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 حمتويات العدد

  ليبيا –العقود  ت صادرة عن جلنة قيد حمرريقرارا
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 21الصفحة (                                                                    2) العدد  

 

 لجنة قيد محرري العقود قرار

 م2027لسنة ( 2)رقم 

 

 لجنة قيد محرري العقود

بشان محرري العقود وتعديله  2991لسنة  2بعد االطالع علي القانون رقم  -

 .والئحته التنفيذية 

بشأن محرري العقود وتعديله  2991لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

 .   والئحته التنفيذية  

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

 .المطلوبة قانونا للقيد  توافر الشروط

هجري  2418/رجب/  20بتاريخ ( 2)وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم  -

 م 27/4/2027الموافق .

 قــــررت

 2مــــادة

 -:اكم االستئناف كال قرين اسمه يقيد السادة االتية اسماؤهم محرري عقود بمح -

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس                زكريا علي سالم شيمة - 2

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس   البهلول علي سويسي التريكي     - 2

 .عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر          يـد النائلـنجوى خليفة محم - 1

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس     ـدي    ـد البوزيـمحمضو محمد  - 4

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    ـم       ــالء مجدي نوري العالع - 5

 .عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر    ز المبروك حسين عبدالمولىـفائ - 6

 .ستئناف طرابلسعقود بمحكمة ا محرر                 محمد علي سالم سالم - 7

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس     ــــد      ايمان امعمر محمد احم - 8

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    ـد حسن العريفي     اشرف محم - 9

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    ة  ـالد غزالـدي ابراهيم ميالها - 20

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    ة   ورــحمد البشير محمد عمم - 22

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي  مـد محمـود الفرجاني يمان امحإ - 12

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي  سين محمد المبروك العقوري ح - 21

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي  يهة عبدالسالم احمد ارحومة نز - 24

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي  محمد ابوهدمة بشير يفبداللطع - 25

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي   شيماء عبداهلل فكري بن عامـر  - 26

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي   اح عيسى     ـمحمد بشير مصب - 27
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 . اويةالزمحرر عقود بمحكمة استئناف     ـتاح عبدالمولى مسعود مفوليد  - 28

 . الزاويةمحرر عقود بمحكمة استئناف    ره    ـمضان الغضبان سالم عكر - 29

 غريان محرر عقود بمحكمة استئناف    ود     ـحمد الطاهر محمد مسعم - 20

 .محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس      واس ـتهاني فرج عبدالسالم ح - 22

 . حرر عقود بمحكمة استئناف الخمسم              محمد علي احمد الفلو   - 22

 . محرر عقود بمحكمة استئناف طبرق                 د  ـعلي سعد خليل سع - 21

 2مــــادة 

محرري عقود مساعدين كال بمكتب محررالعقود  أسماؤهم اآلتيةيقيد السادة  -

 -:وهم  ،المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة 
 الستئنافمحكمة ا اسم المكتب االسم ت

 استئناف طرابلس منير الهادي عمر الوديني عفاف علي محمد بن دردف 2

 استئناف طرابلس عبدالعزيز يونس المختار الطاهر جمعة مصباح المدني 2

 استئناف طرابلس عبداهلل نصر فرج سالم مسعود منصور القدافي 1

 استئناف طرابلس محمد ابوبكر العالم هند صالح محمد امبارك 4

 استئناف طرابلس ابراهيم مفتاح جابر  عبدالرزاق عياد ميالد قلهود 5

 استئناف طرابلس حسين عبداهلل علي عبدالسالم ابوبكرالتامزوي 6

 استئناف طرابلس محمد رمضان سيدي عمر سعيدة العازم محمد عمر 7

 استئناف طرابلس محمد رمضان عاشور الصيد خليفة حكومة 8

 استئناف طرابلس باسم علي الحاجي مضان بنجيمابراهيم صالح ر 9

 استئناف طرابلس الناصر ضوء ابوخريص سميرة محمد الشارف 20

 استئناف بنغازي    سليمان محمد حسن مرزوقة عبدالنبي عبداهلل 22

 استئناف بنغازي    اخلف محمد اخلف اوس فتحي علي بوهادي 22

 استئناف الزاوية    رمضان محمد شعبان محمود خليل علي 21

 استئناف الخمس    عبدالعزيز الهادي احمد محمد الحسين سالم 24

 استئناف الخمس    الصديق علي مسعود محمد منصور خليفة 25

 استئناف الخمس    عبدالمطلب الهادي مفتاح علي عمران احمد 26

 استئناف الخمس    علي عطية محمد  عبداهلل عطية محمد 27

 استئناف مصراتة   حسام الدين حسن الصادق د مصطفىحاتم احم 28

 استئناف سبها علي احمد محمد فاطمة المهدي اجي دوسين 29

 استئناف  طبرق عزالدين حسين بوبكر عبدالرازق حسين بوبكر 20

 استئناف  طبرق حسين سعيد ابوهديلة جمال عثمان عبدالسالم 22

 

 1مــــادة 

ب احمد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس مهند محمد رج/ينقل السيد  -

 .كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية  بناء على طلبه   للعمل
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عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف /ينقل السيد  -

 .كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس  بناء على طلبه   طرابلس للعمل

صيد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس ابوبكر الهادي ال/ينقل السيد  -

 .كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس  بناء على طلبه  ل للعم

حسن عبدالحفيظ علي الشبعاني محرر عقود بمحكمة استئناف /ينقل السيد  -

 .كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي  بناء على طلبه   سبها للعمل

محرر عقود بمحكمة استئناف سبها حامد علي العروسي حبيب /ينقل السيد  -

 .كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي  بناء على طلبه   للعمل

محسن الفاهم محمد عبدالجليل محرر عقود بمحكمة استئناف /ينقل السيد  -

 .كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس  بناء على طلبه   الخمس للعمل

 4مــــادة 

ابوخريص محرر عقود مساعد بمكتب  نهاء الناصر ضؤ/تنقل السيدة -

عقود  ل كمحررـــــــخالد معاوية دريهيب  بمحكمة استئناف طرابلس للعم/السيد

بدر محمد منصور الفاسي بمحكمة استئناف طرابلس  بناء / مساعد بمكتب السيد

 .على طلبها 

اميرة محمد عبداللطيف امحمد محرر عقود مساعد بمكتب /تنقل السيدة -

عقود  معمر حسين ميالد  بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر محمد/السيد

ابونوارة  بمحكمة استئناف  رضا العياشي عبدالمولى/ مساعد بمكتب السيد

 .طرابلس  بناء على طلبها 

سالم ادريس الطاهر الفيتوري محرر عقود مساعد بمكتب /ينقل السيد  -

عقود  لس للعمل كمحررخريص بمحكمة استئناف طراب ابو الناصر ضؤ/ السيد

سالم عبداهلل محمود  بمحكمة استئناف طرابلس   أميرة/ مساعد بمكتب السيدة 

 .بناء على طلبه 

عبدالرحمن محمد موسى كريم  محرر عقود مساعد بمكتب /ينقل السيد  -

عقود  بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر  أبوعجيلةباسم البهلول / السيد

بلقاسم الذيب  بمحكمة استئناف طرابلس   إبراهيماحمد / مساعد بمكتب السيد

 .بناء على طلبه 

الهادي عبدالسالم محمد العاتي محرر عقود مساعد بمكتب /ينقل السيد  -

 احمد عبدالقادر محمد الدويبي بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر/ السيد

ئناف الخمس  بمحكمة است  أعبيدمحمود علي جبريل / عقود مساعد بمكتب السيد

 .بناء على طلبه 
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 5مــــادة 

 -:بناء على طلباتهم وهم  أسماؤهم اآلتيةيلغى قيد السادة محرري العقود  -

 .  عقود بمحكمة استئناف طرابلسمحرر             منصور محمد امحمد ميالد - 2

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي  مرسي بالراس علي إبراهيم سامي - 2

 .عقود بمحكمة استئناف بنغازيمحرر     ل موسى محمد فرج السعيطيجال - 1

 .محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي        واريـنوري خيراهلل فرج بوج - 4

 .محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية     ـور       حمد منصعادل احمد ام - 5

 .كمة استئناف مصراتةمحرر عقود بمح      لـعبدالحكيم عبداهلل محمد الغوي - 6

 6مــــادة 

وسام نصرالدين بالل  محرر عقود مساعد بمكتب / يلغى قيد السيد -

 .حسين عبداهلل علي المرزوقي  بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه /السيد

مساعـــد رر عقود ـــــد سعيدة  محــــــمحم علي ابوبكر/ يلغى قيد السيد -

غني المبروك   بمحكمة استئناف طرابلس بناء على مسعود عبدال/السيدبمكتب 

 .طلبه 

 7مــــادة 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في 

 .الجريدة  الرسمية 

 

 يــعتمـــــد                                             المستشار                

   محمد عبدالواحد لملوم                             يشمحمود محمد الك          

 وزيــــر الـــــعــدل                 رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
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 قرار لجنة قيد محرري العقود

 ميالدي 2027لسنة ( 1)رقم 

 بتصحيح خطاء مادي

 لجنة قيد محرري العقود  

بشأن محرري العقود والئحته  2992لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

 .التنفيذية  

بشأن محرري العقود وتعديله  2991لسنة  2واالطالع على القانون رقم  -

 .والئحته التنفيذية  

 .م  2027لسنة ( 2)وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم   -

 .قة به والمستندات المرف. وعلى الطلب المقدم من السيدة المذكورة  ادناه  -

 2418/ ربيع االخر /  24بتاريخ ( 2)وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم  -

 م 21/2/2027الموافق .هجري 

 قــــررت

 2مــــادة 

لسنة ( 2)من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم (   2) تصحيح المادة رقم

 -:م في فقرتها الثامنة والعشرون  بحيث يجري نصها على النحو االتي  2027
 محكمة االستئناف اسم المكتب االسم ت

 استئناف الخمس محمد جمال الهادي نجاح سالم علي ابوحويفر 28

 

  ( والصحيح) 
 محكمة االستئناف اسم المكتب االسم ت

 استئناف طرابلس محمد جمال الهادي نجاح سالم علي ابوحويفر 28

 

 2مــــادة 

السيد وزير العدل وينشر في  يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل

 .الجريدة  الرسمية 

 

 يــعتمـــــد                                             المستشار                

   محمد عبدالواحد لملوم                             محمود محمد الكيش          

 وزيــــر الـــــعــدل                 رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
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 قرار لجنة قيد محرري العقود

 ميالدي 2027لسنة ( 4)رقم 

 بتصحيح خطاء مادي

 لجنة قيد محرري العقود  

بشأن محرري العقود والئحته  2992لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

 .التنفيذية  

ود وتعديله بشأن محرري العق 2991لسنة  2واالطالع على القانون رقم  -

 .والئحته التنفيذية  

 .م  2027لسنة ( 2)وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم   -

بشأن محرري   2991لسنة   2من القانون رقم  5/16وعلى نص المادة  -

 .العقود

هجري  2418/ رجب /  20بتاريخ ( 2)وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم  -

 م 27/4/2027الموافق .

 قــــررت

 2ــــادة م

لسنة ( 2)من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم (   5)  تصحيح المادة رقم

 -:م في فقرتها االولى  بحيث يجري نصها على النحو االتي  2027

 -:يلغى قيد السادة محرري العقود االتية اسماؤهم بناء على طلباتهم وهم  -

 . طرابلس عقود بمحكمة استئنافمحرر منصور محمد امحمد ميالد.  2

  ( والصحيح) 

يلغى قيد السيد منصور  محمد امحمد ميالد محرر عقود بمحكمة استئناف .  2

م طبقا  27/4/2027طرابلس بناء على قرار لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 

 بشأن محرري العقود  2991لسنة  2من قانون رقم  5/16لنص المادة 

 2مــــادة 

عتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في يعمل بهذا القرار من تاريخ ا

 .الجريدة  الرسمية 

 

 يــعتمـــــد                                             المستشار                

   محمد عبدالواحد لملوم                             محمود محمد الكيش          

 وزيــــر الـــــعــدل                 رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
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 قرار لجنة قيد محرري العقود

 ميالدي 2027لسنة ( 5)رقم 

 لجنة قيد محرري العقود   

بشأن محرري العقود وتعديله  2991لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

 .   والئحته التنفيذية  

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

 .المطلوبة قانونا للقيد  توافر الشروط

هجري  2418/شعبان/  27بتاريخ ( 1)وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم  -

 م 21/5/2027الموافق .

 قــــررت

 ( 2) مــــادة 

 -:يقيد السادة االتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم االستئناف كال قرين اسمه  -

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    ابوعجيلة   اعمار ارحيمةميلود  - 2

 .عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر      يــعبداهلل محمد عبداهلل العلوان - 2

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس   الطاهر الصويعي يوسف بالحاـج  - 1

 .ستئناف طرابلسمحرر عقود بمحكمة ا    عبدالرحمن صالح علي كريم      - 4

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس   الحكيم سالم محمد الغول       عبد - 5

 .عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر            دـسعيد عبداهلل سعيد امحم - 6

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس    د موسى       ــناجي جمعة امحم - 7

 .عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر         لفيعمحمد عبدالقادر محمد ال - 8

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس        مصباح خليفة سالم الجروشي - 9

 .محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس     ادر ـم عبدالقـبراهيم علي سالا - 20

 .لسمحرر عقود بمحكمة استئناف طراب    اري ـبدالفتاح صالح الهادي العمع - 22

 .عقود بمحكمة استئناف طرابلسمحرر         ة علي الشائبيـالصغير خليف - 22

 .محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية   دالسالم محمد سكر الشيباني عب - 21
 .محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية  الغريب عبدالرزاق عبدالعزيز عبداهلل - 24

 .عقود بمحكمة استئناف الخمس محررعمران رمضان عبدالمجيد موسى  - 25

 .عقود بمحكمة استئناف الخمسمحرر            علي عطية  سالم الذويبي - 26

 .محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة   اسماعيل رمضان مفتاح اللوندي - 27

 .محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة   ن        وــمحمد احمد محمد ميم - 28

 .محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة      ـي  اهلل الشيبانالد عبدـلي ميع - 29

 .محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة      محمد احمد عمر اسماعيل      - 20
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 .محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة         وائل فرج عبداهلل الماطوني - 22

 .مصراتة محرر عقود بمحكمة استئناف   ي   ـحمد علي حسين الحاج علم - 22

 .محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة  اطي علي عبدالنبي عبداهللعبدالع - 21

 .محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة     ةـاشرف الطاهر محمد ابوشعال - 24

 .عقود بمحكمة استئناف مصراتة محرر          علي سليمان احمد المجعي - 25

 ( 2)  مــــادة 

محرري عقود مساعدين كال بمكتب محررالعقود  سماؤهمأ اآلتيةيقيد السادة  -

 -:المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة  وهم 
 محكمة االستئناف اسم المكتب االسم ت

 استئناف طرابلس سناء البشير سالم يحيى ارحيم علي مدير 2

 استئناف طرابلس الناصر ضؤابوخريص محمد خليفة عمار حموده 2

 استئناف طرابلس كريمة ميالد الفيتوري د مجبراشرف منصور محمو 1

 استئناف طرابلس ابراهيم جمعة مصباح خلود علي الحراري انجيمة 4

 استئناف طرابلس محمد خليفة ابراهيم  وفاء محمد خليفة ميالد 5

 استئناف طرابلس عبدالرزاق المختار محمد محمد صالح محمد زائد 6

 استئناف  بنغازي جبريل بشارمروة  نهى مختار محمود الطلحي 7

 استئناف  بنغازي السنوسي يونس السنوسي عبداهلل محمد صالح ابراهيم 8

 استئناف  بنغازي ميلود علي عمر البرعصي فاتن عبداهلل موسى بشير 9

 استئناف  الخمس منير ساسي عبدالقادر مريم الطاهر محمد محمد 20

 استئناف مصراتة م عبد السيدمحمود ابراهي محمد الصديق محمد لبيش 22

 استئناف مصراتة حسام الدين حسن الصادق عبد الجليل عبدالسالم عثمان 22

 استئناف مصراتة حسام الدين حسن الصادق علي علي محمد قلوز 21

 استئناف مصراتة مفتاح موسي شنينة عبد اهلل يوسف مفتاح رويحة 24

 ( 1)  مــــادة 

 -:بناء على طلباتهم وهما  أسماؤهم اآلتيةالعقود  يلغى قيد السادة محرري -

 . محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس عبدالكريم محمد سليمان عكاشة    - 2

 .عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر           علي محمد مصباح احميدة - 2

 ( 4) مــــادة 

ساعد بمكتب حاتم محمد بلعيد الباوندي  محرر عقود م/ يلغى قيد السيد -

 .علي جمعة احمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه /السيد

 ( 5) مــــادة 

لسنة ( 1)من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم (   2)  تصحيح المادة رقم

 -:بحيث يجري نصها على النحو االتي   24م في الفقرة رقم  2026

 -:بناء على طلباتهم وهم  أسماؤهم اآلتيةيلغى قيد السادة محرري العقود  -
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 .محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية خالد عيسى ساسي زغدود.  24

 (والصحيح ) 

 -:بناء على طلباتهم وهم  أسماؤهم اآلتيةمحرري العقود  يلغى قيد السادة  -

 .عقود بمحكمة استئناف غريان محرر  خالد عيسى ساسي زغدود.  24

 

 6مــــادة 

ن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في يعمل بهذا القرار م

   .الجريدة  الرسمية 

 

 يــعتمـــــد                                             المستشار                

   محمد عبدالواحد لملوم                             محمود محمد الكيش          

 وزيــــر الـــــعــدل                 د وتأديبهمرئيس لجنة قيد محرري العقو
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  للنشر -م لسنة  البيانات الببليوجرافية لطلبات االخرتاع
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 درهم 2000سعر النسخة 

 مطابع العدل

 


