطني  )3
  )اإلداري لجهاز الحرس الوطني لدولة لیبیا

  .رئیس جهاز الحرس الوطني : الرئیس )4
ــذ: منتســبو الجهــاز) 5 ــوطني مــن األشــخاص ال ین ینتســبون لجهــاز الحــرس ال

  .متطوعین احتیاط أو أعضاء عاملین أو
ـــوطني ســـواء : العضـــو) 6 ـــالحرس ال ـــل مـــن التحـــق ب ـــاملین أك ـــان مـــن الع  مك

  .المتطوعین  ماالحتیاط أ
ص المنتســـب للحـــرس الـــوطني علـــى غیـــر ســـبیل الشـــخ: العضـــو االحتیـــاط) 7

  .التفرغ 
بالحرس الوطني ألداء مهام بـدافع الوطنیـة  یلتحق الشخص الذي: المتطوع )8

  .وبدون مقابل 
 الدرجـة التــيأســاس أول مربـوط  ىسـب علـحی المرتـب األساســي و: المرتـب) 9

  .إلیه العالوات الوظیفیة والتشجیعیة  مضافاً یشغلها العضو العامل 
  .المبلغ الذي یمنح للعضو االحتیاط شهریاً : المكافأة) 10

  الفصل األول
  تكوين اجلهاز وبيان أهدافه واختصاصاته

  )2(المادة 
ز الحــرس الــوطني تكــون لــه الشخصــیة االعتباریــة اجهــاز یســمى جهــ ینشــأ
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ه الـرئیس مدینـة طـرابلس وینشـأ لـه ر ویكون مق ،لیة المستقلةالعامة والذمة الما
 ى حـین تسـمیة المحافظـات طبقـاً لـإللـدوائر االنتخابیـة  وفقـاً  ثالثة عشـر قطاعـاً 

  .لقانون اإلدارة المحلیة
  )3(المادة 

دارات وأقسـام ومكاتـب یصـدر بتحدیـدها وبیـان  یتكـون الجهـاز مـن مجلـس وإ
  .لتشریعیةاختصاصاتها قرار من رئیس السلطة ا

  )4(المادة 
  : اآلتیةیتكون الحرس الوطني من الفئات 

  .فئة العاملین  )1
  .فئة االحتیاط  )2
  . فئة المتطوعین )3

وتكــون أولویــة اختیــار هــذه الفئــات مــن الثــوار ممــن تتــوافر فــیهم الشــروط 
  .المنصوص علیها في هذا القانون

  )5(المادة 
لتشــریعیة ویخضــع لرقابتهــا طة التكــون تبعیــة جهــاز الحــرس الــوطني للســ

  .ویتلقى أوامره من رئیس هذه السلطة
  )6(المادة 

ونائبه وثالثـة  یكون لجهاز الحرس الوطني مجلس یتكون من رئیس الجهاز -
  .من رؤساء قطاعات الحرس  اً عشر عضو 

یعین رئیس الجهاز بدرجة وزیر ونائبه بدرجة وكیل وزارة ویصـدر بتسـمیتهم  -
  .شریعیةقرار من السلطة الت

 بتســمیة رؤســاء القطاعــات قــرار مــن رئــیس الســلطة التشــریعیة بنــاًء  یصــدر -
ـــیس جهـــاز ـــراح رئ ـــى اقت ـــة  عل ـــوطني ، وتحـــدد الالئحـــة التنفیذی الحـــرس ال

  .للقانون آلیة االقتراح
  )7(المادة 

ــه فــي ســبیل ذلــك اتخــاذ  ىیتــول رئــیس الجهــاز إدارتــه وتصــریف شــؤونه ول
  .ألحكام هذا القانون اً طبق اإلجراءات الالزمة ألداء مهامه
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  )8(المادة 
ویكـــون  ،یتــولى رئــیس الجهــاز تمثیلــه أمـــام القضــاء وفــي عالقاتــه بــالغیر

وأعمالــه وتحقیــق  هأمــام الســلطة التشــریعیة عــن نشــاط الً مســؤو  رئــیس الجهــاز
  .ألحكام هذا القانون اً أغراضه طبق

  )9(المادة 
ــوطني بــاقتراح السیاســة العامــة للجهــاز ووضــع  یخــتص مجلــس الحــرس ال

  : یأتي خططه وتطویره وله على وجه الخصوص ما
  .تنفیذ السیاسة العامة للجهاز ىنة الرئیس في اإلشراف علو معا) 1
  .اقتراح اللوائح والنظم الداخلیة للجهاز )2
  .اقتراح القیافة وشارات الرتب )3
  .اقتراح نوع التسلیح الخاص بالجهاز وأحوال حمل السالح واستعماله) 4
ــد اختصاصــاتها ووضــع ) 5 اقتــراح ضــوابط تنظــیم المؤسســات التدریبیــة وتحدی

  .البرامج والخطط التدریبیة السنویة وتحدید مكافآت المحاضرین والمدربین
ویصـدر  .سـتثنائیةاء عنـد حـدوث الكـوارث والظـروف االتحدید آلیة االسـتدع )6

  .في المقترحات السابقة قرار من رئیس السلطة التشریعیة
  الثاني  الفصل

  مهام وواجبات احلرس الوطني
  )10(المادة 

مسـاندة الجـیش فـي الـدفاع عـن الـوطن وحمایـة  ىیهدف الحرس الوطني إلـ
 يترابــه ووحــدة أراضــیه مــن أي اعتــداءات خارجیــة ویعــاون األجهــزة األمنیــة فــ

 التـي تهـدده والتـدخل عنـد الحفاظ علـى األمـن واالسـتقرار الـداخلي مـن األخطـار
  :اآلتیةتنفیذ المهام  ىولویت ،الحاجة

  .وحمایة مكتسباتها من فبرایر قیم ومبادئ ثورة السابع عشر ىالحفاظ عل) 1
  .حمایة وتأمین الحدود بالتنسیق مع الجیش ومساندة سلطات المنافذ) 2
  .حمایة وتأمین األهداف والمنشآت الحیویة واالستراتیجیة في البالد) 3
  .ت الدبلوماسیة بالتنسیق مع وزارة الداخلیةحمایة المقار السیادیة والبعثا) 4
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مكافحة األعمال التي تزعزع السـلم االجتمـاعي والمسـاهمة فـي تثبیـت حالـة ) 5
  .األمن واالستقرار في البالد

ـــرامج الداعمـــة لمواجهـــة ) 6 ـــذ الب ـــة وتنفی ـــي وضـــع الخطـــط األمنی المشـــاركة ف
  .الكوارث والقیام بعملیات اإلنقاذ

  .االضطرابات الداخلیة المساهمة في إنهاء) 7
  .حمایة وتأمین مشروعات البنیة التحتیة والمواقع األثریة والسیاحیة  )8

  )11(المادة 
یقـوم رئـیس السـلطة التشـریعیة بمـنح رتـب لمنتسـبي جهـاز الحـرس الـوطني 

علـى النحـو ألحكام هذا القانون واللـوائح المنظمـة لـه وتكـون الرتـب  اً وذلك طبق
  :اآلتي

ً رتب الض   :باطأوال
  .مالزم أول )2          .مالزم) 1
  .رائد )4           .نقیب) 3
  .عقید)6           .مقدم )5
  .لواء )8           .عمید)7

  رتب ضباط الصف : اً ثاني
  .نائب عریف )2          .جندي )1
  .رئیس عرفاء سریة )4           .عریف)3
  .رئیس عرفاء )5

  حلرس الوطني إىل ااالنتساب 
  )12(لمادة ا

تقبــل العناصــر الراغبــة فــي العمــل بــالحرس الــوطني فــي مختلــف مجاالتــه 
وتشــكل لجنــة خاصــة بــالقبول تســمى لجنــة القبــول بــالحرس الــوطني ،ویصــدر 

فتـرة خدمتـه  طوالبشأنها قرار من رئیس السلطة التشریعیة ،ویخضع المنتسب 
  .لوطني الحرس ا للقوانین واألوامر واألنظمة المعمول بها في جهاز
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  حلرس الوطني إىل اشروط االنتساب 
  )13(المادة 

  :ما یأتيلحرس الوطني إلى ایشترط لالنتساب 
  .أن یكون المتقدم لیبي الجنسیة )1
  .عشرة سنة يأال یقل عمره عن ثمان )2
  .للرقم الوطني  أن یكون حامًال  )3
  .أن یجید القراءة والكتابة ) 4
محكــوم علیــه فــي جنایــة أو جنحــة  یــرأن یكــون حســن الســیرة والســلوك وغ) 5

  .یه اعتبارهلم یرد إل مخلة بالشرف أو األمانة ما
  .قته الصحیةأن تثبت لیا) 6
  .السابع عشر من فبرایر ثورة یكون ممن قام بعمل ضد أن ال) 7

  )14(المادة 
الحـرس  یقبل منتسبو جهاز المخـابرات اللیبیـة والجـیش والشـرطة فـي جهـاز

  .لة والتنازل عن رتبهم السابقة الوطني بشرط االستقا
  )15(المادة 

الحرس الوطني بصورة فردیة بحسـب الحاجـة مـن المتقـدمین  في یتم القبول
  :على تقریر لجنة القبول بمراعاة اآلتي لهذا الغرض بناًء 

  .اللیاقة البدنیة ) 1
  .المؤهل العلمي) 2
  .نتیجة المقابلة الشخصیة )  3
  .الخبرة السابقة للمتقدم)4

  )16(لمادة ا
لــرئیس ایخضــع المقبولــون بــالحرس الــوطني لفتــرة تــدریب تــنظم بقــرار مــن 

  .نوع التدریب ومدته واألشخاص المستثنین منهفیه یحدد 
  )17(المادة 

  : اآلتيیؤدي عضو الحرس الوطني القسم 
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 ملتزمــاً  هعلــى مصــالح للــوطن أمینــاً  یم أن أكــون مخلصــاً ظــأقســم بــاهللا الع((
وأن  ،تهاى مكتسـباعلـ محافظـاً  ،مـن فبرایـر عشـر ة السـابعبأهداف ومبـادئ ثـور 
وأن أحـافظ علـى  ،وأن أؤدي مهامي بالصـدق واإلخـالص ،أرعى مصالح الشعب

  ))أسرار الجهاز
ویؤدي رئیس الجهـاز ونائبـه الیمـین أمـام رئـیس السـلطة التشـریعیة ویـؤدي 

  . من یفوضه  باقي المنتسبین للجهاز الیمین أمام رئیس الجهاز أو
  الفصل الثالث 

  الواجبات واحملظورات
  )18(المادة 

منتسـبي الحـرس الـوطني القیـام بمهـامهم فـي أي وقـت وفـي أي مكـان  ىعل
  .یحدد بقرار من رئیس الجهاز

  )19(المادة 
  :بما یأتيیجب على أعضاء الحرس الوطني االلتزام 

  .حترام القسم والدستور وكافة قوانین الدولة ونظمهاا.1
  .إلیهمعلى مصالح الدولة وعدم التهاون في الواجبات الموكلة المحافظة . 2
  .مراعاة التقید بالضبط والربط بالحرس الوطني . 3
ــــاآلداب واألخــــالق فــــي معــــامالتهم مــــع رؤســــائهم ومرؤوســــیهم . 4 التحلــــي ب

  .وزمالئهم وباقي أفراد الشعب
  )20(المادة 

  :ما یأتيعلى منتسبي الحرس الوطني  یحظر
  .جباتهماوامر الصادرة من رؤسائهم أو التقاعس في أداء و مخالفة األ . 1
  .التأخیر عن العمل بغیر عذر مقبول الغیاب أو.2
  .تصریح بذلك ترك العمل دون إذن أو. 3
  .شخصیة جهویة أو قبلیة أو راض سیاسیة أوغممارسة النفوذ لتحقیق أ.4

  )21(المادة 
  :اآلتي یحظر على األعضاء من فئة العاملین بالجهاز

  .حق التصویت في االنتخابات ااالشتغال بالسیاسة ماعد. 1
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 بـإذن مـن رئـیس جهـاز بـل إالاالجمع بین وظیفته ووظیفـة أخـرى یؤدیهـا بمق.2
  .الحرس الوطني

  الفصل الرابع
  األحكام التأديبية

  )22(المادة 
 محظـوراً  یرتكـب عمـالً  عضو الحـرس الـوطني الـذي یخـالف أو یعاقب تأدیبیاً 

یخل ذلك بإقامة الدعوى المدنیة أو الجنائیة ضـده  م هذا القانون والألحكا طبقاً 
ویعفـى مـن العقـاب التـأدیبي إذا ثبـت أن ارتكابـه للمخالفـة كـان  عند االقتضـاء،

وفـي هـذه الحالـة تكـون المسـؤولیة  ،ألمر مكتوب صادر إلیه من رئیسه  تنفیذاً 
  .على مصدر األمر

  )23(المادة 
ـــة  ـــيالعقوبـــات التأدیبی ـــ الت ـــوطني  ىیجـــوز توقیعهـــا عل أعضـــاء الحـــرس ال

  -:يـــــه
  .اإلنذار.1
  .الحجز في مقر العمل.2
  .الخصم من المرتب مدة ال تجاوز شهرین في السنة .3
  .خفض الدرجة أو الرتبة.4
  .وقف المرتب . 5
  .الفصل من الجهاز. 6

  )24(المادة 
تحقیــق ال یجــوز توقیــع أي عقوبــة علــى منتســب الحــرس الــوطني إال بعــد ال

ـــه وتحقیـــق دفاعـــه ـــى أن یثبـــت التحقیـــق فـــي محضـــر  ،معـــه وســـماع أقوال عل
صـم مكتوب، ومع ذلك یجوز توقیع عقوبة اإلنذار أو الحجز فـي مقـر العمـل وخ

علـــى أن یوثـــق فـــي  ،علـــى تحقیـــق شـــفهي ًء مـــدة ثالثـــة أیـــام مـــن المرتـــب بنـــا
ثـر صحیفة االتهام، وال یجوز محاكمة عضو الحـرس الـوطني عـن فعـل واحـد أك

ویجـب أن یكـون  ذاتـه ر مـن عقوبـة عـن الفعـلثـمن مرة، كما ال یجوز توقیع أك
ن تزید عقوبة الحجز فـي مقـر أ وال یجوز ،القرار الصادر بتوقیع العقوبة مسبباً 
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وال یعفـى مـن  ،ویحرم المحجوز من حـق إصـدار األوامـر ،ثالثة أیام علىالعمل 
  .أداء الخدمة المعتادة

 ة األشخاص الـذین یحـق لهـم توقیـع عقوبـات اإلنـذاروتحدد الالئحة التنفیذی
   .والحجز في مقر العمل والخصم من المرتب مدة ال تزید على ثالثة أیام

  )25(المادة 

ــة أیــام  ــى ثالث ــد عل ــة الخصــم مــن المرتــب مــدة ال تزی ــع عقوب ال یجــوز توقی
إال بقـرار مـن مجلــس ) 23(مـن المـادة ) 6، 5، 4(والعقوبـات الـواردة فـي البنـود

  .التأدیب
  )26(المادة 

یشــكل بقــرار مــن رئــیس الجهــاز أومــن یقــوم مقامــه مجلــس لتأدیــب أعضــاء 
  : اآلتيالحرس الوطني على النحو 

  اً رئیس          عضو في الحرس الوطني أقدم من العضو المحال للتأدیب.1
عضــو فـــي الحـــرس الــوطني أحـــدث مـــن رئـــیس مجلــس التأدیـــب وأقـــدم مـــن .2

  اً عضو                                             العضو المحال للتأدیب
  اً عضو                                                    مستشار قانوني.3

  )27(المادة 

بالمخالفـات المنسـوبة ًا مجلس التأدیـب كتابیـإلى یجب تبلیغ العضو المحال 
  .وله الحق في توكیل محام للدفاع عنه  ،لیه وبموعد الجلسةإ

  )28(المادة 

خـالل  اً یبلغ العضو الصادر في شأنه قرار من مجلـس التأدیـب بـالقرار كتابیـ
ویجوز له ولرئیس الحرس الطعن فـي القـرار الصـادر  ،أسبوع من تاریخ صدوره

لألوضـــاع المقـــررة فـــي قـــانون  عـــن المجلـــس أمـــام المحكمـــة المختصـــة طبقـــاً 
  .القضاء اإلداري 
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  الفصل اخلامس
  ةانتهاء اخلدم

  )29(لمادة ا
  -:تنتهي خدمة عضو الحرس الوطني بأحد األسباب اآلتیة 

  .بلوغ سن الستین سنة) 1
  .ثبوت عدم اللیاقة الصحیة للخدمة ) 2
  .االستقالة  )3
  .الفصل من الخدمة ) 4
  .فقد الجنسیة اللیبیة  )5
  .الحكم على العضو بعقوبة في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة  )6
  .واج بأجنبیة الز  )7
  .الوفاة ) 8

  )30(المادة 
 حكــام هــذا القـانون یســري بشــأن تقاعـد أعضــاء الحــرسأمـع عــدم اإلخـالل ب

  .قانون الضمان االجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه  الوطني

  الفصل السادس
  انتقالية أحكام ختامية و

  )31(المادة 
در بشــأنها تشــكل لجنــة مؤقتــة لإلشــراف علــى عملیــة تأســیس الجهــاز ویصــ

  .رئیس السلطة التشریعیة  من قرار
  )32(المادة 

تـــوزع قـــوة الحـــرس الـــوطني علـــى التقســـیمات اإلداریـــة الرئیســـیة والفرعیـــة 
  .للجهاز بقرار یصدر عن رئیس جهاز الحرس الوطني 
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  )33(المادة 
لــه یخضــع  فیمــا لــم یــرد بشــأنه نــص بهــذا القــانون واللــوائح الصــادرة تنفیــذاً 

لــوطني فیمــا یرتكبونــه مــن جــرائم ألحكــام قــانوني العقوبـــات منتســبو الحــرس ا
  .واإلجراءات الجنائیة

  )34(المادة 
مع مراعاة أحكام هذا القانون یمارس رئـیس الحـرس الـوطني االختصاصـات 

لجنـــة شـــؤون العـــاملین  ىتتـــول المخولـــة للـــوزیر فـــي التشـــریعات النافـــذة، كمـــا
  .ن الموظفینبالحرس الوطني االختصاصات المخولة للجنة شؤو

  )35(المادة 

یجوز بقرار من مجلس الحرس الوطني مـنح صـفة مـأمور الضـبط القضـائي 
  .لبعض أعضاء الحرس الوطني

  )36(المادة 

تصـدر بقـرار مـن رئــیس السـلطة التشـریعیة الالئحــة التنفیذیـة لهـذا القــانون 
نون ، مـن هـذا القـا) 31(على اقتراح اللجنة المؤقتة المشـار إلیهـا بالمـادة بناًء 

 متضمنة القواعد التفصیلیة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون وعلى األخص مـا
  :یأتي

تنظـــیم إجـــراءات التعیـــین والترقیـــة والنقـــل والنـــدب واإلعـــارة وتشـــكیل لجنـــة  )1
  .شؤون العاملین

  .شؤون المرتبات واإلجازات والعالوات والمزایا األخرى )2
  .اللوائح التي تنظم عمل الجهاز )3

  )37(لمادة ا

  .للفحص والمراجعة من قبل دیوان المحاسبة تخضع حسابات الجهاز
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  )38(المادة 

، وینشـر ویلغى كل ما یخالف أحكامـه.یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره 
  .بالجریدة الرسمیة

  املؤمتر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  .هـ/1436/جمادى األولى/19بتاریخ 
  .م10/03/2015الموافق 
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  . م2015لسنة ) 3(انون رقم ق
  إدارة التعليم الديني اءشنبشأن إ

  املؤمتر الوطني العام 
  :طالع على بعد اال

  .وتعدیالته . م03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته  -
  .بشأن التعلیم اإللزامي.م1975لسنة ) 95(القانون رقم  -
  .بشأن التعلیم . م2010لسنة ) 18(القانون رقم  -

  جتماعه العادي رقماوعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في 
  .م31/03/2015بتاریخ ) 218(

  :أصدر القرار اآلتي
  )1(المادة 

ویكون عامـًا ،  ةالدولة اللیبیفي التعلیم الدیني ركن أساس في نظام التعلیم 
  .حل التعلیمیةافي كافة المر 

  )2(المادة 
یكون للتعلیم الدیني إدارة عامة مهمتها إدارة التعلیم الدیني واإلشراف علیـه 

وتحــدد الالئحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون ،وهــي جــزء مــن وزارة التربیــة والتعلــیم 
  .مهمة هذه اإلدارة ونظام العمل بها واختصاصات مدیرها وموظفیها 

  )3(المادة 
ــیم ــة التعل ــدیني تســع ســنوات یعــد فیهــا  مــدة الدراســة فــي مرحل األساســي ال

، الكـریم والحصـول علـى مبـادئ العلـوم الشـرعیة واللغویـة القـرآن التلمیذ لحفـظ 
  .إلى جانب بعض المواد العامة
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  )4(المادة 
ت یـدرس فیهـا الطالـب اة الدینیة ثالث سـنو مدة الدراسة في المدارس الثانوی

  .العامة  بعض المواد جنب إلى، العلوم الشرعیة واللغویة
  )5(المادة 

ـــیم المعـــاییر العلمیـــة واإلداریـــة لمـــ ـــیم دتضـــع وزارة التربیـــة والتعل ارس التعل
  .وتعتمد من مجلس الوزراء، الدیني وشروط إنشائها

  )6(المادة 
تشكل وزارة التربیة والتعلیم لجنة لوضع المناهج في مـدارس التعلـیم الـدیني 

  .ذه اللجنة وتحدد الالئحة التنفیذیة نظام العمل في ه
  )7(المادة 

تحدد الالئحة التنفیذیة شروط القبول والنظام العام للدراسة واالمتحانات فـي 
  . هذه المدارس

  )8(المادة 
تعادل مرحلة التعلیم األساسي الدیني مرحلـة التعلـیم األساسـي العـام وتعـادل 

  . الشهادة الثانویة الدینیة الشهادة الثانویة العامة القسم األدبي
  )9(مادة ال

 بنــاًء تصــدر الالئحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 
  .على اقتراح وزیر التربیة والتعلیم 

  )10(المادة 
  . وینشر بالجریدة الرسمیة، یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره 

  الوطني العام  املؤمتر
  صدر في طرابلس

  .هـ1436/اآلخرة ىجماد/24بتایخ
  .م13/04/2015الموافق 
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  م 2015لسنة ) 4(قانون رقم 
  ) 12(من القانون رقم) 164(بشأن تعديل نص املادة 

  .بإصدار قانون عالقات العمل  .م2010لسنة 
  :بعد االطالع

  .وتعدیالته .م03/08/2011على اإلعالن الدستوري الصادر في -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته -
  .بإصدار قانون عالقات العمل .م2010لسنة )12(لقانون رقموعلى ا -
) 1867.1.1(رئــیس هیئــة الرقابــة اإلداریــة المكلــف رقــم /وعلــى كتــاب الســید -

  .م2015/ابریل/06المؤرخ في 
) 219(وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه العـادي رقـم  -

ــــــــاء  ــــــــق  .ـهــــــــ1436/خــــــــرةاآل ىجمــــــــاد/25المنعقــــــــد یــــــــوم الثالث المواف
  .م14/04/2015

  :أصدر التعديل اآلتي
  )1(المادة

بإصـدار قـانون  .م2010لسنة) 12(من القانون رقم) 164(یعدل نص المادة
  :اآلتيعالقات العمل بحیث یكون على النحو 
  )164(المادة

نقضــاء ثــالث ســنوات مــن یــوم وقــوع المخالفــة، االتأدیبیــة ب ىتســقط الــدعو 
لنســبة للمخالفــة التــي یترتـب علیهــا ضــیاع حــق وتكـون المــدة خمــس سـنوات با

  .للخزانة العامة
وتنقطع المدة في الحـالتین بـأي إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق أو االتهـام أو 

مـن  المـدة مـن جدیـد ابتـداًء  يالمحاكمة إذا اتخذت في مواجهـة المـتهم ، وتسـر 
  .آخر إجراء
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ــى أحــده ذا تعــدد المتهمــون فــإن انقطــاع المــدة بالنســبة إل ــه وإ م یترتــب علی
انقطاعها بالنسبة إلـى البـاقین ولـو لـم تكـن قـد اتخـذت ضـدهم إجـراءات قاطعـة 

ن الفعل جریمة جنائیة فـال تسـقط الـدعوى التأدیبیـة إال للمدة ، ومع ذلك إذا كّو 
  .الجنائیة ىبسقوط الدعو 

  )2(المادة
كل مایخالفه وینشر بالجریـدة  ىیعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ، ویلغ

  .الرسمیة
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1436/اآلخرة ىجماد/25بتاریخ

  .م14/04/2015الموافق
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   .م2015لسنة ) 5(قانون رقم
  بتعديل قانون العقوبات واإلجراءات العسكرية

  املؤمتر الوطني العام
  :بعد االطالع على

  .وتعدیالته .م03/08/2011اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیالته-
  .بشأن الخدمة العسكریة. م1974لسنة )40(وعلى القانون رقم -
بإصـدار قـانون اإلجـراءات العسـكریة . م1992لسـنة ) 1(وعلى القـانون رقـم  -

  .وتعدیالته
ــــات ب .م2013لســــنة )11(وعلــــى القــــانون رقــــم - شــــأن تعــــدیل قــــانون العقوب

  .العسكریة واإلجراءات
المنعقـد یـوم  )219( وعلى محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم -

  .م14/04/2015الموافق .هـ1436/ى اآلخرة جماد/25الثالثاء بتاریخ
  أصدر القانون اآلتي

  )1( المادة

تعــدل المــادة الخامســـة واألربعــون مـــن قــانون اإلجـــراءات العســكریة بحیـــث 
  :تيیجري نصها على النحو اآل

تختص المحاكم العسكریة بالفصل في الجرائم المنصوص علیها في قانون (
  . العقوبات العسكریة التي یرتكبها الخاضعون ألحكامه 

نف الـذكر مـن نـص عقـابي للوقـائع المسـندة إلـى وفي حالة خلو القانون اآل
المتهمـــین الخاضـــعین الختصـــاص المحـــاكم العســـكریة یطبـــق بشـــأنهم قـــانون 

  .)عامالعقوبات ال
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  )2(المادة 
كـــل حكـــم یخالفـــه وینشـــر  ىیعمـــل بهـــذا القـــانون مـــن تـــاریخ صـــدوره، ویلغـــ

  .بالجریدة الرسمیة
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  .هـ1436/اآلخرة ىجماد/25بتاریخ

  .م14/04/2015الموافق
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  م2015لسنة )6(رقم ن قانو
  بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

  :ع علىبعد االطال
  .تعدیالتهو . م03/08/2011عالن الدستوري الصادر في اإل -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
  .قانون النظام المالي للدولة والئحة المیزانیة والحسابات والمخازن -
   .بشأن نظام القضاء. م2006لسنة ) 6(القانون رقم  -
  .أحكام قانون نظام القضاءبتعدیل بعض . م2013لسنة ) 14(القانون رقم  -
) 219(لــص إلیــه المــؤتمر الــوطني العــام باجتماعــه العــادي رقــمخ وعلــى مــا -

ــــــــوم الثال  ــــــــالمنعقــــــــد ی ــــــــاریخ ث . ـهــــــــ1436/ اآلخــــــــرة ىجمــــــــاد/26اء بت
  .م14/04/2015الموافق

  :أصدر القانون اآلتــــــــي
  )1(المادة 

م القضـاء المشـار یستبدل النص اآلتـــــي بنص المادة الثالثة من قانون نظـا
  :كما یأتيیصبح  ثإلیه بحی

یقوم على شؤون الهیئات القضـائیة مجلـس أعلـى یسـمى المجلـس األعلـى "
ـــولى ا ـــى للقضـــاء یت ـــس األعل ـــررة للمجل ـــات القضـــائیة الختصاصـــات المق للهیئ

المنصـوص علیهـا فـي قـانون نظـام القضـاء وفـي أي قـانون آخـر ویشـكل علـى 
  :اآلتيالنحو 

  .العلیا رئیسًا للمجلسرئیس المحكمة . 1
  .رئیس إدارة التفتیش على الهیئات القضائیة نائبًا للرئیس.2
مستشــار عــن كـــل محكمــة اســـتئناف تنتخبــه جمعیتهـــا العمومیــة بـــاالقتراع . 3

  .السري
  .النائب العام.4
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دارة القـانون التقـل .5 دارة المحاماة العامـة وإ عضو عن كل من إدارة القضایا وإ
مستشار بمحكمة االستئناف ینتخبـه مـن لدرجة لة دلمعادرجته عن الدرجة ا

  .هم في درجته من أعضاء اإلدارة باالقتراع السري
  :ما یأتيعضویة المجلس  ترط فیمن یتم اختیاره لرئاسة أویشو 

فـي  ه أو عضـواً تـوأمان عضـوًا فـي لمـؤتمر شـعبي أو عمل أمیناً  یكون قد أال -أ
  .لجنة شعبیة على اختالف مستویاتها

فـــي المحكمـــة أو النیابــة المختصـــة بالـــدعاوى  عمـــل عضــواً  یكــون قـــد أال -ب
المحكمـة أو  نیابـة أمـن الدولـة أو فبرایر أو محكمة أو17الناشئة عن ثورة 

ــي أحیلــت إلیهــا الــدعا ــى تقــدیر النائــب  ًء وى بنــاالنیابــة التخصصــیة الت عل
 المحكمــة الثوریــة مكتــب االدعــاء الشــعبي أو محكمــة الشــعب أو أو،العــام

 أو متعاونــاً ،لجــان التطهیـرى حـدإل رئیســاً  أو،نیابـة أمــن الثـورة  أو،الدائمـة 
  .مع إحدى الجهات األمنیة في النظام السابق

  .یكون قد صدر ضده حكم تأدیبي  أال -ج
  .یكون قد تحصل على تقدیر نهائي بدرجة تقل عن فوق الوسط الأ -د

فتــیش القضــائي إدارة الترئــیس المجلــس وعضــویة  سعــدا منصــب رئــی فیمــا
  .والنائب العام تكون عضویة المجلس لمدة ثالث سنوات على سبیل التفرغ

لشــروط فــي ویضــع المجلــس بقــرار منــه آلیــة الترشــح والتحقــق مــن تــوافر ا
جراءات االختیار  ،المرشحین لعضویة المجلس   .علیها واإلشرافوإ

إدارة عــن  العجــز وتنتهــي العضــویة فــي المجلــس بالوفــاة أو االســتقالة  أو
وفـي ،اإلخالل بواجبـات الوظیفـة أو،أو بفقد أحد شروط العضویة،لعضویةمهام ا

الحالتین األخیرتین یجب أن یصدر بإنهاء العضویة قـرار مـن المجلـس بأغلبیـة 
ـــار البـــدیل وفقـــًا  وفـــي حـــال إنهـــاء أو ،أعضـــائه انتهـــاء العضـــویة یجـــرى اختی

  .هویتالمنتهیة عض لألحكام السابقة حتى نهایة مدة العضو
  .وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجدید قبل نهایة المدة بثالثة أشهر
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ویحل محل رئیس المجلس عند غیابه أوقیـام مـانع بـه أوخلـو منصـبه نائبـه 
  .فأقدم مستشاري محاكم االستئناف

ــة العامــة  ــة مســتقلة مــن المیزانی ــه میزانی ولتســییر أعمــال المجلــس تكــون ل
یخـــص  اختصاصـــات رئـــیس المصـــلحة فیمـــاویكـــون لـــرئیس المجلـــس  ،للدولـــة

  .الصرف من هذه المیزانیة
  )2(المادة 

األعضــاء المنتخبــون وقــت صــدور هــذا القــانون تنتهــي عضــویتهم بانتهــاء 
  .لها قبل سریان هذا القانون اانتخبو  يمدة السنوات الثالث الت

  )3(المادة 
ــاریخ صــدوره  ــانون مــن ت ر ویلغــى كــل حكــم یخالفــه وینشــ، یعمــل بهــذا الق

  . الرسمیة بالجریدة
  املؤمتر الوطني العام 

  صدر في طرابلس 
  .هـ1436/ اآلخرة ىجماد/26بتاریخ

  .م14/04/2015الموافق 
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   .م2015لسنة ) 7(قانون رقم 
 الصادر يف شأن. م2013لسنة ) 4(بتعديل حكم يف القانون رقم 

   تقرير بعض األحكام املتعلقة بذوي اإلعاقة املستدمية
  من مصابي حرب التحرير

  املؤمتر الوطني العام
  :طالع علىبعد اال

  .وتعدیالته. م2011/ 8/ 3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
ـــانون رقـــم  - بتقریـــر بعـــض األحكـــام المتعلقـــة بـــذوي . م2013لســـنة ) 4(الق

  .اإلعاقة المستدیمة من مصابي التحریر
المنعقــد ) 221(لـى مـا تقـرر باجتمـاع المـؤتمر الـوطني العـام العـادي رقـم وع -

  .م2015/ 5/ 5الموافق  .ه 1436/ رجب/ 16بتاریخ ) الثالثاء(یوم 
  :أصدر القانون اآلتي

  )1(المادة 
ــم  ــانون رق ــى مــن الق فــي شــأن . م2013لســنة ) 4(یعــدل نــص المــادة األول
المســتدیمة مــن مصــابي حـــرب تقریــر بعــض األحكــام المتعلقــة بــذوي اإلعاقــة 

  :اآلتيالتحریر بحیث یجري على النحو 
  المادة األولى

عتبر من ذوي اإلعاقـة المسـتدیمة فـي مقـام تطبیـق هـذا القـانون كـل مـن (( ُ ی
) 2011/ 2/ 15(أصیب أثنـاء حـرب التحریـر وخـالل الفتـرة الممتـدة مـن تـاریخ 

ـــاریخ إعـــالن تحریـــر لیبیـــا فـــي  دفاعـــًا عـــن  وذلـــك) 2011/ 10/ 23(وحتـــى ت
فبرایـــر ضـــد النظـــام الســـابق أو كـــان مـــن الضـــحایا  17الـــوطن ونصـــرة لثـــورة 
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المدنیین نتیجة عـدوان قـوات هـذا النظـام وحصـلت إصـابتهم بفعـل هـذا العـدوان 
  .أو بسببها المباشر أثناء العملیات القتالیة ونتج عن اإلصابة إعاقة مستدیمة

اعتبـار مـن لحقـت بـه إعاقـة  علـى للجـیش اللیبـيویجوز بقرار من القائـد األ
مستدیمة وفقًا ألحكام هذا القـانون جـراء اإلصـابة فـي معـارك اسـتكمال التحریـر 

  .))خاضعًا ألحكام هذا القانون. م2011/ 10/ 23الالحقة لتاریخ 
  )2(المادة 

ویلغى كـل مـا یخـالف أحكامـه وینشـر  ،هذا القانون من تاریخ صدورهبیعمل 
  .بالجریدة الرسمیة

  الوطني العام املؤمتر
  :صدر في طرابلس

  .هـ 1436/ رجب/ 16: بتاریخ
 . م2015/ 5/ 5: الموافق
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  م2015لسنة ) 8(قانون رقم 
  ) باسم الشعب(بشأن حذف عبارة 

  أينما وردت بالتشريعات
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
 .وتعدیالته. م2011/ 8/ 3اإلعالن الدستوري الصادر في  -

 .لداخلي للمؤتمر الوطني العامالنظام ا -

 .قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وتعدیالته -

 .قانون اإلجراءات الجنائیة وتعدیالته -

ــه . م1993لســنة ) 2(القــانون رقــم  - بشــأن محــرري العقــود وتعدیالتــه والئحت
 .التنفیذیة

 .بشأن نظام القضاء وتعدیالته. م2006لسنة ) 6(القانون رقم  -

ــم القــان - ــة . م2010لســنة ) 17(ون رق ــاري وأمــالك الدول بشــأن التســجیل العق
 .وتعدیالته

المنعقـد ) 222(وعلى ما قرره المـؤتمر الـوطني العـام باجتماعـه العـادي رقـم  -
 .م2015/ 5/ 20الموافق . ه 1436/ شعبان/ 2بتاریخ ) األربعاء(یوم 

  
 :صدر القانون اآلتي

 )1(المادة 

 .أینما وردت بالتشریعات النافذة )باسم الشعب(تحذف عبارة 
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 )2(المادة 

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسـمیة، ویلغـى كـل 
 .ما یخالفه

 املؤمتر الوطني العام 
 :صدر في طرابلس

 .ه1436شعبان / 2: بتاریخ
  .  م2015/ 5/ 20: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود  

  ةيالديم 2014لسنة ) 14(رقم 
  العقود يجلنة قيد حمرر

ن محـرري العقـود وتعدیلـه أبش 1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .والئحته التنفیذیة

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة علـى  -
  .للقید توافر الشروط المطلوبة قانوناً 

الموافــق . ه 1435/شــعبان/ 24ریخ وعلــى محضــر اجتمــاع لجنــة القیــد بتــا -
  .م 22/6/2014

  قررت
  )1( مادة

ســماؤهم محــرري عقــود بمحكمــة اســتئناف طــرابلس أیقیــد الســادة اآلتیــة  -
  :مـــــــوه

  .الهمالي علي محمد الترهوني. 2.  عبد الناصر صالح محمد القماطي. 1
  .أبو بكر محمد علي معیوف .4     .  أبو بكر بشیر رمضان النجار. 3
  .عبد الرحمن محمد أبو بكر عبد السالم. 6  . هناء أبو العید المبروك أبوزعینین .5
  .زهرة عبداهللا محمود المبسوط. 8     .     میمة أحمد الطاهر كندیرأ. 7
  .عبد الغني إبراهیم أحمد إبراهیم. 10     .   أبو بكر محمد حسین الجبو. 9

  .مال عمار رحومة المرزوقيج. 12    .  مسعود محمد صالح فرحات .11
  .محمد جمال الهادي مفتاح.14   . إیناس البهلول أحمد الهنشیري.13
  .آسیا رمضان سالم تن. 16   .  محمد إبراهیم سالم الترهوني. 15
  .منى محمد عبد السالم الشائبي. 18         . محمد علي مصباح عمر.17
  .عرب عزام الوحیشي الكبیرعز ال. 20. عبد الحكیم محمد مصباح العفشوك. 19
  .محمد سعد سالم الحسناوي. 22  .   محسن المبروك امحمد المغربي. 21
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  .أحمد محمد قاسم البوزیدي. 24     .  أشرف صالح محمد الحاج. 23
  .نهى عبد السالم سالم الهب. 26    .   طه محمد امبارك الفرجاني.25
  .أبو خریص الهادي هندر ولید.  28    .  فاطمة امحمد علي خلفوني. 27
  .أحمد محمد  عبد السالم المیحاط. 30   .      محمد سالم عیاد شلوف. 29
  .ربیعة امحمد محمد أبو جناح. 32    .   رقیة صالح عبد اهللا قریره. 31
  .محمد عمر إبراهیم سویدان. 34    .      عمار علي فرج عمران. 33
  نوال الطاهر مصباح الكدي.35

  )2( مادة
ین كـل بمكتـب محــرر دســماؤهم محـرري عقـود مســاعأیقیـد السـادة اآلتیـة  -

  -:العقود المبین قرین اسمه وهم
  .بمكتب       مصطفى عیسى مولود    ثریا إبراهیم العربي          . 1
  .بمكتب       سامیة جمعة بن نعمة  رمضان            وءمحمد ض. 2
  .تب       إبراهیم مفتاح جابربمك    مروة مفتاح أحمد           . 3
  بمكتب       طارق خلیفة أحمد    الداهش     ىسامة مصطفأ. 4
  .عبد السالم أحمد المیري بمكتب         طارق أحمد عبد الحمید     . 5
  .لدین العجیلي العربيعز ا بمكتب         عبد الرؤوف  نجیب معتوق . 6
  .تب      عبد اهللا عبد السالم عریبيبمك    احمیدة          يكوثر الهاد. 7
  . الدین العجیلي العربي بمكتب       عز محسن هدیة عبد النبي        . 8
  .الدین خلیفة سعد عز     بمكتب   رامي سعید عثمان              . 9

  .فرج علي خلیفة                بمكتب       محمد حسن العریفي. 10
  .ریاض سالم الملهوف    بمكتب     یوان  صالح الدین الهادي فر . 11
  .المختار مصطفى الشائبي  بمكتب        عبد الناصر بشیر أحمد     . 12
  .الدین محمد عمار عز       بمكتب    محمد علي عمران         .  13
  .بمكتب       عبد الغني امحمد میالد     خیري عاشور امحمد      . 14
  .النوري أبو بكر أحمد        بمكتب   ن        فائز المبروك حسی. 15
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  .فاطمة علي محمد      بمكتب   یناس عبد الفتاح شاقان     إ. 16
  . بمكتب      مصطفى رجب عبد السالم     علي حسین علي محمد    . 17
  .ونیس   المزوغي حسینأبمكتب            عبد العالي امحمد الجدر  . 18
  .حسین أبو القاسم سعید     بمكتب          دم سلیمان الشروي    آ. 19
  .رمضان علي امحمد      بمكتب        خالد أبو القاسم عمر    . 20
  .سالم محمد عبد السالم     بمكتب       محمد مفتاح الهادي       . 21
  .المرغني محمد ارحومة      بمكتب        وجدي محمد مولود      . 22
  .محمد معمر العاقل     بمكتب          ناجیة رمضان عمران   . 23
  .حسین أبو القاسم سعید    بمكتب          زید محمد رحومة        . 24
  .بمكتب      باسم البهلول أبو عجیلة    عبد الرحمن محمد موسى   . 25
  .مةسامیة جمعة بن نع  بمكتب        محمود علي الطویر         . 26
  .محمد سالم أحمد    بمكتب             مفتاح عمر العتري   . 27
  .رجاء ونیس البقار   بمكتب            إیمان معمر محمد      . 28
  .محمد أحمد منصور    بمكتب            حمزة مختار علي      . 29
  .محمد حسین علي    بمكتب        زكریا علي سالم            . 30
  .ىبمكتب      أبو بكر یوسف عیس     عیسى الشریف عیسى     . 31
  . عز الدین محمد عمار  بمكتب      ید میالدعبد الرؤوف عبد الحم. 32
  .منیر علي أحمد   بمكتب        سامة مفتاح خلیفة        أ. 33
  .محمد أحمد منصور    بمكتب     محمود سویسي المقطوف    . 34
  .حاجي مصطفى التلوع  بمكتب          فى     مازن حاجي مصط. 35

  )3( مادة
علـــى طلبـــاتهم  هم بنـــاًء ســـماؤ أالســـادة محـــرري العقـــود اآلتیــة یلغــى قیـــد  -
  -:وهم

  نور الدین علي سالم. 1
  حسن محمد رشید زبیدة.2
  عبد السالم محمد عبد الهادي المشیطي. 3
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  )4(مادة 
ود مســـاعد بمكتـــب محـــرر عقـــ ،لـــةفـــرج علـــي محمـــد دربا/ ینقـــل الســـید  -
ولیـد خلیفـة / بمكتـب السـید اً محرر عقود مساعد علي مختار عبید للعمل/السید

  .على طلبه سعید المقفول بناًء 
بمكتـب  اً مجد عبد الرحمن محمد سـالم محـرر عقـود مسـاعدأ/ ینقل السید -
عبد الغني ارحومة محمد عبد الغني للعمل محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب / السید
  .على طلبه رج مصطفى سالم بناًء علي ف/ السید
بمكتــــب  ةعقــــود مســــاعد ةش محــــرر فتحیــــة علــــي الطــــائ/ تنقــــل الســــیدة -

بمكتــــب  ةعقــــود مســـاعد ةحـــرر مبســــمة عبـــد الســــالم التـــواتي للعمــــل /الســـیدة
  .على طلبها محمود محمد بریدان بناًء /السید
بمكتــب  ةعقــود مســاعد ةمفــاتح عبــد الســالم الــزوام محــرر / تنقــل الســیدة -

بمكتـــب  ةعقـــود مســـاعد ةمحـــرر انتصـــار محمـــد أبـــو االســـعاد للعمـــل  /ةالســـید
  .على طلبها مر الطاهر البكوش بناًء عا/السید

  )5(مادة 
 ُ ، وینشـر فـي عمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیـر العـدلی

  .الجریدة الرسمیة
  

  املستشار                                 يعتمد                                
  محمود محمد الكیش      القلیب                        امحمد ىمصطف

  رئيس جلنة قيد حمرري                          وزير العدل                       
  العقود وتأديبهم                                                                     

  
  .هجري 1436/ صفر/14الموافق 

  .میالدي 7/12/2014اعتمد بتاریخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود  
  ةميالدي 2014لسنة ) 15(رقم

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

  .والئحته التنفیذیة
دات المرفقة بهـا الدالـة علـى وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستن -

  .للقید توافر الشروط المطلوبة قانوناً 
ـــــــاریخ   - ـــــــد بت  1435/ شـــــــعبان/24وعلـــــــى محضـــــــر اجتمـــــــاع لجنـــــــة القی

  .م2014/ 22/6الموافق .هجري
  ررتـــــق

  )1(ادة م
ــد الســادة اآلتیــة  - ســماؤهم محــرري عقــود بمحكمــة اســتئناف بنغــازي أیقی
  -:وهم

 مفیدة محمد مصطفى الصدیق. 2ان محمد عبدالمجید محمد عثم. 1
 فاطمة سالمة مصباح سالمة . 4هیم     ابر فرحات عطیة یوسف إ. 3
 رضا فرج خمیس محمد. 6ولید حسین محمد الشیخي      . 5
 القزیري نجاة رجب مختار. 8حواء محمد صالح مخلوف      . 7
 نیا ثابت بوشعالة العوامي ار . 9

  )2(ـادة م
ــد الســادة ای  ســماؤهم محــرري عقــود مســاعدین كــل بمكتــب محــررأتیــة آلقی

 -:العقود المبین قرین اسمه وهم
 فرهود يبوبكر عبد الهادأ  بمكتب         عالء بلقاسم بوزید محمد  . 1
 مانطیب حسن عیسى عث     بمكتب      محمود عبدالرحیم یونس   . 2
 سالمعیسى المبروك      بمكتب     القادر عبد القادر عادل عبد . 3
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 علي محمد علي الفرجاني  بمكتب         محمد محمود سید سعد    . 4
 مانن عیسى عثبمكتب        طیب حس    یمن سعد امبارك          أ. 5
 مروة جبریل بشار     بمكتب            فتحي علي العربيا یسر . 6
 مروة جبریل بشار محمد      بمكتب         مین موسىأمل األ. 7
 نس محمد امراجع أ        بمكتب      یمن عیسى عبد الرسول أ. 8

  )3(مـادة 
 -:وهما اعلى طلبهم هما بناًء اسما محرري العقود اآلتي السیدینى قید یلغ

     .سالمة مسعود حمد المشاي. 1
 .بالعید عبد النبي حسن موسى. 2

  )4(مـادة 
ب السیدة هـدى بمكت ةعقود مساعد ةزینب سعید ادریس محرر / تنقل السیدة
 حسـن علـي بـالتمر بنـاًء / ب السـیدبمكتـ ةمسـاعد ةمحـرر للعمـل  الفرجاني حسن

  .على طلبها
  )5(مـادة 

وینشـر فـي  ،یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیـر العـدل
   .الجریدة الرسمیة

  املستشار                                 يعتمد                                
  محمود محمد الكیش     القلیب                        امحمد ىمصطف

  رئيس جلنة قيد حمرري                          وزير العدل                       
  العقود وتأديبهم                                                                     

  ،ـه1436 /صفر/14الموفق 
 .م7/12/2014اعتمد بتاریخ
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ةميالدي 2014لسنة ) 16(رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .التنفیذیةوالئحته 

علـى  الدالـةالمرفقة بهـا  والمستنداتوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  -
  .للقید توافر الشروط المطلوبة قانوناً 

الموافـق . هجـري 1435/شعبان/24وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ  -
  .میالدي 22/6/2014

  ررتــق
  )1(مادة 

-  ُ عقــود بمحكمــة اســتئناف الزاویـــة محــرري  أســماؤهم اآلتیــةیــد الســادة قَ ی
  -:وهم

  .اهللا هدیةمحمد علي عبد -2    بوسیفأ محمدبوبكر علي أ -1
  عامر المختار عمر مسعود -4     محمد علي سعید الصابري -3
  بو القاسم المقطوف اللجامأسماعیل إ -6      بوبكر الثنيأحمد مختار أ -5

  )2(مادة 
-  ُ بمكتـب محــرر  محـرري عقـود مســاعدین كـل ســماؤهمأ اآلتیـةالسـادة یـد قَ ی

  -:العقود المبین قرین اسمه وهم
  بمكتب   عبداهللا محمد سعید        النویري سعید سالم سعید  -1
  بمكتب   عبد الكریم  سالم السائح        ربیع سالم سعید النویري   -2
  خالد محمد عبداهللا  بمكتب       ق عبدالعزیز عبداهللاعبدالرزا -3
  القاسم عثمانبو أ إبراهیم    بمكتب           بوصاع   أنبیل محمد  -4
  خالد محمد عبداهللا  بمكتب               حمد محمد  أهشام  -5

  )3(مادة 
 الفیتــوري امحمــد الشــتیوي محــرر عقــود بنــاًء  إبــراهیم/ یلغــى قیــد الســید  -

  .على طلبه
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  )4(مادة 
محمــد الصــادق منصــور محــرر عقــود مســاعد بمكتــب / یلغــى قیــد الســید -

ســمیة المنتصــر علــي القمــي بمحكمــة اســتئناف الزاویــة بنــاء علـــى / الســیدة 
  .طلبه

  )5(مادة 
وینشـر فـي  ،یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیـر العـدل

  .الجریدة الرسمیة
  املستشار                                 يعتمد                                  
  محمود محمد الكیش       القلیب                        امحمد ىمصطف

  رئيس جلنة قيد حمرري                          زير العدل              و         
  العقود وتأديبهم                                                                     

  
  .هجري 1436/صفر/14الموافق 

  .میالدي7/12/2014اعتمد بتاریخ 
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حمرري العقودقيد قرار جلنة   
  ةميالدي 2014لسنة ) 17(رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .التنفیذیةوالئحته 

علـى  الدالـةالمرفقة بهـا  والمستنداتوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  -
  .للقید توافر الشروط المطلوبة قانوناً 

الموافـق . هجـري 1435/شعبان/24بتاریخ وعلى محضر اجتماع لجنة القید  -
  .میالدي 22/6/2014

  ررتــق
  )1(مادة 

محكمــة اســتئناف الخمــس بمحــرري عقــود  ســماؤهمأ اآلتیــةیقیــد الســادة  -
  -:مـــــوه
  .علي محمد عثمان العماري -1
  .الصمد سعیدة منصور سالم عبد -2
  .خالد معمر السویح امبارك -3
  .فاطمة الصادق علي المبروك -4
  .دریس عاشور میالد الجديإ -5

  )2(مادة 
-  ُ بمكتـب محـرر  محـرري عقـود مسـاعدین كـل اهمسـماا اآلتي السیدانید قَ ی

  -:االعقود المبین قرین اسمه وهم
  عمر علي الدیب بمكتب      عمران رمضان عبد المجید   -1
  مفتاح  محمد مفتاح بمكتب       علي رمضان محمد العاتي  -2
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  )3(مادة 
وینشـر فـي  ،هذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیـر العـدلیعمل ب

  .الجریدة الرسمیة
  املستشار                          يعتمد                                  
  محمود محمد الكیش         القلیب                    امحمد ىمصطف

  رئيس جلنة قيد حمرري                     وزير العدل                       
  العقود وتأديبهم                                                                 

  .هجري 1436/صفر/14الموافق 
  .میالدي7/12/2014اعتمد بتاریخ 
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حمرري العقودقيد قرار جلنة   
  ةميالدي 2014لسنة ) 18(رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2طالع على القانون رقم بعد اال -
  .التنفیذیةوالئحته 

علـى  الدالـةالمرفقة بهـا  والمستنداتوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  -
  .دللقی افر الشروط المطلوبة قانوناً تو 

الموافـق . هجـري 1435/شعبان/24وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ  -
  .میالدي 22/6/2014

  ررتــق
  )1(مادة 

-  ُ محــرري عقــود بمحكمــة اســتئناف مصــراتة  أســماؤهم اآلتیــةالســادة یــد قَ ی
  -:وهم

  .الـــــم حسن اهمــــــد احلیـــمحم -1
  .مسعودة خمیس عبداهللا مسعود -2
  .دـة محمــي عطیــــــــد علـــــمحم -3
  .د بن حمدینـــــد سعـــجمعة محم -4
  .عبداهللا محمد الغویلعبد الحكیم  -5
  .ودـد مسعـــــــي محمـــر علـــــناص -6

  )2(مادة 
بمكتـب محـرر  محـرري عقـود مسـاعدین كـل هماسـماا اآلتي السیدان دیقی -

  -:العقود المبین قرین اسمه وهما
  ىـــــــي مصطفــــــد علـــــخال       بمكتب     حمد محمد میمون أمحمد  -1
  حسام الدین حسن الصادق      بمكتب                حمدأولید الهادي  -2

  )3(مادة 
حمـد أ/ سالم علي عمران محرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـید/ ینقل السید -
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عمــر امحمــد البیــرة / بمكتــب الســید اً محــرر عقــود مســاعدرجــب جهــان  للعمــل 
  .طلبهعلى  بناًء 

  )4(مادة 
ونـیس / سـیدمكتـب الحمد محرر عقـود مسـاعد بأسالم  أیمن/ ینقل السید -

خلیفــة حســن / بمكتــب الســید اً محــرر عقــود مســاعدیوســف عبــدالهادي للعمــل 
  .على طلبه خلیفة بناًء 

  )5(مادة 
وینشـر فـي  ،ل السید وزیـر العـدلبیعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من ق

  .الجریدة الرسمیة
  املستشار                             يعتمد                               

  محمود محمد الكیش      القلیب                        امحمد ىمصطف
  رئيس جلنة قيد حمرري                        وزير العدل                       

  العقود وتأديبهم                                                                    
  هجري 1436/صفر/14لموافق ا

  .میالدي7/12/2014اعتمد بتاریخ 
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حمرري العقودقيد قرار جلنة     

  ةميالدي 2014لسنة ) 19(رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -
  .التنفیذیةوالئحته 

علـى  الدالـةبهـا المرفقة  والمستنداتوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  -
  .للقید توافر الشروط المطلوبة قانوناً 

الموافـق . هجـري 1435/شعبان/24وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ  -
  .میالدي 22/6/2014

  ررتــق
  )1(مادة 

هما محـــرري عقـــود بمحكمــة اســـتئناف ســـبها اســما اآلتـــي الســـیدانیقیــد  -
  -:وهما

  .بوبكر محمد صالحأعادل  -1
  .عویدات اوحیدة منیر جمعة -2

  )2(مادة 
هما محـرري عقـود مسـاعدین كـل بمكتـب محـرر اسـما اآلتي السیدانیقید  -

  -:العقود المبین قرین اسمه وهما
  بوبكرأعلي محمد   بمكتب       سمیرة احمید محمد    -1
  محمد علي عبداهللا  مریمة عمار عبدالسالم   بمكتب    -2

  )3(مادة 
وینشـر فـي  ،ل السید وزیـر العـدلبخ اعتماده من قیعمل بهذا القرار من تاری

  .الجریدة الرسمیة
  املستشار                                 يعتمد                                
  محمود محمد الكیش      القلیب                       امحمد ىمصطف

  رئيس جلنة قيد حمرري                          وزير العدل                       
  وتأديبهم العقود                                                                             

  هجري 1436/صفر/14الموافق 
  .میالدي7/12/2014اعتمد بتاریخ 
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حمرري العقودقيد قرار جلنة     

  ةميالدي 2014لسنة ) 20(رقم 
  جلنة قيد حمرري العقود

بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2االطالع على القانون رقم  بعد -
  .التنفیذیةوالئحته 

علـى  الدالـةالمرفقة بهـا  والمستنداتوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن  -
  .دللقی افر الشروط المطلوبة قانوناً تو 

الموافـق . هجـري 1435/شعبان/24وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ  -
  .میالدي 22/6/2014

  ررتــق
  )1(مادة 

-  ُ عقــود بمحكمــة  بــوبكر محمــد الصــابر محــررأعبــد الســالم / الســید یــد قَ ی
  .استئناف الجبل األخضر

  )2(مادة 
-  ُ بمكتـب محـرر  محـرري عقـود مسـاعدین كـل هماسـماا اآلتي السیدانید قَ ی

  -:العقود المبین قرین اسمه وهما
  محمد جمعة محمد      بمكتب          عبدالعزیز مفتاح عبدالعزیز  -1
  نیس عليأسعد        بمكتب               فریحة جبریل عبداهللا  -2

  )3(مادة 
وینشـر فـي  ،ل السید وزیـر العـدلبیعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من ق

  .الجریدة الرسمیة
  املستشار                                 يعتمد                                
  محمود محمد الكیش       القلیب                       امحمد ىمصطف

  رئيس جلنة قيد حمرري                          وزير العدل                       
  العقود وتأديبهم                                                                     

  هجري 1436/صفر/14الموافق 
 .میالدي7/12/2014اعتمد بتاریخ 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  .م2015لسنة ) 1(رقم

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محرري العقود وتعدیله . م1993لسنة 2بعد االطالع على القانون رقم -

  .ةوالئحته التنفیذی
لة على وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدا -

  .توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید
 الموافق.هـ1436/ربیع اآلخر/20 وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ-

  .م10/2/2015
  ررتــــق

  )1( مادة
ــة أســماؤهم محــرري عقــود بمحكمــة اســتئناف طــرابلس - ــد الســادة اآلتی یقی
  -:وهـــــم

  .إسماعیل علي محمد عبد السالم - 2   .فهمي العمـــــــاري إبراهیــــم ســـــالم -1
  .شهیرة محمد محمد كرواع - 4  .ارـــــــن كشـــــــي حســــــي العجمــــعل-3
  .عبد الوهاب مصطفى محمد األحول -6 .عبد المالك محمد منصور الشیباني -5
  .أسامة میالد خلیفة أبو كدرون -8 .الهادي عامر الهادي سیف النصـر -7
  .ــيـــــمختــــار قریرة ناجـــي ناجـ -10     .ف مصباح اجبـــورنوري الشار  -9

  .ســـــیونس میالد محمد بن یون -12     .وسیم عیـاد أحمــــد البارونـــي- 11
  .محمد عبد اللطیف محمد الوداني -14     .رــــر صقــد صقــان محمـــحن - 13
  .لحمید الشارف فرج رمضانعبد ا -16     .دـــد عمر امحمد حامــــامحم - 15
  .درـــاعة اقویــــــالم جمـــــصالح س - 18     .يـــعائشة محمد خلیل الترك - 17
  .و أبو خریصــــاصر ضو ضــــالن -20  .عمران امحمد مفتاح أبو شوشـة - 19
  .يـــان الزرقانــــالد رمضـشاذلیه می-22  .يــــو غریبــــي ضــــــق علـــتوفی - 21
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  .ود عبد اهللاـــــمحمود محمد مسع -24 .رمحمد المنصوري نصر عبد القاد - 23
  .عبد الحلیم محمد بن ضو محمد -26   .عبد الرحیم امطیر امهیر ضو - 25
  .عمر فرج عبد السالم السوقي - 28   .اســـادق النعــــادل علي الصــع- 27
  .ق محمد البكوشعلي الصاد - 30    .دــــوزیـــد أبــــة أحمـــعلي جمع - 29
  .جنان غالب عمرو الشرع -32    .حمزة محمد الهاشمي عبداهللا - 31
  .محمد عبد السالم محمد بن صالح -34    .وةــــأحمد محمد میالد أبوشهی - 33
  .أحمد الشارف فهمي مفتاح الهمالي - 36    .ورـــــــد األعـــــــأكرم محمد سع - 35
  .حمزة عبد السالم علي النعمي -38    .نـــــأیمن مفتاح محمد أبوقری - 37
  .خالد محمد علي القمودي -40     .ةــــــــمنیر محمد أحمد أبوركیب- 39
  .أیمن محمد صالح المزوغي-42  .رعبد المالك سالم علي عبد القاد - 41
  .شذى سعد محمد عثمان -44     .فتحیة خلیفة مصباح خلیفة - 43
  .سلیمان محمد سلیمان الشنطي -46         .محمد أحمد علي الهیالم - 45
  .إبراهیم السید أحمد محمد -48 .عبیر محمود مصطفى السعودي - 47

  2مادة

بمكتـب محــرر  ة أســماؤهم محـرري عقـود مســاعدین كـلیقیـد السـادة اآلتیـ -
  -:العقود المبین قرین اسمه وهم

  .میدةیهاب أبوبكر احإ    حمد عبد اهللا           بمكتب   عبد اهللا م -1
  .زـــم حریــــالل سالــــــط  بمكتب          د      ـــــوزیــي أبــــد علــــأحم -2
  .خلیفة مصباح المقطوف عطیة عبد الكبیر     بمكتب      عبد الكبیر  -3
  .ةــــــة اوهیبـــود خلیفــمحم بمكتب       الم    ــــوزي عبد الســـــــــروة فــم -4
  .رــــو العزوم بلخیــم     بمكتب        سعد أبـــالـــــــد علي ســـحمإبراهیم أ -5
  .دـــر امحمــــة عمـــغیثی بمكتب         د     ـــعبد الناصر عمر محم -6
  .سالم علي علي خلیفة بمكتب         م     ــــــالــــة ســـمصباح خلیف -7
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  .مـــــد إبراهیـــــعمر محم   بمكتب       عبد الفتاح صالح الهادي     -8
  .بمكتب       مهند عبد السالم ارحومة  ة    ــــــق الزروق اعطیـــــتوفب -9

  .رــــخالد السیفاو عمي      بمكتب      ــــالبهلول مصطفى ناج - 10
  .حاتم نوري المكشالي ي      بمكتب    ــــابوطـــب الكـــخلیفة رج - 11
  .هشام صالح المحقق مفتاح      بمكتب    علي رمضان علي  - 12
  .انــــد عثمــخالد محمر      بمكتب     ــــمروان علي محمد صف - 13
  .وظـــــمحمد أبو بكر محفبمكتب         أیمن محمد عبد الســـــالم    - 14
  .الشریف السنوسي الشرعبمكتب        و قرین  ـــالحجازي محمد أب - 15
  .الشریف السنوسي  الشرعبمكتب       ل   ـم إسماعیأحمد علي سال - 16
  .يـــمهند عبد السالم قرجمحمد علي بن یونس     بمكتب     مالك  - 17
  .انـــــد رمضــسامي أحممیلود عمار ارحیمة            بمكتب      - 18
  .بمكتب     عماد عامر أبو حمیدان   ــر          أكرم سلیمان عام - 19
  .نـــــف األمیـــــبمكتب      ریم یوس   ــــــي         أحمد عل نادیة - 20
  .منصور سعد عبد اهللا ــي            بمكتب     عصام محمد عل - 21
  .هــــهانیبال بشیر بشین بمكتب       رانیا محفوظ مفتاح          - 22
  .فاطمة علي أبومنیار بمكتب         صفاء محمد سالم          - 23
  .ربیع سلیمان الشماخي ــد      بمكتب      ام عبد اهللا محمـــــابتس - 24
  .ورـــد منصــــــي محمــــعل ــد      بمكتب     محمد عبد القادر محم - 25
  .أعظیم عمر عبد السالم الصویعي بالحاج     بمكتب       الطاهر - 26
  .عبد الناصر صالح القماطي بمكتب         ـــــد   ة امحمـــــي جمعــــناج - 27
  .حسین عبد اهللا علي المرزوقي  د      بمكتب     ـوسام نصر الدین محم - 28

  )3(مادة 
د بمحكمـة اسـتئناف عدنان علي عبد اهللا عیسى  محرر عقو / ینقل السید -

  .على طلبه محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناًء الزاویة للعمل 
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كمـة اسـتئناف علي حمد صوان محرر عقود بمحعبد السالم / ینقل السید -
  .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبهالجبل األخضر للعمل 

  )4(مادة 
بمكتـب الســید  ةعقــود مسـاعد ةانتصـار أحمــد قشـوط محـرر / تنقـل السـیدة -

عـز الـدین محمـد / بمكتـب السـید اً أحمد عمر شفتر للعمل محرر عقود مسـاعد/
  .طلبها على محمود بناًء 

  )5(مادة 
ــوال محمــد كرومــة محــرر / یلغــى قیــد الســیدة - عقــود بمحكمــة اســتئناف  ةن

  .على طلبها طرابلس بناًء 
عقــود بمحكمــة اســتئناف  ةفاطمــة كمــال الجهمــي محــرر /یلغــى قیــد الســیدة -

  .على طلبها طرابلس بناًء 
  )6(مادة 

ـــى قیـــد الســـیدة- بمكتـــب  ةعقـــود مســـاعد ةنجـــوى ســـعد ســـالم محـــرر / یلغ
  .على طلبها عثمان علي محمد الفاندي بمحكمة استئناف طرابلس بناًء /یدالس

  ) 7(مادة 
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي 

  .الجریدة الرسمیة
  

  يعتمد                                                    املستشار          
  حممود  حممد الكيش                           مصطفى احممد القليب  

  وزير العدل                                       رئيس جلنة قيد حمرري         
  العقود وتأديبهم                                                                     

  .ھـ1436/ةجمادى اآلخر/2: الموافق
  .م23/3/2015: اعتمد بتاریخ
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 قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م2015لسنة ) 2(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محرري العقود وتعدیله  1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم -

  .والئحته التنفیذیة
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على  -

  .قانونًا للقید توافر الشروط المطلوبة
ربیع /20وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ -

  .م10/2/2015الموافق.هـ1436/اآلخر

  قـــررت
  )1(مادة 

ــد - محــرري عقــود بمحكمــة اســتئناف بنغــازي  الســیدان اآلتــي اســماهمایقی
  -:وهما

    .مساعد الحاسيافتحي فرج  -1
  .خالد مختار محمد عبد الحفیظ -2
  

  )2(مادة 
بمكتـب محـرر  سیدان اآلتي اسـماهما محـرري عقـود مسـاعدین كـلالیقید  -

  -:العقود المبین قرین اسمه وهما
  .بمكتب         عبد السالم محمود جبریل   فرج عبد السالم محمد       -1
  .بمكتب          سعد خلیفة سعید البركي     ــد    م محمـاسویح إبراهی -2
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  )3(مادة 
یخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي یعمل بهذا القرار من تار 

  .الجریدة الرسمیة
       

  يعتمد                                                       املستشار         
  مصطفى احممد القليب                                 حممود حممد الكيش

  رئيس جلنة قيد حمرري               وزير العدل                                 
  .العقود  وتأديبهم                                                                  

  .ھـ1436/ةجمادى اآلخر2: الموافق
  .م23/3/2015: اعتمد بتاریخ
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 قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م2015لسنة ) 3(رقم

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محرري العقود وتعدیله . م1993لسنة 2ع على القانون رقمبعد االطال -

  .ةوالئحته التنفیذی
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على  -

  .توافر الشروط المطلوبة قانونا للقید
الموافق .هـ1436/ربیع اآلخر/20وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ-

  .م10/2/2015
  قررت

  )1(مادة
یقیــد الســادة اآلتیــة أســماؤهم محــرري عقــود بمحكمــة اســتئناف الزاویـــة  -
  -:وهم
  .سالم أحمد سالم عمر -2                 .زید سلیمان صالح زید -1
  .عادل عبداهللا عبد السالم الثني-4            .سمیرة رمضان محمد الكوني-3
  .یور عیاد سلیمان المنصوريأ- 6    .عبد المجید عبد اهللا الحراري الشاوش -5
  .محمد الفیتوري مولود بن سعود -8             .ریاض فتحي رمضان عیاد-7
  .حمیدة المبروك امحمد الخنجاري -9

  )2(مادة 
بمكتـب محــرر  ة أســماؤهم محـرري عقـود مســاعدین كـلیقیـد السـادة اآلتیـ -

  -:العقود المبین قرین اسمه وهم
  .بمكتب       وسام عبد السالم حسین         باسم فرج محمد زقلم -1 
  .عبد الحكیم المقطوف القمودي  بمكتب      عبد الحكیم محمد أحمد      -2
  .مازن البشیر العربي           بمكتب      الصغیر محمد جبریل -3
  .أحالم عبد السالم علي         بمكتب      مهیب حسین الهادي -4
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  .بمكتب      محمد علي محمد المقطوف         هشام رمضان خلیفة   -5
  .عبد السالم محمد سكر         بمكتب      مهیب حسین الهادي -6

  )3(مادة 
عصـام أبـو القاسـم علـي المریمـي محـرر عقـود بمحكمـة / یلغى قیـد السـید-

  .على طلبه استئناف الزاویة بناًء 
  )4(مادة 

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

  
  يعتمد                                            املستشار            

  مصطفى احممد القليب                         حممود حممد الكيش
  وزير العدل                                رئيس جلنة قيد حمرري         

  .العقود وتأديبهم                                                          
  

  .ھـ1436/ةجمادى اآلخر2: الموافق
  .م23/3/2015: اعتمد بتاریخ
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 قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م2015لسنة ) 4(رقم

  جلنة قيد حمرري العقود
ه بشأن محرري العقود وتعدیل. م1993لسنة 2بعد االطالع على القانون رقم -

  .ةوالئحته التنفیذی
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على  -

  .توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید
الموافق .هـ1436/ربیع اآلخر/20وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ-

  .م10/2/2015
  قررت

  )1(مادة 
د بمحكمــة اســتئناف الخمــس یقیــد الســادة اآلتیــة أســماؤهم محــرري عقــو  -
  -:وهــــم

  .عبد العزیز الهادي أحمد احویالت-1
  .یوسف محمد سالم أحمد -2
  .هدیة الكبیر أحمد الناجح -3
  .خالد علي عمر شلغوم -4
  .عبد السالم مصطفى عبد السالم بن عمران -5
  .یوسف فرج السماع محمد -6
  .محمد حمد محمد أبوعرقوب -7

  )2(مادة 
بمكتــب محــرر  ة أســماؤهم محــرري عقــود مســاعدین كــلاآلتیــ یقیــد الســادة-

  -:العقود المبین قرین اسمه وهم
  .سلطانة محمد البریكي           بمكتب              فوزیة اعمار زلیطة -1
  .محمد علي محمد الكصك       بمكتب               مفتاح محمد مفتاح -2
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  .أسامة علي أحمد           محمد مفتاح عمر الشریف      بمكتب     -3
  .محمد بالناصر الهمالي         بمكتب              محمد معمر حسن -4

  )3(مادة 
أیمن علي أبو سعیدة الهدار محرر عقود بمحكمـة اسـتئناف / ینقل السید -

  .على طلبه طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناًء 
الیسـیر محـرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف  جمـال محمـد امحمـد/ ینقل السید -

  .على طلبه طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناًء 
  )4(مادة 

عبــد العظــیم انــویجي محمــد محــرر عقــود مســاعد بمكتــب /ینقــل  الســید -
/ بمكتــب الســید اً خالــد نجیــب عبــد الســالم للعمــل محــرر عقــود مســاعد/ الســید

  .لبهعلى ط معمر المبروك عاشور بناًء 
/ شرف الدین أحمد امحمد محرر عقـود مسـاعد بمكتـب السـید/ ینقل السید-

إبـراهیم / بمكتـب السـید اً خیرى عبد الجلیل الشیباني للعمل محرر عقـود مسـاعد
  .على طلبه جمعة محمد بناًء 

  )5(مادة 
ـــد الســـید- الجـــالي انبیـــة مفتـــاح یوســـف محـــرر عقـــود بمحكمـــة / یلغـــى قی

  .بهاستئناف الخمس بناء على طل
  )6(مادة 

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

  يعتمد                                           املستشار            
  مصطفى احممد القليب                         حممود حممد الكيش

  رئيس جلنة قيد حمرري                     وزير العدل                    
  .العقود وتأديبهم                                                           

  .ھـ1436/ةجمادى اآلخر2: الموافق
 .م23/3/2015: اعتمد بتاریخ
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م2015لسنة ) 5(رقم

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محرري العقود وتعدیله . م1993لسنة 2على القانون رقمبعد االطالع  -

  .ةوالئحته التنفیذی
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على  -

  .توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید
الموافق .هـ1436/ربیع اآلخر/20وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ-

  .م10/2/2015
  قررت

  )1(مادة 
یقیــد الســادة اآلتیــة أســماؤهم محــرري عقــود بمحكمــة اســتئناف مصــراتة  -
  -:وهم
  .ناصر سالم محمود ساسي -1
  .حسام مفتاح أحمد االطرش -2
  .محمد علي عبد السالم محمود -3
  .میالد إبراهیم میالد جعاكة -4

  )2(مادة 
تــب محــرر یقیــد الســادة اآلتیــة أســماؤهم محــرري عقــود مســاعدین كــل بمك-

  -:العقود المبین قرین اسمه وهم
  .محمد علي حسین بالحاج         بمكتب        حنان عاشور السید -1
  .أشرف الطاهر محمد              بمكتب         علي امحمد علي اجوید -2
  .إبراهیم ونیس وءصالح مفتاح نصر                بمكتب         ض -3
  .بمكتب         منصور انویجي محمد            أحمد سعد عامر       -4
  .محمد أحمد عمر                 بمكتب         عبد القادر علي رمضان -5
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  .علي میالد عبد اهللا             بمكتب          عبد السالم علي أبوبكر -6
  .مصطفى عمران أحمد           بمكتب         محمد أحمد محمد -7
  .محمد یوسف            بمكتب         خالد علي مصطفى إبراهیم -8
  .عماد بشیر سالم                بمكتب        الفیتوري مختار الفیتوري -9

  .وائل فرج عبد اهللا             بمكتب          خلیفة حسن خلیفة - 10
  .محمد صالح علي             بمكتب         عبد السالم علي أبو بكر - 11
  .علي سلیمان أحمد             بمكتب        محمود إبراهیم عبد السالم- 12
  .خلیفة عبد السالم قلیلة       بمكتب        عبد السالم علي أبوبكر - 13

  ) 3(مادة 
عبــد الحفــیظ محمــد علــي أبــو قــرین محــرر عقــود بمحكمــة / ینقــل الســید -

علـــى  مصـــراتة بنــاًء اســتئناف بنغـــازي للعمــل محـــرر عقــود بمحكمـــة اســتئناف 
  .طلبه

  )4(مادة 
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي 

  .الجریدة الرسمیة
  يعتمد                                             املستشار            

  مصطفى احممد القليب                          حممود حممد الكيش
  وزير العدل                                   رئيس جلنة قيد حمرري         

  .العقود وتأديبهم                                                             
  

  .ھـ1436/ةجمادى اآلخر2: الموافق
  .م23/3/2015: اعتمد بتاریخ
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م2015لسنة ) 6(رقم

  د حمرري العقودجلنة قي
بشأن محرري العقود وتعدیله . م1993لسنة 2بعد االطالع على القانون رقم -

  .ةوالئحته التنفیذی
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على  -

  .توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید
الموافق .هـ1436/رربیع اآلخ/20وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ-

  .م10/2/2015
  ررتـــــق

  )1(مادة 
  -:یقید السادة اآلتیة أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها وهـــــم -

  .محمد عبدالحمید تاج الدین السیالوي -2   .خمیس هویدي خمیس هویدي -1
  .أحمد عمر عبداهللا أبوبكر -4      .غیث صالح محمود الفاخري-3

  )2(مادة 
محـرري عقـود مسـاعدین كـل بمكتـب محـرر  السیدان اآلتي اسـماهماقید ی -

  -:العقود المبین قرین اسمه وهما
  .السنوسي محمد عبد القادر   بمكتب        مروة محمد علي             -1
  .دخیل علي محمد             بمكتب          أحمد محمد أبو القاسم -2

  )3(مادة 
ریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي یعمل بهذا القرار من تا

  .الجریدة الرسمیة
  املستشار                         يعتمد                                         

  حممود حممد الكيش              مصطفى احممد القليب                 
  رئيس جلنة قيد حمرري             وزير العدل                                   

  .العقود وتأديبهم                                                                     
  .ھـ1436/ةجمادى اآلخر2: الموافق

  .م23/3/2015: اعتمد بتاریخ



  58رقم الصفحة                                                    )                 1(دد ـــالع
  

  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  م2015لسنة ) 7(رقم

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محرري العقود وتعدیله . م1993لسنة 2لى القانون رقمبعد االطالع ع -

  .ةوالئحته التنفیذی
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على  -

  .توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقید
الموافق .هـ1436/ربیع اآلخر/20وعلى محضر اجتماع لجنة القید بتاریخ-

  .م10/2/2015
  ررتق

  )1(مادة 
فتحـي فـرج مصـطفى الشـوقي محـرر عقـود بمحكمـة اسـتئناف / یقید السید-

  .الجبل األخضر
  )2(مادة 

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

  يعتمد                                                  املستشار       
  احممد القليب                         حممود حممد الكيش مصطفى

  وزير العدل                                         رئيس جلنة قيد حمرري 
  .العقود وتأديبهم                                                              

  
  .ھـ1436/ةجمادى اآلخر2: الموافق

  .م23/3/2015: اعتمد بتاریخ
 



  59رقم الصفحة                                                    )                 1(دد ـــالع
  

  )1( تصويب خطأ
 09من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المـؤرخ فـي ) 7(ورد خطأ بالعدد رقم 

بخصـوص قضـیة الطعـن .میالدیة 21/12/2014الموافق . هـ1436ربیع األول 
  .ق 61لسنة  17الدستوري رقم 
  :الوارد يف معرض أسباب الطعن على النحو اآلتياخلطأ و

ذ مــــن اإلعـــــالن ) 30(مــــن المــــادة ) 11(فقــــرة كــــان التصــــویت علــــى ال وإ
مائـــة وأربعـــة وعشـــرین قـــد تـــم بموافقـــة الدســـتوري المعدلـــة بالتعـــدیل الســـابع، 

  .صوتاً 
  :الصوابو

ذ مــــن اإلعـــــالن ) 30(مــــن المــــادة ) 11(كــــان التصــــویت علــــى الفقــــرة  وإ
  .مائة وواحد وعشرین صوتاً قد تم بموافقة الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، 

  )2(خطأ تصويب 
 09من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المـؤرخ فـي ) 7(ورد خطأ بالعدد رقم 

بخصـوص قضـیة الطعـن .میالدیة 31/12/2014الموافق . هـ1436ربیع األول 
بالســطر  اإلجــراءات معــرضفــي ورد والخطــأ  .ق 61لســنة  16الدســتوري رقــم 

   -:الوجه اآلتيعلى والذي جاء  755الثالث من الصفحة 
   :طأاخل

  ).مذكورة بأسباب الطعن(
  : والصواب

  ).الطعن بأسبابومذكرة (



  60رقم الصفحة                                                    )                 1(دد ـــالع
  

  )3( تصويب خطأ
ي ــــــة المـؤرخ فـــة الثالثـــة للسنـــمـن الجریـدة الرسمی)  2 (بالعـدد خطــأ ورد 

بخصـــوص  .میالدیـــة 2014 /06/03الموافـــق .  هــــ 1435 ىجمـــادى األولـــ 5
بعض األحكـام فـي شـأن حظـر بتقریر . م  2014لسنة )  2( نشر القانون رقم 

  ):133(في المادة التاسعة صفحة الخطأ ورد و ، األسلحة والذخائر والمفرقعات
   :طأاخل

  .یعفى بغرامة
   :الصواب

  .یعاقب بغرامة


