
  وزارة العـدل -دولــة ليـبـيـا 
  اجلريدة الرمسية

    
  التاسعةالسنة :                                )1العدد: ( 
  م. 02/2020 /09 الموافق :                         ھـ . 1441/ جمادى اآلخر/ 15 
  

  
  حمتويات العدد

                                                                         
  الصفحة

  1437م (ـــلحكومة الوفاق الوطني رقالرئاسي مجلس القرار  ( 
  3          أن إقرار مذكرتي تفاهم .       بشمیالدیة  2019لسنة 

  1535م (ـــة الوفاق الوطني رقـــــلحكومالرئاسي قرار المجلس  ( 
  6        هات .         جمیالدیة بنقل تبعیة بعض ال 2019لسنة 

  25م (ـــة الوفاق الوطني رقـــــلحكوم الوزراءقرار مجلس  ( 
  8       تفاهم .          میالدیة بشأن إقرار مذكرتي  2019لسنة 

  31م (ـــــــــة الوفاق الوطني رقـــــــلحكومالوزراء قرار مجلس  ( 
  )29(ئحة التنفیذیة للقانون رقم ال م بإصدار ال 2019لسنة 

  10          م بشأن تنظیم األحزاب السیاسیة .        2012لسنة  
 بشأن م 2020لسنة ) 1م (ـــرق قرار وزیري العدل والداخلیة 

  17            إضافة عقار لجدول المواد المخدرة .                 
 م بشأن 2020لسنة ) 2م (ـــرق قرار وزیري العدل والداخلیة 

  19       إضافة عقار لجدول المواد المخدرة .                      
  21       م .      2019ة ــ) لسن 5لجنة محرري العقود رقم ( قرار  

  
  

  نشرت بأمر وزير العدل                                                           
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  لس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطنياقرار 
  ميالدية 2019) لسنة  1437رقم ( 

  بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
لس الرئاسي :ا-  

 بعد االطالع على االعالن الدستوري ، وتعدیالته .
 م . 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ 

علــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن و 
 وتعدیالتهما .

م ، بشـــأن تنظـــیم العمـــل السیاســـي  2001) لســـنة  2وعلـــى القـــانون رقـــم ( 
 والقنصلي والئحته التنفیذیة .

م ، بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه  2010) لســنة  12وعلــى القــانون رقــم ( 
 التنفیذیة .

م ، بشـــأن تشـــكیل  2016) لســـنة  4ر المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( وعلـــى قـــرا
 حكومة وفاق وطني .

م بشـأن مـنح تفـویض  2016) لسنة  12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( 
 بمهام .

 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة .

  ررــــق
  ) 1مادة ( 

حكــام هــذا القــرار أقــر المجلــس الرئاســي  لحكومــة الوفــاق الــوطني أبموجــب 
مــذكرتي التفــاهم المبــرمتین مــع جمهوریــة تركیــا حــول المجــال البحــري والتعــاون 

  م . 2019/  11/  27األمني الموقعتین بتاریخ 
  ) 2مادة ( 

یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ، وعلــى الجهــات المختصــة تنفیــذه ، 
  وینشر في الجریدة الرسمیة .

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ھجري . 1441/ ربیع اآلخر /  8صدر في 

  میالدي . 2019/  12/  5الموافق : 



  4رقم الصفحة                                                                  )  1دد (ـــالع
  

 )1437رقـم (الجدول المرفق بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الـوطني 
عضــاء المجلــس الرئاســـي لمــذكرتي التفـــاهم أقـــرار إم والمتضــمن  2019لســنة 

  الموقعة مع الجانب التركي .

  التوقيع  الصفة  االسم  ت

    رئیس المجلس الرئاسي  السراج فائز مصطفي  1

نائب رئیس المجلس   أحمد عمر معیتیق  2
  الرئاسي

  

نائب رئیس المجلس   عبدالسالم سعد كاجمان  3
  الرئاسي

  

وزیر الدولة لشؤون   محمد عماري زاید  4
  المجالس المتخصصة

  

وزیر الدولة لشؤون   احمد حمزة المھدي  5
  المجتمع المدني

  

  



  5رقم الصفحة                                                                  )  1دد (ـــالع
  

  حلكومة الوفاق الوطنيقرار الس الرئاسي 
  ميالدية 2019) لسنة  1535رقم ( 

  بنقل تبعية بعض اجلهات
  -الس  الرئاسي : 

  بعد االطالع علي اإلعالن الدستوري ، وتعدیالته . –
  م. 2015دیسمبر  17وعلي االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
والحســابات والمخــازن وعلــي قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة  -

  وتعدیالتهما .
م ، بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه  2010) لســنة  12وعلــي القــانون رقــم (  -

  التنفیذیة .
ـــي قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم (  - م ، بشـــأن تشـــكیل  2016) لســـنة  4وعل

  حكومة وفاق وطني .
  .هامم ، بشأن تفویض بم 2016) لسنة 12وعلي قرار المجلس الرئاسي رقم ( -
م ، بشــأن دمــج  2018) لســنة  1091وعلــي قــرار المجلــس الرئاســي رقــم (  -

  الهیئة العامة للمیاه بالهیئة العامة للموارد المائیة .
م ، باعتمــــاد  2019) لســــنة  1102وعلــــي قــــرار المجلــــس الرئاســــي رقــــم (  -

  الهیكل التنظیمي وتحدید اختصاصات الهیئة العامة للموارد المائیة .
  ما تقتضیه مصلحة العمل .وعلي  -

  قــــــرر
  ) 1( مادة 

  تنقل تبعیة الجهات التالیة كل إلي الجهة المبینة قرینها .
دارة النهر الص – 1        مجلس الوزراء                 ناعي جهاز تنفیذ وإ
                           وزارة الحكم المحلي             الشركة العامة للمیاه والصرف الصحي – 2
  وزارة الحكم المحلي               الشركة العامة لتحلیه المیاه         – 3

  ) 2(  مادة
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ، ویلغي كل حكم یخالفه ، وعلي الجهـات 

  المختصة تنفیذه .
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  ھجري 1441ربیع اآلخر  28صدر في 
  میالدي 25/12/2019الموافق 
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  قرار جملس الوزراء حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2019) لسنة  25رقم ( 

  بشأن إقرار مذكرتي تفاهم

  - جملس الوزراء :

 عالن الدستوري ، وتعدیالته .إلبعد االطالع على ا
 م . 2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ 

الي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن وعلــى قــانون النظــام المــ
 وتعدیالتهما .

م ، بشـــأن تنظـــیم العمـــل السیاســـي  2001) لســـنة  2وعلـــى القـــانون رقـــم ( 
 والقنصلي والئحته التنفیذیة .

م ، بشــأن عالقــات العمــل والئحتــه  2010) لســنة  12وعلــى القــانون رقــم ( 
 التنفیذیة .

م ، بشـــأن تشـــكیل  2016) لســـنة  4(  وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم
 حكومة وفاق وطني .

م بشـأن مـنح تفـویض  2016) لسنة  12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( 
 بمهام .

وعلى ما قرره مجلـس الـوزراء لحكومـة الوفـاق الـوطني فـي اجتماعـه العـادي 
 م  2019/  12/  12العاشر المنعقد بتاریخ 

 .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة 

  ررـــــق

  ) 1مادة ( 

حكام هذا القرار أقر مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني مـذكرتي أبموجب 
التفــاهم المبــرمتین مــع جمهوریــة تركیــا حــول المجــال البحــري والتعــاون األمنــي 

  م . 2019/  11/  27الموقعتین بتاریخ 
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  ) 2مادة ( 

تصــة تنفیــذه ، یعمــل بهــذا القــرار مــن تــاریخ صــدوره ، وعلــى الجهــات المخ
  وینشر في الجریدة الرسمیة .

  جملس الوزراء
  ھجري . 1441/ ربیع اآلخر /  18صدر في 

  میالدي . 2019/  12/  15الموافق : 
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  الوفاق الوطىن ةقرار جملس الوزراء حلكوم
  ميالدية 2019) لسنة  31رقم ( 

  م 2012) لسنة  29(  بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم
  بشأن تنظيم األحزاب السياسية

  - جملس الوزراء :
 ، وتعدیالته .المؤقت بعد االطالع على االعالن الدستوري  -
 م . 2015/دیسمبر/17المعقود بتاریخ و وعلى االتفاق السیاسي اللیبي  -
م ، بشــأن القضــاء اإلداري ،  1971) لســنة  88وعلــى القــانون  رقــم (  -

 وتعدیالته .
م ، بشأن إعـادة تنظـیم المحكمـة  1982) لسنة  6لى القانون رقم ( وع -

 العلیا وتعدیالته .
م ، بشـــــأن نظـــــام القضـــــاء  2006) لســـــنة  6وعلــــى القـــــانون رقـــــم (  -

 وتعدیالته .
ــــى القــــانون رقــــم (   - م ، بإنشــــاء إدارة القــــانون  1992) لســــنة  6وعل

 والئحته التنفیذیة .
إصــــدار قــــانون م ، بشــــأن  2010) لســــنة  12وعلــــى القــــانون رقــــم (  -

 عالقات العمل والئحته التنفیذیة .
ـــى القـــانون رقـــم (  - م ، بشـــأن تنظـــیم األحـــزاب  2012) لســـنة  29وعل

 السیاسیة .
م ، بشـأن تشـكیل  2016) لسـنة  4وعلى قرار المجلس الرئاسـي رقـم (  -

 حكومة وفاق وطني .
نح م بشــأن مــ 2016) لســنة  12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم (  -

 تفویض بمهام .
)  889وعلـــى مـــا عرضـــه الســـید وزیـــر العـــدل المفـــوض بكتابـــه رقـــم (  -

 م . 2019/  3/  3المؤرخ في 
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وعلــى عـــرض الســید / المستشـــار القــانوني لـــرئیس المجلــس الرئاســـي  -
 ومدیر إدارة الشؤون القانونیة والشكاوي .

وعلــى مــا قــرره مجلــس الــوزراء لحكومــة الوفــاق الــوطني فــي اجتماعــه  -
 م . 2019عادي العاشر لسنة ال

  ررـــــق

  ) 1مادة ( 

م بشـأن تنظـیم  2012لسـنة  29بأحكام الالئحة التنفیذیة للقـانون رقـم  عملیُ 
  .شؤون األحزاب السیاسیة ، المرفقة بهذا القرار 

  ) 2مادة ( 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره ، وعلى الجهات المعنیـة تنفیـذه ، وینشـر 
  میة .في الجریدة الرس

  جملس الوزراء
  ھجري . 1441/ ربیع اآلخر /  26صدر في 

  میالدي . 2019/  12/  23الموافق : 
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  م 2012) لسنة  29الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( 
  بشأن تنظيم األحزاب السياسية املرفقة

  بقرار جملس الوزراء حلكومة الوفاق الوطني
  م . 2019) لسنة  31رقم (  

  ) 1مادة ( 

تشــكل لجنــة شــؤون األحــزاب مــن رئــیس ونائبــا لــه وعــدد كــاف مــن االعضــاء 
  بقرار من الجمعیة العمومیة إلدارة القانون .

وعلـــى رؤســـاء الوحـــدات اإلداریـــة التـــي تـــدخل فـــي تشـــكیل اللجنـــة تفـــویض 
  مندوبین عن تلك الوحدات من ذوي الخبرة والكفاءة في العمل .

  ) 2مادة ( 
ـــة  ـــولي اللجن ـــة شـــؤون األحـــزاب تت المشـــكلة بموجـــب المـــادة الســـابقة متابع

السیاســیة ومباشــرة كافــة المســائل المتعلقــة بهــا ، ولهــا فــي ســبیل ذلــك فحــص 
ع وتـــوافر الشـــروط نـــطلبـــات التأســـیس أو التســـجیل والتحقـــق مـــن انتفـــاء الموا

  : واالشتراطات المقررة قانونًا ولها على وجه الخصوص القیام بالمهام التالیة

النظر في طلبات تسجیل األحزاب وفحص وثائقها لتأكـد مـن خلوهـا ممـا قـد  – 1
  یخالف الشروط المقررة قانونًا .

  ب الرفض .اإعادة النظر في طلبات التسجیل المرفوضة بعد تدارك أسب – 2
إصـــدار القـــرارات الخاصـــة بالموافقـــة علـــى التأســـیس والتصـــریح القـــانوني  – 3

  بممارسة العمل السیاسي .
مــنح الشــهائد الرســمیة بالتســجیل أو بعــدم البــت فــي طلــب التســجیل بعــد  – 4

  انتهاء اآلجال المحددة قانونًا .
  اعتماد التعالیالت التي تجریها األحزاب على انظمتها األساسیة . – 5
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كمــا یتــولى رئــیس اللجنــة مطالبــة المحكمــة المختصــة بحــل الحــزب وتصــفیة 
ط التأسـیس أو عنـد إخاللـه بـأي حكـم امواله في حال فقدان الحزب أیا من شـرو 

  م بشأن تنظیم األحزاب السیاسیة . 2012لسنة  29من احكام القانون رقم 
وفي أحوال االستعجال الرئیس اللجنة أن یطلب من المحكمة المختصـة وقـف  

  نشاط الحزب أو وقف تنفیذ أي من قراراته إلى حین الفصل في طلب الحل .
تـؤول أموالـه وممتلكاتـه إلـى الدولـة ، وتقـرر وفي حـال الحكـم بحـل الحـزب ، 

  المحكمة مصیر ما تبقي من األموال بعد التصفیة .
  ) 3مادة ( 

لجنــة وحــدة للمراقبــة والمراجعــة المالیــة تتكــون مــن عــدد كــاف مـــن لتكــون 
المــراجعین والمحاســبین القــانونیین ، تخــتص بمراجعــة حســابات األحــزاب والتأكــد 

رة قانونًا كمـا تخـتص بفحـص طلبـات الحصـول علـى من التزامها بالشروط المقر 
الــدعم المــالي المقــدم مــن الدولــة والتأكــد مــن اســتیفاء شــروط اســتحقاق الــدعم 

  وابداء الرأي حیاله .
داریــة تتكــون مــن عــدد كــاف مــن المــوظفین  كمــا تكــون للجنــة وحــدة فنیــة وإ
عـــداد  تتـــولى مهـــام توثیـــق عمـــل اللجنـــة وحفـــظ محاضـــرها ومســـك ســـجالتها وإ

  تقاریر الدوریة واالحصائیات المتعلقة بمتابعة أعمالها . ال
كما یتولى مقرر اللجنة بالتنسـیق مـع الوحـدة اإلداریـة إعـداد جـدول األعمـال 

جتماعات وعرضـها لالعتمـاد ودعـوة اعضـائها لالجتمـاع فـي إلوتحریر محاضر ا
  اآلجال المحددة قانونًا .

اسـبوع ، ویجـوز أن یـدعي  على أن تعقد اللجنـة اجتماعهـا بصـفة دوریـة كـل
أعضــائها لالجتمــاع فــي غیــر هــذا الموعــد بنــاء علــى دعــوة مــن رئیســها أو مــن 

  یقوم مقامه .
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  ) 4مادة ( 

تجتمع اللجنة بمقر إدارة القانون ، ویجوز لهـا أن تعقـد اجتماعاتهـا  فـي أي 
مكـــان أخـــر یحـــدده رئیســـها ، وال یكـــون االنعقـــاد صـــحیحا إال بحضـــور اغلبیـــة 

  أعضائها .
ــرجح الجانــب  ــد التســاوي ی ــة أصــوات الحاضــرین وعن وتصــدر قراراتهــا بأغلبی

  الذي منه الرئیس .
  ) 5مادة ( 

جلســـات اللجنـــة ســـریة ومــــع ذلـــك یجـــوز دعــــوة غیـــر األعضـــاء للحضــــور 
  واالستعانة بآرائهم أو سماع ایضاحاتهم في المسائل المعروضة على اللجنة .

  ) 6مادة ( 

اسـي بممارسـة نشـاطه علـى النمـوذج المعـد یقدم طلـب التصـریح للحـزب السی
لهــذا الغــرض مــذیال بتوقیعــات خمســین عضــوًا مــن المؤسســین مرفقــًا بــه قائمــة 

سماء المؤسسین ومهنهم وتاریخ میالدهم ومحل اقامتهم وممهوره بتوقیعـاتهم أب
  مصدقًا علیها من أحد محرري العقود الواقع في دائرة اختصاصه مقر الحزب .

  ) 7مادة ( 
  - بطلب تصریح المستندات اآلتیة : یرفق

 12النظام األساسي للحزب متضمنا البیانات المنصوص علیهـا فـي المـادة  – 1
  من القانون .

تعهد من رئیس الحزب بعدم اقامة تشـكیالت عسـكریة أو شـبه عسـكریة أو  – 2
  المساعدة علیها .

ى تعهــد بعــدم تضــمین بــرامج الحــزب ونشــراته ومطبوعاتــه مــا یحــرض علــ – 3
  العنف أو الكراهیة أو الفتنة .
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  تعهد بعدم تداول أو نشر أي فكر مخالف للشریعة االسالمیة . – 4
  تعهد بعدم نشر أو تداول أي فكر یدعو أي االستبداد السیاسي . – 5
شهادة سلبیة من لجنـة شـؤون األحـزاب بعـدم تطـابق اسـم  الحـزب وشـعاره  – 6

ــره مــن أحــزاب قائمــة أو أحــزا ــى حلهــا ثــالث ورمــزه مــع غی ــم یمــض عل ب ل
  وات .ــــــــــسن

شــهادة مــن أحــد المصــارف العاملــة فــي لیبیــا بفــتح حســاب مصــرفي باســم  – 7
  زب .ـــــــــالح

  ) 8مادة ( 

یتم صرف الدعم المقدم من الدولـة لألحـزاب السیاسـیة المنصـوص علیـه فـي 
وفقـــًا م المشـــار إلیـــه  2012/  29مـــن القـــانون رقـــم  20مـــن المـــادة  2البنـــد 

  -لإلجراءات اآلتیة :

یقدم طلب الحصول على الدعم من قبل رئیس الحزب المعني إلى لجنة  – 1
  زاب .ــــــشؤون األح

تحیل اللجنة الطلب إلى وحدة المراقبة بفحصه والتأكد من استیفاء شروط  – 2
  اق الدعم .ـــــاستحق

لیه من إتجابة یها في مدي االسأتحیل وحدة المراقبة الطلب مشفوعا بر  – 3
  دمها .ـــــــع

وفي حالة الموافقة على الطلب تحیله لجنة شؤون األحزاب مع التوصیة  – 4
  بالصرف إلى وزیر العدل لیتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنه .

  ) 9مادة ( 

صــوص علیهــا فــي قــانون النظــام نتســرى فــي شــأن صــرف الــدعم األحكــام الم
  سابات والمخازن .المالي للدولة والئحة المیزانیة والح
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  ) 10مادة ( 

ــة  ــى األحكــام المتعلقــة بكیفی علــى الحــزب أن یــنص فــي النظــام األساســي عل
جراءات  مسك دفاتر الحسابات متضمنا البیانات التفصیلیة المتعلقة باإلیرادات وإ
الصرف ، وذلك بما ال یخل بأحكام هذه الالئحة وغیرهـا مـن  التشـریعات النافـذة 

  ذات الصلة .
ـــه  ـــى اللجنـــة تفاصـــیل اوعلی یـــرادات إلأن یضـــمن تقریـــره الســـنوي المقـــدم إل

  والمصرفات خالل السنة المعد عنها التقریر .

  ) 11مادة ( 

یجـب علـى وسـائل اإلعـالم التابعـة للدولـة أن تمـنح جمیـع األحـزاب المــرخص 
لها حصة متساویة في استخدام وسائل االعالم المشار إلیهـا متـى طلـب الحـزب 

وز منعـه مــن الحصـول علــى حصـة فــي وسـائل االعــالم ألي ســبب ذلـك ، وال یجــ
مـن األسـباب متــى كـان اسـتخدامه لتلــك الوسـائل متفقـا مــع المبـادئ الدســتوریة 
والتشریعات النافذة ولوسائل االعالم  أو تتفق مع كـل حـزب علـى األوقـات التـي 

التـي یریـد  یرید استخدام الوسیلة اإلعالمیة فیها والمدة الزمنیـة الالزمـة والمـادة
نشرها في وسائل االعالم وذلـك بمـا ال یخـل بحـق األحـزاب األخـرى فـي الحصـول 

  على الخدمة وفي حدود امكانیة وسیلة اإلعالم المعنیة .

  ) 12مادة ( 

ا بقیمـــة ـــــــاء اللجنـــة ومقررهــــــــتصـــرف مكافـــأة مالیـــة شـــهریة لـــرئیس وأعض
ـــة النفقـــات  ) 750( ـــة كاف ـــدل تغطی ـــار تتـــولى وزارة الع ســـبعمائة وخمســـون دین

  المتعلقة بعمل اللجنة من مخصصات الوزارة .
   ) 13مادة ( 

یصــدر بقــرار مــن وزیــر العــدل یحــدد فیــه النمــاذج والســجالت الالزمــة لتنفیــذ 
بشــأن تنظــیم األحــزاب السیاســیة والئحتــه  2012لســنة  29أحكــام القــانون رقــم 

  ة .ــــــــالتنفیذی
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  الداخليةالعدل و يقرار وزير
  م 2020لسنة  )1( رقم

  جلدول املواد املخدرة بشأن إضافة عقار
   الداخليةو ي العدلوزير

 م 2011أغسـطس  3 بتـاریخعالن الدستوري الصـادر بعد االطالع علي اإل -
  .وتعدیالته 

  .م 2015دیسمبر  17وقع بتاریخ موعلي اإلتفاق السیاسي اللیبي ال -
ــانون رقــم( - ــى الق ــم (م  1990لســنة  )7وعل ) لســنة 23المعــدل بالقــانون رق

  بشأن المخدرات والمؤثرات العقلیة.م  2001
  م .بشأن األمن والشرطة. 1992لسنة  )10وعلى القانون رقم( -
قـــانون عالقـــات العمـــل  بإصـــدارم  2010لســـنة  )12وعلـــى القـــانون رقـــم( -

  .وتعدیالته والئحته التنفیذیة
اعتمــــاد الهیكــــل بم  2012) لســــنة 50ى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم(وعلــــ -

  اإلداري. لتنظیمي واختصاصات وزارة العدل وتنظیم جهازهاا
م .بشـــأن اعتمـــاد  2012) لســـنة 145وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم( -

  .وتعدیالته وزارة الداخلیة وتنظیم هیكلها اإلداريلالهیكل التنظیمي 
بشـأن تشـكیل حكومـة م  2016) لسـنة 4رقـم( اسـيالمجلـس الرئوعلى قرار  -

  .وفاق وطني
بشـأن مـنح تفـویض م  2016) لسـنة 12رقـم( المجلس الرئاسـيوعلى قرار  -

  .بمهام 
تفـــویض  بشـــأنم  2017) لســـنة 256رقـــم( المجلـــس الرئاســـيوعلــى قـــرار  -

  .بمهام وزیر
تكلیـــف  بشـــأنم  2018) لســـنة 197رقـــم( المجلـــس الرئاســـيوعلـــى قـــرار  -

  . بمهام
  



  16رقم الصفحة                                                                  )  1دد (ـــالع
  

بشــأن إضــافة عقــار م  2012) لســنة 891رقــم( وعلــى قــرار وزیــر الداخلیــة -
  .دوائي لجدول المواد المخدرة وتعدیله

وعلى النتائج التي توصلت إلیها اللجنة المشـكلة بموجـب قـرار وزیـر العـدل  -
  .م 2019) لسنة  834رقم ( 

  .م 27/1/2020وعلى محضر اجتماع وزیري العدل والداخلیة المنعقد بتاریخ  -
  .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة -

  ررــــق
  )1( مادة

) الملحـق بالقـانون رقـم 2للجدول رقم ( بریقابالین ( لیریكا )العقار  ُیضاف
م المشار إلیه باعتباره من المؤثرات العقلیة ویحظـر مـن  2001) لسنة  23( 

  .التداول إال في األحوال المقررة قانوناً 
  )2( مادة

نشـره فـي الجریـدة الرسـمیة , مـن بعد مضي ثالثین یومـا ا القرار یعمل بهذ
  ویلغي كل حكم یخالف أحكامه وعلي الجهات المختصة تنفیذه .

  
  

  حممد عبد الواحد مللوم             ا                       ـــي باشاغــفتحي عل  
  وزير العدل املفوض               وزير الداخلية املفوض                          

  م. 2020/ 1/ 27 : الموافق
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  الداخليةالعدل و يقرار وزير
  م 2020لسنة  )2( رقم

  جلدول املواد املخدرة بشأن إضافة عقار
   الداخليةو ي العدلوزير

 م 2011أغسـطس  3 بتـاریخعالن الدستوري الصـادر بعد االطالع علي اإل -
  .وتعدیالته 

  م. 2015دیسمبر  17وقع بتاریخ لمبي اوعلي اإلتفاق السیاسي اللی -
ــانون رقــم( - ــى الق ــم (م  1990لســنة  )7وعل ) لســنة 23المعــدل بالقــانون رق

  بشأن المخدرات والمؤثرات العقلیة.م  2001
  م .بشأن األمن والشرطة. 1992لسنة  )10وعلى القانون رقم( -
  عقلیة.م بشأن المخدرات والمؤثرات ال 2001لسنة  )23وعلى القانون رقم( -
قـــانون عالقـــات العمـــل  بإصـــدارم  2010لســـنة  )12وعلـــى القـــانون رقـــم( -

  .وتعدیالته والئحته التنفیذیة
اعتمــــاد الهیكــــل بم  2012) لســــنة 50وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم( -

  اإلداري. لتنظیمي واختصاصات وزارة العدل وتنظیم جهازهاا
.بشـــأن اعتمـــاد  م 2012) لســـنة 145وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم( -

  .وتعدیالته وزارة الداخلیة وتنظیم هیكلها اإلداريلالهیكل التنظیمي 
بشـأن تشـكیل حكومـة م  2016) لسـنة 4رقـم( المجلـس الرئاسـيوعلى قرار  -

  .وفاق وطني
بشـأن مـنح تفـویض م  2016) لسـنة 12رقـم( المجلس الرئاسـيوعلى قرار  -

  .بمهام 
بشـــأن تفـــویض م  2017) لســـنة 256رقـــم( المجلـــس الرئاســـيوعلــى قـــرار  -

  .بمهام وزیر
بشـــأن تكلیـــف م  2018) لســـنة 197رقـــم( المجلـــس الرئاســـيوعلـــى قـــرار  -

  .بمهام 
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بشــأن إضــافة عقــار م  2012) لســنة 891رقــم( وعلــى قــرار وزیــر الداخلیــة -
  .دوائي لجدول المواد المخدرة وتعدیله

قـرار وزیـر العـدل  وعلى النتائج التي توصلت إلیها اللجنة المشـكلة بموجـب -
  .م 2019) لسنة  834رقم ( 

  م. 27/1/2020وعلى محضر اجتماع وزیري العدل والداخلیة المنعقد بتاریخ  -
  .وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة -

  ررــــق
  )1( مادة

) 2للجـدول رقـم (وأمالحـه ونظـائره )  ترامادول هیدروكلورید( العقار ُیضاف
م المشـــار إلیـــه باعتبـــاره مــــن  2001لســـنة )  23الملحـــق بالقـــانون رقـــم ( 

  .المؤثرات العقلیة ویحظر من التداول إال في األحوال المقررة قانوناً 
  )2( مادة

نشـره فـي الجریـدة الرسـمیة , مـن بعد مضي ثالثین یومـا یعمل بهذا القرار 
  ویلغي كل حكم یخالف أحكامه وعلي الجهات المختصة تنفیذه .

  
  

  حممد عبد الواحد مللوم                                    اـــي باشاغــفتحي عل  
  وزير العدل املفوض               وزير الداخلية املفوض                          
  

  م. 2020/ 1/ 27 : الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود 
  ميالدي 2019)لسنة5رقم(

  
  جلنة قيد حمرري العقود

ه بشـأن محـرري العقـود وتعدیلـ 1993ة لسـن 2لقانون رقـم بعد االطالع على ا -
  والئحته التنفیذیة.

ات المقدمة من ذوي الشأن والمسـتندات المرفقـة بهـا الدالـة علـى وعلى الطلب -
  توافر الشروط  المطلوبة قانونًا للقید.

 1441/ ربیـع األول / 20) بتـاریخ 5وعلى محضـر اجتمـاع لجنـة القیـد رقـم ( -
  م.17/11/2019 هجري، الموافق

  ررتـــق
  ) 1مـــادة  ( 

هم  ادنــاه محــرري عقــود كــال بمحكمــة االســتئناف ؤ یقیــد الســادة الــواردة أســما -
  -الواردة قرین اسمه وهم:

  محكمة استئناف طرابلس  وفاء محمد خليفة ميالد  1
  محكمة استئناف طرابلس  شرف منصور محمود مجبرأ  2
  طرابلس محكمة استئناف  ي ارحيم علي مديرحي  3
  محكمة استئناف طرابلس  محمد خليفة عمار حموده  4
  محكمة استئناف طرابلس  براهيماالصيد خليفة حكومة بن   5
  محكمة استئناف طرابلس  براهيم صالح رمضان بنجيما  6
  محكمة استئناف طرابلس  عفاف علي محمد بن دردف  7
  محكمة استئناف طرابلس  حميدة نوري ميالد الطروق  8
  محكمة استئناف طرابلس  د عبد السالم محمد البصيحما  9
  محكمة استئناف طرابلس  نداء امحمد عبد القادر الواعر  10
  محكمة استئناف طرابلس  فوزي عبد السالم ادريس همرو   11
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  محكمة استئناف طرابلس  بو الهولامصطفى محمد صالح   12
  محكمة استئناف طرابلس  خميس صالح ساسي رباح  13
  محكمة استئناف طرابلس  براهيم عمر الزواويا سماءا  14
  محكمة استئناف طرابلس  نورية علي سالم سبط  15
  محكمة استئناف طرابلس  لبنى عبد السالم علي المسالتي  16
  محكمة استئناف طرابلس  علي منصور رمضان المغربي  17
  محكمة استئناف طرابلس  الناجح علي محمد عداله  18
  محكمة استئناف بنغازي  بد العاطيحمد محمد محمد عا  19
  محكمة استئناف بنغازي  براهيم محمد الفاخريانجوى   20
  محكمة استئناف بنغازي  صالح حمد فضيل الشلماني  21
  محكمة استئناف بنغازي  محمد عيسى البرعصي ىهدم  22
  محكمة استئناف بنغازي  اوس فتحي علي بوهادي  23
  ة استئناف بنغازيمحكم  ىبراهيم عبداهللا يحاصالح   24
  محكمة استئناف بنغازي  حسن سليمان محمد صالح  25
  محكمة استئناف بنغازي  مرزوقة عبد النبي عبداهللا حمد  26
  محكمة استئناف غريان  بوحتيرهاالمختار محمد عبد الحفيظ   27
  محكمة استئناف الزاوية  كمال البشير خليفة امحمد  28
  استئناف مصراته محكمة  حمد طاهر الزيانيامحمد   29
  محكمة استئناف مصراته  بو شنافام العز حسين محمد ا  30
  محكمة استئناف مصراته  حمد مصطفى الحاراحاتم   31
  محكمة استئناف مصراته  محمد الصديق محمد لبيش  32
  محكمة استئناف مصراته  عبد الجليل عبد السالم عثمان السعداوي  33
  استئناف مصراته محكمة  سالم عبداهللا سالم مراد  34
  محكمة استئناف مصراته  محمود اسماعيل علي الشوين  35
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  ) 2( مـــادة  
محــرري عقــود مســاعدین  كــال بمكتــب محــرر  هم ؤ تیــة أســماال یقیــد الســادة ا -

  -العقود المبین قرین اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
  محكمة االستئناف  اسمك المكتب  االسم  ت

  طرابلس  سماء مصطفى العربيأ  الناصرجمال فرج سليمان أبو   1
  طرابلس  حمدأبراهيم السيد إ  حمد علي اندبهةأمحمد   2
  طرابلس  بوخريصأالناصر ضو   صالح محمد ابراهيم ميالد  3
  طرابلس  بوزيدأعلي جمعة   بوعجيلة الجبرانيأمحمد عمار   4
  طرابلس  محمد معمر حسين  منى ميالد محمد الثابت  5
  طرابلس  سماء محمد الشواريأ  غبينمحمد موسى المهدي   6
  طرابلس  خالد السيفاو عمرو  علي المهدي علي بن سالم  7
  طرابلس  براهيمإحمد المبروك أ  سعاد علي محمد الرحومي  8
  طرابلس  حمد عمرأمحمد   رحاب محمد الهادي الغرياني  9
  بنغازي  ونيس الشارف العباني  هنادي جمال علي النعاس  10
  بنغازي  عيسى المبروك سالم  ه الجاليمحمد يونس اقوي  11
  بنغازي  الحسين عياد الالفي  حمد طه صالح امجاورأ  12
  الزاوية  عبد السالم محمد سكر  مفتاح عبد السالم حسن الزليطني  13
  الزاوية  عادل عبد القادر حسين  حمد النبغأعالء المبروك   14
  الخمس  بانيعبد السالم عمر الشي  عبد المولى بلعيد رمضان البرني  15
  الخمس  براهيمإمفتاح منصور   محمد سليمان خليفة سعود  16
  مصراته  خليفة حسن خليفة  احميد منصور احميد الكليب  17
  مصراته  علي امحمد اجويد  محمد سالم محمد تيكه  18
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  مصراته  خالد علي زرموح  حمد محمد زرموحأمنير   19
  مصراته  انعبد القادر علي رمض  عيسى عقيلة عمران السبتي  20

  

  ) 3( مـــادة  
تنقـــل الســـیدة/  ایمـــان علـــي ابوزیـــد المبـــروك محـــرر عقـــود مســـاعد بمكتـــب  -

الســید/ خلیفــة عبــداهللا بــازین بمحكمــة اســتئناف طــرابلس للعمــل كمحــرر عقــود 
ــاء او مســاعد بمكتــب الســیدة/ شــهیرة محمــد كــر  ع بمحكمــة اســتئناف طــرابلس بن

  على طلبها.
لسـید / س حمـد علـي محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب اتنقل السیدة / حنین ادری -

لعمـــل كمحـــرر عقـــود لمحكمـــة اســـتئناف بنغـــازي بوســـام عبـــد الرســـول عبـــداهللا 
بنــاء غــازي نالفــي بمحكمــة اســتئناف بلمســاعد بمكتــب الســید / الحســین عیــاد ا

  على طلبها.
  ) 4( مـــادة  

  -وهم:یلغى قید السادة محرري العقود االتیة اسماؤهم بناء على طلباتهم 

  محكمة استئناف طرابلس  عبد السالم مفتاح عبداهللا حموده  1
  محكمة استئناف طرابلس  براهيم علي دومهإفرج   2
  محكمة استئناف طرابلس  سميرة منصور فرج النواري  3
  محكمة استئناف طرابلس  الطاهر النوري الهمالي يمجد  4
  سمحكمة استئناف طرابل  فتحي عبداهللا عبد السالم خليفة  5

  ) 5( مـــادة  
یلغــى قیــد الســید/ احمــد محمــد محمــد الجعرانــي محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف 

  سبها بسبب الوفاة.
  ) 6( مـــادة  

ـــد/ شــــیلغــى قیــد السی ـــالم محــــــراز مســعود عبــد الســ ود مســاعد بمكتــب ــــــرر عقــ
  السید / محمد فرج علي الهوش بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
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  ) 7( مـــادة  
وینشـر فــي , یعمـل بهـذا القـرار مــن تـاریخ اعتمـاده مــن قبـل السـید وزیــر العـدل 

  الجریدة الرسمیة.
  
 

  يعتمد                                                                    املستشار                       
      حممد عبد الواحد عبد احلميد                                        حممود حممد الكيش             

  وزير العدل املفوض                                   رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم
 

41441 
1122019.  
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  درهم 1000سعر النسخة 
  مطابع العدل

 


