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    .م2012لسنة ) 3(تعديل دستوري رقم 
  :بعد االطالع على

  .م2011أغسطس  3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  *
  .م13/3/2012الصادر في . م2012لسنة  1وعلى التعديل الدستوري رقم  *
  .م10/6/2012الصادر في . م2012لسنة  2وعلى التعديل الدستوري رقم  *
الوطني االنتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ وعلى ما خلص إليه المجلس  *

  .م5/7/2012الخميس الموافق 
  

  تيآلإصدار التعديل ا
  املادة األوىل

المشـار  . م2012لسنة ) 1(من التعديل الدستوري رقم  6من البند  2تعديل الفقرة  *
  :إليه بحيث يجري نصها على النحو اآلتي

راع الحر المباشر من غير أعضـائه لصـياغة   بطريق االقت ةانتخاب هيئة تأسيسي *
من ستين عضواً على غرار لجنة  ةمشروع دستور دائم للبالد تسمى الهيئة التأسيسي

ويتولى المؤتمر الوطني . م1951الستين التي شكلت إلعداد دستور استقالل ليبيا عام 
جتمـع  العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيـل مكونـات الم  

  .واللغوية الثقافيةالليبي ذات الخصوصية 
صياغة الدسـتور بأغلبيـة   ل ةوفي جميع األحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسي

ن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشـروع  أثلثي األعضاء زائد واحد على 
  .ن يوماً من انعقاد اجتماعها األوليتجاوز مائة وعشر الفي مدة 

  انيةاملادة الث
  .هينشر هذا اإلعالن في وسائل اإلعالم المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدور

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  في طرابلس بتاريخ: صدر 

  .م5/7/2012:املوافق 
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  م2012لسنة  ) 61( قانون رقم 
  م2012لسنة  ) 38( يف شأن تعديل القانون رقم 

  النتقاليةبتقرير بعض األحكام اخلاصة باملرحلة ا
  

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  :بعد االطالع

  

  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17بعد االطالع على بيان انتصار ثورة  *
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته *
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية *
  .م2011 / اغسطس /3الدستوري الصادر في  وعلى اإلعالن *
  .بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية. م1974لسنة ) 37(وعلى قانون رقم  *
بشـأن اإلجـراءات الخاصـة بالمرحلـة     . م2012لسنة ) 38(وعلى القانون رقم  *

  .االنتقالية
  أصدر القانون اآلتي

  املادة األوىل
  

المشار إليه بحيـث  . م2012لسنة ) 38(م يعدل نص المادة األولى من القانون رق
  -:يجري نصها الجديد على النحو اآلتي

على وزيري الداخلية والدفاع أو من يفوضانه كل في ما يخصه اتخاذ اإلجـراءات  
الالزمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السـابق مـن قبـل    

لسابع عشر من فبراير أو بمناسبتها حتـى  الثوار أثناء العمليات الحربية خالل ثورة ا
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تاريخ نفاذ هذا القانون بإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دالئل كافية على 
أو إطالق سراحهم وذلك خالل مدة ال تجاوز تـاريخ   اًارتكابهم أفعاالً تعد جرائم قانون

  .م30/8/2012
  املادة الثانية

  .ه وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القانون من تاريخ صدور
  

  ليبيا –الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  

  .يوم الثالثاء: صدر في طرابلس
  .م31/7/2012:بتاريخ 
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  الس الوطني االنتقايل رارــق
  م2012لسنة  )51(رقم 

  بشأن اعتماد التنظيم اإلداري الداخلي
  لديوان الس الوطني االنتقايل أو ما حيل مكانه

  

لس الوطني االنتقايل املؤقتا  
  :بعد االطالع

  
  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة  *
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته *
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية *
  .م2011سطس اغ /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  *
  .بشأن إصدار قانون عالقات العمل. م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  *
  بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم . م2010لسنة ) 595(وعلى القرار رقم  *

  .بشأن عالقات العمل. م2010لسنة ) 12(
بتـاريخ  الصـادر  . م2012لسـنة  ) 6(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  *

بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالمجلس الـوطني  . م8/1/2012
  .االنتقالي

بشأن تعديل بعض . م2012لسنة ) 14(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  *
  .م2012لسنة ) 6(رقم  راألحكام الواردة بالقرا

المنعقد يوم االثنين بتاريخ  وعلى ما قرره المجلس الوطني االنتقالي في اجتماعه *
  .م4/6/2012

  ررــق
  )1(املادة 

يعاد تنظيم إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالمجلس الوطني االنتقـالي وفقـاً   
  .ألحكام هذا القرار
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  )2(املادة 
لـه  ) ديوان المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحـل مكانـه  (تكون تسمية اإلدارة 

لمالية المستقلة مقره مدينة طـرابلس، ويتـولى إدارة   الشخصية االعتبارية والذمة ا
  .شؤون المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحل مكانه وتسيير

  )3(املادة 
يكون التنظيم اإلداري الداخلي للديوان المشار إليه في المادة السابقة على النحـو  

  .المرفق بهذا القرار
  )4(املادة 
تغيير إلدارة أو مكتب أو قسم وتوزيـع   يصدر بالتنظيم الداخلي ألي استحداث أو

قرار من رئيس الديوان، وذلك بعـد تقـديم الدراسـات     إجراءاتهاالعمل بها ووضع 
والمذكرات والمقترحات الالزمة لتوجيه سير العمل مـن اإلدارات والمكاتـب التابعـة    

  .للديوان وبما ال يتعارض مع النظم والقوانين واللوائح المعمول بها
  )5(املادة 

رئيساً لديوان المجلس الوطني االنتقـالي   / عثمان جمعة بن ساسي/ يكلف السيد 
  .المشار إليه بالمادة الثانية

  )6(املادة 
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كل فيمـا   القراريعمل بهذا 

  .يخصه تنفيذه
  .املؤقت الس الوطني االنتقايل

  .يوم الثالثاء: صدر في طرابلس
  .م2012: /يخبتار
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  قرار الس الوطني االنتقايل املؤقت

  ميالدي 2012لسنة  )53(رقم 
  بشأن تشكيل جلنة التسليم واالستالم

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  بعد االطالع

  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة  -
  .تقالي المؤقت وتحديد اختصاصاتهوعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االن -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
ـ  يوموعلى محضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت  -  بتـاريخ اء ـالثالث

  .م5-6-2012
  قـــــرر
  )1(مادة رقم 

السادة أعضاء المجلس إلتمام إجراءات التسليم واالستالم بين  ل لجنة منـتُشك
  :المجلس الوطني االنتقالي المؤقت والمؤتمر الوطني العام على النحو التالي

  .رئيساً           منصور ميالد يونس.د )1
  .عضواً        حسن المصري الفضيل.د )2
  .عضواً          خالد أحمد شكشك   .د )3
  .عضواً         ثمان اشناف  محمد ع.أ )4
    .عضواً      عبدالحميد محمد المهدي .أ )5

2 

ى اللجنة اتخاذ الترتيبات الالزمة بكل ما يتعلق باستالم المـؤتمر الـوطني   ـعل
  :العام لمهامه الموكلة إليه في اإلعالن الدستوري وعلى سبيل الخصوص
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مجلس واللجان االستشـارية بـه إلعـداد    االتصال بالحكومة والجهات التابعة لل )1
  .التقارير المتضمنة مسيرة الدولة خالل المرحلة االنتقالية األولى

وضع برنامج تفصيلي لجلسة التسليم واالستالم بين المجلس الوطني االنتقـالي   )2
  .المؤقت والمؤتمر الوطني العام

3 

في الجريدة الرسمية، وعلـى   رـرار من تاريخ صدوره، وينشـل بهذا القـيعم
  .الجهات المعنية به تنفيذه

  ليبيا - الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  ءصدر في طرابلس يوم الثالثا

  .م5/6/2012:بتاریخ     
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  م2012لسنة  )54( رقم

  بشأن قبول استقالة
  

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  :بعد اإلطالع

  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في 17علي بيان انتصار ثورة  - 
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته - 
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية  - 
  .وتعديالته. م2011 / أغسطس /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  - 
  .عبد الحميد فرج علي /المقدم من السيد  وعلى طلب االستقالة - 
وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت بتاريخ الثالثاء الموافق  - 

  .م26/06/2012
  قرر

  )1(مادة رقم 
من رئاسة المجلس المحلي  –عبد الحميد فرج علي / تقبل استقالة السيد 

  .الرياينة اعتباراً من تاريخ تقديمها 
  )2(مادة رقم 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في 
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا–الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  صدر في طرابلس يوم الثالثاء

  .م26/06/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  م2012لسنة  )55(رقم 

  بشأن قبول استقالة

  تقايل املؤقتالس الوطني االن
  :بعد اإلطالع

  .م2011فبراير 22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة  - 
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته - 
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية  - 
  .التهم وتعدي2011/ أغسطس  /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  - 
 1/5/2471.ص .وعلى كتاب رئيس المجلس المحلي صبراتة المؤشر برقم م  - 

  .م25/06/2012المؤرخ في 
وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت بتاريخ الثالثاء الموافق  - 

  .م26/06/2012
  قرر

  )1( مادة رقم
ي عضو المجلس المحل –يوسف أبوالقاسم موسى / تقبل استقالة السيد

  .صبراته اعتباراً من تاريخ تقديمها 
  )2(مادة رقم 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر فـي  
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا–الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  في طرابلس يوم الثالثاء :صدر

  .م2012/  06/ 26: بتاريخ
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 )56 ( م2012لسنة  
  512012حب القرار رقمبشأن س

  

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  

  :بعد االطالع
  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة  *
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته *
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية *
  .وتعديالته. م2011 / اغسطس /3اإلعالن الدستوري الصادر في  وعلى *
بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم . م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  *

  .بشأن عالقات العمل. م2010لسنة  12
الصـادر بتـاريخ   . م2012لسـنة   6وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقـم   *

ف مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالمجلس الـوطني  بشأن تكلي. م8/0/2012
  .االنتقالي

بشأن تعـديل بعـض   . م2012لسنة  14وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  *
  .م2012لسنة  6األحكام الواردة بالقرار رقم 

بشأن اعتماد . م2012لسنة  51وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم  *
  .م الداخلي لديوان المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحل محلهالتنظي

وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت بتاريخ الثالثـاء الموافـق    *
  .م26/6/2012

  قرر
  )1(مادة رقم 

بشـأن  . م2012لسنة  51يسحب قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم 
لديوان المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحـل محلـه   اعتماد التنظيم اإلداري الداخلي 

  .عد الغياًيو
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  )2(مادة رقم 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشـر فـي   

  .الجريدة الرسمية
  ليبيا –الس الوطني االنتقايل املؤقت 

  .يوم الثالثاء: صدر في طرابلس
  .م26/6/2012: بتاريخ 
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  الوطني االنتقايل قرار الس
  م2012لسنة  )58( رقم

عالملإلبشأن الس األعلى  

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  :طالع البعد ا

  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17علي بيان انتصار ثورة  -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .سي للمجلس والئحته الداخليةوعلى النظام األسا -
  .وتعديالته. م2011 / أغسطس /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .بشأن المجلس األعلى لإلعالم. م2012لسنة   44 وعلى القرار رقم -
وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت بتاريخ الثالثاء الموافق  -

  .م26-06-2012
  قرر

  )1(مادة رقم 
يتولي المجلس األعلى لإلعالم اإلشراف على اإلعالم الليبي بصفة عامة إلى حـين  

  .استالم المؤتمر الوطني العام مهامه
  )2( مادة رقم

  .تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات اإلعالمية التابعة للدولة
  )3( مادة رقم

وينشـر فـي   يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيـذه  
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا–الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  صدر في طرابلس يوم الثالثاء

  .م26/06/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل املؤقت
  م2012لسنة ) 61(رقم 

  .بشأن تسمية رئيس لديوان احملاسبة
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع 
  .وتعديالته. م2011.أغسطس.3الن الدستوري المؤقت الصادر في على اإلع -
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت ونظامه األساسـي والئحتـه    -

  .الداخلية
بشـأن  . م2011لسـنة   )119( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم -

  .إنشاء ديوان المحاسبة
بشـأن  . م2011لسـنة   )121(االنتقالي المؤقت رقم وعلى قرار المجلس الوطني  -

  .تكليف رئيس ديوان المحاسبة
  .بالمجلس الوطني االنتقالي المؤقت  االستشاريةعلى تقرير لجنة ديوان المحاسبة  -
خلص إليه في اجتماع المجلـس المنعقـد بتـاريخ الثالثـاء الموافـق       وعلى ما -

  .م3/07/2012
  ررـق

  )1( مادة رقم
سالم محمد بن غربية ، رئيساً لديوان المحاسبة وتسوى أوضـاعه  /السيد ىيسم

  .الوظيفية والمالية وفقاً لذلك
  )2( مادة رقم

يخالفـه وعلـى الـوزراء     يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كـل مـا  
  .والمختصين تنفيذه

  ليبيا–الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  صدر في طرابلس يوم االثنين

  .م09/7/2012بتاريخ 
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  قرار الس الوطني االنتقايل
  .م2012لسنة  ) 62 (رقم 

  بشأن تعديل قرار الس الوطني االنتقايل 
  بشأن الس األعلى لإلعالمم 2012لسنة  ) 58 ( رقم

  
  لس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع
  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة  -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .وتعديالته.م2011 / أغسطس /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .بشأن المجلس األعلى  لإلعالم. م2012لسنة  44وعلى القرار رقم  -
-14-13-12ع اإلعالميـين الليبيـين بمدينـة جـادو أيـام      وعلي محضر اجتمـا  -

  .بشأن انتخاب المجلس األعلى لإلعالم. م15/6/2012
المؤقـت بتـاريخ الثالثـاء     االنتقـالي المجلـس الـوطني    اجتمـاع وعلى محضر  -

  . م 26/6/2012الموافق
  قرر

  )1( مادة رقم
. م2012لسـنة   58تعدل المادة األولى من قرار المجلس الوطني االنتقالي رقـم  

  -:النحو اآلتي ىبشأن المجلس األعلى لإلعالم حيث تصبح عل
يتولى المجلس األعلى لإلعالم المنتخب بملتقى جادو لإلعالميين اإلشـراف علـى   

 المؤتمر الوطني العام مهامه واتخـاذ مـا   استالمبصفة عامة إلى حين  الليبياإلعالم 
  .يراه بشأنه
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  )2( مادة رقم
  .افة الصرف على القنوات اإلعالمية التابعة للدولةتتولى وزارة الثق

  )3(مادة رقم 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصـه تنفيـذه وينشـر فـي     

  .الجريدة الرسمية
  ليبيا–الس الوطني االنتقايل املؤقت 

  صدر في طرابلس يوم الخميس
  .م05/07/2012بتاريخ 
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  املؤقت الس الوطني االنتقايل قرار
  م2012لسنة ) 63(رقم 

  بشأن تشكيل جلنة
  :بعد االطالع

  .م2011.أغسطس.3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى القانون البحري للدولة الليبية  -
  .وعلى الالئحة التنفيذية لعمل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت  -
خمس البحري واللجنة الفنيـة لرئاسـة   وبناء على توصيات اللجنة الفنية لميناء ال -

  .األركان العامة للجيش الوطني 
  قرر
  )1( مادة

  :تشكل جلنة من 
  .رئيساً                                   عبدالقادر عبدالسالم المنساز   -1
  .أعضاء                مندوبين عن رئاسة األركان العامة للجيش الوطني -2
  .عضواً   والنقل البحري  الموانئن القانونية بمصلحة مدير إدارة الشؤو - 3
  .عضواً    والنقل البحري  الموانئمدير إدارة الشؤون البحرية بمصلحة  - 4
  .عضواً       والنقل البحري   الموانئمدير إدارة المشروعات بمصلحة  - 5
  .ضواًع                                     مدير عام ميناء الخمس     - 6

  )2( مادة
تقوم اللجنة بإعادة ترتيب األرصفة بالحوض الغربي واألراضي المجاورة له بـين  

  .بما يخدم المصلحة العامة للبالدميناء الخمس التجاري والقاعدة البحرية بالخمس 
  )3( مادة

بمن تراه الزماً لتنفيـذ   واالستعانةللجنة إجراء المسوحات الالزمة لتنفيذ مهامها 
مع مراعاة التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الـدفاع ومصـلحتها فـي     أعمالها

  .تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل القومي



  1979رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  )4( مادة
على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم نتيجة أعمالهـا للمجلـس الـوطني االنتقـالي     

  .أسبوع من صدور هذا القرار غضونالمؤقت في 
  )5( مادة

  .تنفيذهمن تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به  يعمل بهذا القرار
  

  ليبيا -  الس الوطني االنتقايل املؤقت

  طرابلس:صدر في 
  .م11/07/2012بتاريخ
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  بشأن عدم االستفتاء على الشريعة ) 7( بيان رقم  
  اإلسالمية كمصدر للتشريع

تخابية التـي  العظيم على قرب انطالق العملية االن نافي الوقت الذي نهنئ فيه شعب
تمثل عرساً للثورة الليبية وتتويجاً وتكريماً لـدماء الشـهداء وتضـحيات الجرحـى     

حث الليبيين على الوقوف صفاً واحداً كل في مكانه واختصاصـه  نوالمفقودين ، فإننا 
إلنجاح هذه العملية ونحن إذ نوجه هذا النداء فإننا نذكر بأن الشعب الليبي هو شـعب  

م ويتمسك به عقيدة وتشريعاً، ويعتبر الضامن لالستقرار واألمـان  مسلم يعتز باإلسال
والسلم االجتماعي، كما نذكر بأن ثورتنا المباركة لم تنتصر إال بإرادة اهللا الذي سـخر  
لها من نصرها وانتصر لها بالتكبير والتهليل، وعليه فإن المجلـس الـوطني وهـو    

نتخب يوصي المؤتمر الـوطني العـام   يستعد لتسليم السلطة للمؤتمر الوطني العام الم
المنتخب على أن تكون الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس للتشريع وأن هذا األمر ال 
يخضع لالستفتاء ألنه من المسلمات التي أفرزتها البنية األساسـية لهـذا المجتمـع    

  .المسلم
  قـيي التوفـــه ولــوالل

***********************************  
  )8(قم بيان ر

  نتخاباتالبشأن االعتداء على خمازن املفوضية العليا 
  الدائرة الرابعة

بقلق ما حصل في مدينة اجدابيا من حرق متعمـد   االنتقالي تابع المجلس الوطني
تالف محتوياتهـا ، ممـا قـد    إو) لدائرة الرابعةا( لالنتخاباتلمخازن المفوضية العليا 

  .بالمنطقةيؤدي إلى تأخير العملية االنتخابية 
والمجلس إذ يستنكر هذا باعتبـاره عمـال يخـرج عـن التصـرفات القانونيـة       
المشروعة ، ومع تمسكنا المطلق بحق التعبير عن الرأي إال أن ما حصل يخرج عـن  

  .كل هذا وبذلك يتعهد المجلس االنتقالي بالتحقيق في الموضوع ومالحقة مرتكبيه
مسك المطلق باالنتقال السلمي للسـلطة  االنتقالي الت الوطني وعليه يعلن المجلس

  .وإتمام العملية االنتخابية في موعدها محافظين على وحدة ليبيا أرضاً وشعباً
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  )9(بيان رقم 

  من الس الوطني االنتقايل املؤقت
  مبناسبة جناح انتخابات املؤمتر الوطني العام

المتميـز فـي أول    الشعب الليبي العالم بأدائـه الحضـاري   أبعون اهللا وتوفيقه فاج
في المجلس الوطني االنتقـالي   فإنناعقود  ةانتخابات تشهدها البالد منذ أكثر من خمس

المؤقت ننتهز فرصة انعقاد أول اجتماع للمجلس بعد هذا العرس الـديمقراطي الـذي   
هجـري، الموافـق    1433بزغ فجره في يوم السبت السابع عشر من شهر شـعبان  

ـ  نهنئوالداني،  صيدي، والذي شهد بنجاحه القاميال 2012السابع من يوليو   انأنفس
  .بهذا اإلنجاز التاريخي العظيم الذي تفتخر به األجيال القادمة اوأبناء شعبن

ن مبعث الفخر أن قام الشعب الليبي بتحرير البالد من ظلم طاغية العصـر ونظـام   إ
ؤسساته، فنهض فساداً، قتل أبناءه ونهب ثرواته ودمر م األرضحكمه الذي عاث في 

سود والحرائر في كافة ربوع البالد بتقديم الغالي والنفيس وبذل األنفس واألمـوال  ألا
من أجل التخلص من الطاغية ونظام حكمه في ملحمة تاريخية عظيمة ضـرب فيهـا   

بـدماء   يالذي رووحب الوطن  وكراهية الظلم الشعب الليبي المثل في عشق الحرية
  .نها لن تضيع هباء أيمان األغلظ سم بأقأالشهداء والجرحى و

يرة التوقعات بعد إعالن التحريـر فـإن المجلـس    ترغم صعوبة المرحلة وارتفاع و
نه سائر في الوفـاء  أالوطني االنتقالي المؤقت يحمد اهللا بأن التحرير تم تحت مظلته و

 ه سيقوم بإتمام العهد األهم وهـو نبكل العهود التي ضربها في اإلعالن الدستوري وإ
  .أول تداول سلمي للسلطة في ليبيا وتسليمها في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام

نتقدم بالشكر لكل مـن سـاهم فـي     زالشعب الليبي العظيم بهذا اإلنجا ئإننا إذ نهن
إنجاحه ونخص بالذكر المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات وكل موظفيها بكل فـروع  

داء الذين قضوا في سبيل نجاح العملية االنتخابية المفوضية ونترحم على أرواح الشه
عتبرهم شهداء الواجب كما نتقدم بالشكر لرئاسـة األركـان واألجهـزة األمنيـة،     نو

المجتمع المدني، والدول الشقيقة والصـديقة   توالمنظمات العربية والدولية ومؤسسا
هـذا الموقـف    لوقوفهـا  زنها تشعر بـاالعتزا أالتي وقفت إلى جانبنا والتي ال نشك 

  .اإلنساني المميز
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للمؤتمر الوطني العام التوفيق والسداد فـي بنـاء    / ارك للشعب اختياره ونرجوانب
  .ليبيا الجديدة والحمد هللا رب العالمين

  حفظ اهللا ليبيا واد واخللود لشهدائنا األبرار
  الس الوطني االنتقايل املؤقت

*****************************  
10(لس الوطني االنتقايل رقم بيان ا(  

حرص على حماية الحقـوق والحريـات    ئهإن المجلس الوطني االنتقالي منذ إنشا
لـذلك   رايرفباألساسية ألنباء هذا الشعب وهو الهدف السامي لثورة السابع عشر من 

فإن أي أعمال من شأنها أن تمس هذه الحقوق تعد أفعاال مجرمة قانونـاً وسـيالحق   
  .انوناً عما فعلواها قومرتكب

ولن يألو المجلس الوطني االنتقالي جهداً في محاربة هذه الظواهر التي تنال مـن  
  .حقوق وحريات اإلنسان األساسية

عبدالقادر  –يوسف بادي ( الصحفيانما لقيه  يولقد ساء المجلس الوطني االنتقال
لثوابـت   تسئمن واقعة اختطاف في مدينة بني وليد في ظاهرة من شأنها أن ) فسوك

ثورة السابع عشر من فبراير ولهذا فإن المجلس الوطني االنتقالي يدعو أهالي مدينة 
بني وليد إلى ضرورة اإلفراج الفوري غير المشروط عـن الصـحفيين المـذكورين    

  .وراء قيام دولة القانون والمؤسسات اًيللجهة المختصة سع تسليمهماو
ن لمس رغبة أهل العقل والحكمة فـي  إن المجلس من خالل جهوده في هذا الشأو

مدينة بني وليد في االندماج مع ثورة السابع عشر من فبراير واالنطالق نحـو بنـاء   
دولة المؤسسات ولهذا فإن المجلس يطالب أهالي بني وليد بسـرعة إطـالق سـراح    

تحت دولة المؤسسات وحسـن   بانضوائهمالصحفيين تعبيراً عن التزام أهالي المدينة 
الدولـة التخـاذ كافـة     روإال ستضطا عن رغبتهم في االندماج بالمجتمع الليبي النواي

  .السبل الالزمة لترسيخ هيبتها وسلطتها على المدينة
  واهللا وىل التوفيق

  الس الوطني االنتقايل
  .م11/7/2012



  1983رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  ميالدي2012لسنة  )52(رقم 

  دمة املدنية بنقل ضابط إىل اخل
 

  :رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  :ىبعد االطالع عل

  .م2011.أغسطس.3إلعالن الدستوري المؤقت الصادر في ا - 
بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة . م1978لسنة  )5( وعلى القانون رقم - 

  .وتعديالته
شأن صالحيات بتقرير بعض األحكام في . م2012لسنة ) 11( وعلى القانون رقم - 

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي
المؤرخ في  )205- 10- 2( واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم - 
  .م1/02/2012
  .وبناء على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة األركان العامة - 

  قرر
  )1(مادة رقم 

زارة العـدل  و –إلى الخدمة المدنية  /محمد صالح أبوصاع مصطفى / ينقل عقيد
 مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليهـا فـي المـادة    –جهاز الشرطة القضائية 

  .بشأن الخدمة وتعديالته. م1974لسنة ) 40( من القانون رقم )70(
  )2(مادة رقم 

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  مصطفى حممد عبداجلليل                                                                     

  رئيس الس الوطني االنتقايل 
  في طرابلس يوم الثالثاء صدر

  .م2012-06-26بتاريخ 



  1984رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  م2012لسنة ) 53(رقم 

 
 

  :رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  عبعد االطال

  .م2011.أغسطس .3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .بشأن الخدمة وتعديالته. .م1974لسنة ) 40( وعلى القانون رقم -
  .بشأن تقاعد العسكريين . م1974لسنة  )43(وعلى القانون رقم  -
بتقرير بعض األحكام في شأن صـالحيات  . م2012لسنة  )11( وعلى القانون رقم -

  .ت القيادية بالجيش الليبي المستويا
  .بشأن إحالة بعض الضباط إلى التقاعد.م1992لسنة  )124( وعلى القرار رقم -
  .م2006سنة  11وعلى مذكرة الهيئة العامة للقضاء العسكري المؤرخة في شهر  -
  .وبناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع -

  قرر
  1مادة رقم

المشار إليه فيما تضمنه مـن  . م1992نة لس) 124(يسحب جزئياً القرار رقم 
أبوبكر المصري بشير أبوتربة، ويعتبـر فـي   / نقيب) 10033(إنهاء خدمة الرقم 
  .حقه كأن لم يكن 

  )2(مادة رقم 
وذلك باإلحالة للتقاعد  ىط المذكور بالمادة األولبتعدل أسباب إنهاء خدمة الضا

ـ لعدم اللياقة الصحية ألسباب ترجع إلى الخدمة العس ا ، ويسـتحق  ـكرية وبسببه
  .من مرتبه%90معاشاً تقاعدياً 

  



  1985رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  )3( مادة رقم
وعلى الجهات المعنيـة  . م1/11/2006يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 

  .وضعه موضع التنفيذ
  مصطفى حممد عبد اجلليل                                                                     

  لوطني االنتقايل رئيس الس ا
  صدر في طرابلس يوم الثالثاء

  .م26/06/2012بتاريخ 



  1986رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  .م 2012لسنة ) 54( رقم

  بنقل ضابط إىل اخلدمة املدنية
 

  :رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  :بعد االطالع علي

  .م2011.أغسطس .3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديالته. م1978لسنة)5(وعلى القانون رقم -
بتقرير بعض األحكام في شـأن صـالحيات   . م2012لسنة )11(وعلى القانون رقم -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي
-03-1المؤرخ في )392-10-2(واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم  -

  .م2012
  .وبناء على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة األركان العامة  -

  قرر
  )1(مادة رقم 

محمد منصور الصويعي الشـقمان ، إلـى الخدمـة    / عقيد " 10684" الرقم  ينقل
مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص  –المدنية  وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية 

  .بشأن الخدمة وتعديالته. م1974لسنة )40(قممن القانون ر)70(عليها في المادة 
  )2( مادة رقم

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه
  مصطفى حممد عبد اجلليل                                                                     

  رئيس الس الوطني االنتقايل
  لثالثاء صدر في طرابلس يوم ا

  .م2012-06-26بتاريخ 



  1987رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  م2012لسنة  ) 58( رقم 

  بشأن إيفاد مبهمة رمسية
  

  رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  بعد االطالع 

  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة،  -
  .،وتعديالته3/8/2011ر في على اإلعالن الدستوري الصادو -
  .وعى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
ـ  600وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقـم   - رخ ؤالم
  .م2/6/2012
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .ولدواعي المصلحة العامة -

  قرر
  )1(ة ماد

  - :همؤسماأ ةيوفد السادة اآلتي
  .رئيساً للوفد                       علي أبوبكر قدور   / الشيخ -  1
  .عضواً              حسن الصادق الطيب المصراتي      -  2
  .عضواً            حافظ أبوبكر الجاللي                   -  3
  .عضواً              سالم أبورقية                         -  4

  .إلى المملكة العربية السعودية وذلك لزيادة الحصة المخصصة للحجاج الليبيين
  )2(مادة 

تقريراً تفصيلياً مكتوباً عن المهمة، يعرض على المجلس الـوطني   المعنيونيقدم 
  .االنتقالي فور عودتهم



  1988رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  )3(مادة 
الرسمية وفي وسـائل  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة 

  .اإلعالم المختلفة
  مصطفى حممد عبداجلليل                                                                    

  رئيس الس  الوطني االنتقايل
  صدر في طرابلس يوم السبت 

  .  م30/06/2012بتاريخ 



  1989رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  ميالدي2012سنة ل ) 59( رقم 

  بشأن نقل ضابط
  

  رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  بعد االطالع 

  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة،  -
  .، وتعديالته.م3/8/2011على اإلعالن الدستوري الصادر في و -
  .اصاتهوعى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختص -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .بشأن الخدمة في القوات المسلحة. م1974لسنة ) 40(وعلى القانون رقم  -
  .بشأن تقاعد العسكريين. م1974لسنة  43وعلى القانون رقم  -
  .بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية. م1978لسنة ) 5(وعلى القانون رقم  -
المسـتويات   تفي شأن تحديـد صـالحيا  . م2012لسنة ) 11(لقانون رقم وعلى ا -

  .القيادية في الجيش الليبي
  .وزير الدفاع/ وبناء على ما عرضه السيد  -

  قرر
  )1(مادة 

السيد البشير سالم بن الحاج، من الجيش الليبي إلى وزارة / ينقل العقيد 
  .الداخلية

  )2(مادة 
  .ه وعلى كل فيما يخصه تنفيذهيعمل بهذا القرار من تاريخ صدور

  مصطفى حممد عبداجلليل                                                                     
  رئيس الس الوطني االنتقايل

  صدر في طرابلس يوم الخميس
  .م5/7/2012



  1990رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  م2012لسنة  ) 61 ( رقم

  .م2005لسنة  )10(للقوات املسلحة رقم  األعلىء قرار القائد بشأن إلغا
  

  رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  بعد االطالع

  .م2011فبراير 22فبراير الصادر في 17على بيان انتصار ثورة  -
  .وتعديالته. م2011أغسطس /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاتهوعلى قرار تشكيل المجلس الوطني  -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .بشأن العقوبات العسكرية وتعديالته.1974لسنة ) 37(وعلى القانون رقم -
  .بشأن إصدار قانون اإلجراءات. م1999لسنة )1(وعلى القانون رقم -
  .عرضه السيد وزير الدفاع وبناء على ما -

  قرر
  )1( ةماد

المشار إليه . م2005لسنة ) 10(قرار القائد األعلى للقوات المسلحة رقم ىيلغ
  .وكافة اآلثار المترتبة عليه وتسوية ترقيات وأقدميات والفروق المالية للمعنيين به

  )2( مادة
  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه

  مصطفى حممد عبداجلليل                                                                     
  رئيس الس الوطني االنتقايل

  صدر في طرابلس يوم الخميس
  .م05/07/2012بتاريخ



  1991رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  م2012لسنة  )62(رقم 

  .بشأن إنهاء خدمات ضابط
  

  : رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  بعد االطالع

  .م2011فبراير 22فبراير الصادر في  17بعد االطالع على بيان انتصار ثورة  -
  .وتعديله. م2011أغسطس /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .على النظام األساسي للمجلس والئحته الداخليةو -
  .وتعديالته. م1974لسنة )40(وعلى القانون رقم  -
بتقدير بعض األحكام في شـأن صـالحيات   . م2012لسنة ) 11(وعلى القانون رقم -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي
  .وبناء على ماعرضه وزير الدفاع وموافقة رئيس األركان -

  قرر
  )1( مادة

الليبي  بالجيشحمد المزوغي ، ناجي أمحمد م/عقيد" 15407"خدمة الرقم ىتنه
  .وذلك بقبول استقالته

  )2(مادة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسـمية وفـي وسـائل    

  .اإلعالم المختلفة 
  مصطفى حممد عبداجلليل                                                                     

  تقايل رئيس الس الوطني االن
  صدر في طرابلس يوم الثالثاء

  .م26/06/2012بتاريخ 
  



  1992رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت 
  م2012لسنة  )63(رقم 

  بشأن إنهاء خدمة ضابط
  

  :رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت
  بعد االطالع 

  .م2011فبراير 22فبراير الصادر في 17على بيان انتصار ثورة  -
  .وتعديله. م2011أغسطس /3عالن الدستوري الصادر في وعلى اإل -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .وتعديالته. م1974لسنة )40(وعلى القانون رقم -
  .وتعديالته. م1974لسنة )43(وعلى القانون رقم -
بتقرير بعض األحكام في شـأن صـالحيات   . م2012لسنة )11(على القانون رقمو -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي
- المـؤرخ فـي   )18(وزيـر الـدفاع بموجـب كتابـه رقـم      هعرض على ما وبناء

  .وموافقة رئيس األركان. م26/03/2012
  ررــق

  )1( مادة
محمد علي الشاوش في  جمال/ عقيد دكتور مهندس" 22350"خدمة الرقم ىتنه

  .الجيش الليبي وذلك بقبول استقالته
  )2( مادة

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه
  

  اجلليلعبدمصطفى حممد                                                                       
  رئيس الس الوطني االنتقايل

  ابلس يوم الثالثاءصدر في طر
  .م26/06/2012بتاريخ



  1993رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  املؤقت االنتقايلقرار رئيس الس الوطني 
  م2012لسنة  )64( رقم

  .بشأن إنهاء خدمة ضابط
  :رئيس الس الوطني االنتقايل املؤقت

  بعد االطالع 
  .م2011فبراير 22فبراير الصادر في 17علي بيان انتصار ثورة  -
  .م وتعديله2011أغسطس /3ادر في وعلى اإلعالن الدستوري الص -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  .وتعديالته. م1974لسنة ) 40(وعلى القانون رقم -
بتقرير بعض األحكام في شـأن صـالحيات   . م2012لسنة )11(وعلى القانون رقم -

  .المستويات القيادية بالجيش الليبي
- عرضه وزير الدفاع وموافقة رئيس األركان  على ما وبناء.  

  ررــق
  )1( مادة

محمود ميالد أحمد العجيلي، بالجيش الليبـي وذلـك    / خدمة مقدم مهندس ىتنه
  .بقبول استقالته 

  )2( مادة
  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه 

  اجلليلعبدمصطفي حممد                                                                       
  رئيس الس الوطني االنتقايل 

  صدر في طرابلس يوم الثالثاء
  .م26/06/2012بتاريخ



  1994رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  على للقضاءقرار الس األ
  م2012لسنة  )44(رقم 

  نيتيابتدائ ونيابتنيبإنشاء حمكمتني 
  وتعديل دائرة اختصاص حمكمة ونيابة استئناف

  وحمكمة ابتدائية
  

  الس األعلى القضاء
  .،وتعديله3/8/2011بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ  -
  .ضاء، وتعديالتهبشأن نظام الق 2006لسنة  6وعلى القانون رقم  -
المـؤرخ   600وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقـم   -
  .م2/6/2012
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس األعلى للقضاء في اجتماع المجلس السـابع   -

  .وموافقة المجلس. م27/6/2012المنعقد بتاريخ . م2012لسنة 
  ررـــق

  )1(مادة 
محكمـة  (ىسـم دائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تُتنشأ محكمة ابت

د دائـرة اختصاصـها بـدوائر    حدها في مدينة نالوت ، وتُيكون مقر) نالوت االبتدائية
  ".نالوت، غدامس، كاباو، وازن، سيناون، درج"اختصاص المحاكم الجزئية 

تتبعهـا  " نالوت االبتدائية نيابة"ىسموتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تُ
  ".كاباو، نالوت، وازن، سيناون، درج، غدامس"النيابات الجزئية 

  )2( مادة
محكمـة  " ىسـم تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تُ

د دائرة اختصاصها بـدوائر  حدها في مدينة الزنتان ، وتُريكون مق" الزنتان االبتدائية 
  ".الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن" المحاكم الجزئيةاختصاص 



  1995رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

" نيابة الزنتـان االبتدائيـة  "ى سموتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تُ
  ".نة، القلعة، يفرنيالزنتان، الريا" تتبعها النيابات الجزئية

  )3(مادة 
المحـاكم  بـدوائر اختصـاص   " محكمـة جـادو االبتدائيـة   "د دائرة اختصاص حدتُ

  ".الرجبان،تيجي، الحرابة ،جادو، الرحيبات:"الجزئية
بدائرة اختصاص المحكمة، وتتبعها "نيابة جادو االبتدائية"وتحدد دائرة اختصاص 

  ".الحرابة تيجي، جادو، الرحيبات، الرجبان،"النيابات الجزئية
  )4(مادة 

بتـدائيتين،  التي دخلت في اختصاص محكمتي نالوت والزنتـان اال  ىحال الدعاوتُ
جزت للحكمبحكم المادة األولى، إلى هاتين المحكمتين ما لم تكن قد ح.  

حال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابتي نـالوت والزنتـان االبتـدائيتين،    وتُ
  .بحكم المادة األولى، إلى هاتين النيابتين ما لم يتم التصرف فيها

  ) 5(مادة 
  .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

  )6( مادة
علـى  و، "م2013-2012"عمل بهذا القرار اعتباراً من بدايـة العـام القضـائي    ي

نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي.  
  الس األعلى للقضاء

  .هجرية1433/شعبان/7:صدر في 
  .ميالدية27/6/2012: الموافق
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  قرار الس األعلى للقضاء
  م2012لسنة  )45(رقم 

  اء حمكمة ونيابة جزئيتنيبإنش
  وتعديل دائرة اختصاص حمكمة ونيابة ابتدائيتني

  وحماكم ونيابات جزئية
  

  الس األعلى للقضاء
  .،وتعديله3/8/2011بعد االطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ  -
  .بشأن نظام القضاء، وتعديالته 2006لسنة  6وعلى القانون رقم  -
المـؤرخ   660ة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقـم  وعلى اقتراح إدار -

  .م14/6/2012
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس األعلى للقضاء في اجتماع المجلس السـابع   -

  .وموافقة المجلس. م27/6/2012المنعقد بتاريخ . م2012لسنة 
  قرر

  )1(  مادة
محكمـة  "تٌسـمى تدائيـة  تنشأ محكمة جزئية بدائرة اختصاص محكمة الزاوية االب

د حـد يكون مقرها في منطقة ترفاس جنوب مدينة الزاوية وتُ" جنوب الزاوية الجزئية
ناصر، عمر بن عبدالعزيز، الزاويـة  "دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص مراكز األمن 

  ".الوسط
، االبتدائيـة وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة جزئية، تتبع نيابـة الزاويـة   

  ".نيابة جنوب الزاوية الجزئية"ى سمتُ
  )2(مادة 

التي دخلت في اختصاص محكمة جنوب الزاوية الجزئيـة، بحكـم    ىحال الدعاوتُ
  .جزت للحكمما لم تكن قد ح ةاألولى، إلى هذه المحكم ةالماد
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تحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابة جنوب الزاوية الجزئية، بحكم المادة 
  .لنيابة ما لم يتم التصرف فيهااألولى، إلى هذه ا

  )3(مادة 
يخالف أحكام هذا القرارلغى كل حكم ي.  

  )4(مادة 
على الجهات و، "2013-2012"عمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام القضائي ي

نشر في الجريدة الرسميةالمعنية تنفيذه، وي.  
  الس األعلى للقضاء

  .هجرية1433/شعبان/7:صدر في 
  .ميالدية27/6/2012: افقالمو
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة  )98(رقم 

  بإنشاء املركز الوطني للوقاية واحلجر الزراعي
  /جملس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل 2010لسنة ) 12(انون رقم وعلى الق -

  .والئحته التنفيذية
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .قاليةاعتماد الحكومة االنت
ميالدي، بحل مركز مكافحـة  2012لسنة ) 97(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .الجراد واآلفات الزراعية
) 3(وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرتـه رقـم    -

  .ميالدي26/01/2012المؤرخة 
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة      -

   .ميالدي
  "ــــررقـ"

  )1(مادة 
) المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي(ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى 

يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة 
  .الحيوانية والبحرية

  )2(مادة 
طـرابلس ويجـوز إنشـاء     يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة

مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء علـى  
  .عرض من لجنة إدارة المركز
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  )3(مادة 
  :يتوىل املركز ما يلي

متابعة تطبيق التشريعات النافذة في شأن وقاية النباتـات والحجـر الزراعـي     -1
فحة اآلفات الزراعية طبقاً للخطط المعـدة  الداخلي والخارجي وتنفيذ برامج مكا

  .في الخصوص
  .اإلشراف على مكاتب الحجر الزراعي -2
إجراء الرقابة الدورية على المشاتل الخاصة والعامة والتأكد من خلوهـا مـن    -3

األمراض واآلفات الزراعية التي تصيب األشجار لضـمان مطابقتهـا للشـروط    
لتنسيق مع جهات اإلشراف علـى هـذه   والمواصفات الخاصة بشأن تشغيلها با

  .المشاتل
المراقبة الصحية للشتول الموردة لليبيا والتأكد مـن خلوهـا مـن األمـراض      -4

  .واآلفات النباتية ومنح أذونات استيراد وتصدير المنتجات النباتية
توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالحجر الزراعي بالتنسـيق مـع الجهـات     -5

  .التقارير الالزمة عن سير العمل بها المختصة وإعداد
القيام بإجراء المسوحات الالزمة لغـرض التعـرف علـى اآلفـات الزراعيـة       -6

  .وأعدائها الحيوية للوصول إلى الطرق الكفيلة بمكافحتها
العمل على تنفيذ الدراسات والتجارب التطبيقية فـي مجـال مكافحـة اآلفـات      -7

  .الزراعية
فنية في مجال وقاية النباتات والتنسيق مـع الجهـات ذات   تقديم االستشارات ال -8

  .العالقة في هذا الشأن
إعداد البرامج المتكاملة للمكافحة الحيوية بالتعاون مع الجهات العلمية العاملـة   -9

  .في هذا المجال
جمع وحصر المعلومات حول مختلف اآلفات الزراعية فـي جميـع المنـاطق     -10

شجار والنباتات المصابة باآلفـات الزراعيـة   ألواإلشراف على التخلص من ا
  .بالطرق العلمية

تقييم المبيدات المسجلة ومدى فعاليتها في مكافحة اآلفات الزراعية واقتـراح   -11
  .منها إلغاؤهما يمكن إضافته أو 
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متابعة تنظيم توريد وتداول المبيدات داخل ليبيا والتفتـيش علـى المبيـدات     -12
  .بالداخل والخارج

مراجعة محالت ومراكز توزيع المبيدات الزراعية والتأكد من مدى التـزامهم   -13
  .بالشروط الصحية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات الضبطية بالوزارة

القيام بتحاليل جودة المبيدات التي يتم توريدها ومدى مطابقتهـا للمواصـفات    -14
  .المطلوبة وإدارة مختبر تحليل المبيدات

االحتياج السنوي من المبيدات الزراعية ومتابعة توزيعها بالتنسيق مع تحديد  -15
  .الجهات ذات العالقة

القيام بتسجيل المبيدات الزراعية واعتمادها عن طريق اللجان الفنية المشكلة  -16
  .لهذا الغرض

التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص في منح أذونـات توريـد المبيـدات     -17
كيات العاملة في هذا المجال وفق ما تنص عليه التشريعات للشركات والتشار

   .المنظمة
  )4(مادة 

يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قـرار مـن   
مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانيـة والبحريـة   

  .وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة
  )5(مادة 

تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبـرامج الالزمـة لتحقيـق األهـداف     
المناطة به في إطار الخطة العامة للقطاع ومتابعـة تنفيـذها ولهـا علـى وجـه      

  :الخصوص ما يلي
  .وضع القواعد والنظم الفنية الالزمة لعمل المركز والجهات التابعة له -1
ساب الختـامي للمركـز والعمـل علـى     إعداد مشروع الميزانية السنوية والح -2

  .اعتمادهما
  .متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق األهداف المناطة بها -3
  .اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما لالعتماد -4



  2001رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  )6(مادة 

يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل 
ولـه علـى    هتنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه

  :وجه الخصوص
دعوة لجنة اإلدارة لالجتماع وإعداد جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد  -1

  .محاضرها
  .تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز -2
ت التابعة لـه والعـاملين   اإلشراف على سير العمل باإلدارات واألقسام والوحدا -3

  .بها وتولي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة
اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما على لجنـة اإلدارة   -4

  .العتماده من الجهات المختصة
إعداد مقترح مشروعات العقود واالتفاقيات التي يكـون المركـز طرفـاً فيهـا      -5

  .العتماد ومتابعة تنفيذهاوإحالتها ل
  .تمثيل المركز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -6
  .تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها -7
  .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة -8

  )7(مادة 

  :تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي
  .ية العامةما يخصص له في الميزان -
عوائد ما يقدمه من خدمات للجهات العامة واألهلية واألفراد وفقـاً للتشـريعات    -

  .النافذة
  .الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها -
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  )8(مادة 
يفتح للمركز حساب جار بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيـه أموالـه   

والنظم المعمول بها فـي هـذا   ويتم اإليداع في الحساب والصرف منه وفقا للوائح 
  .الشأن

  )9(مادة 
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يـتم إعـدادها واعتمادهـا وفقـاً للـنظم      
المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة الماليـة  

مـل بهـذا   للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تـاريخ الع 
  .القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية

  )10(مادة 
يؤول للمركز المنشأ بهذا القرار كل ما يتعلق بإدارة الوقاية والحجـز الزراعـي   

وأرصدة ومخصصات مالية ومـوظفين، كمـا    وموجوداتمن مقار وأصول " سابقاً"
صـول وموجـودات   يؤول إليه ما يتعلق باآلفات الزراعية والحجز الزراعي مـن أ 

  .وأرصدة مركز مكافحة الجراد واآلفات الزراعية المنحل
ويتولى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية إصدار اإلجـراءات الالزمـة   

  .لتنفيذ أحكام هذه المادة
  )11(مادة 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز عدد من اإلدارات والمكاتـب يصـدر بتحديـدها    
علـى   ر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنـاءً وبيان اختصاصها قرا

  .عرض من لجنة إدارة المركز
  )12(مادة 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخـالف أحكامـه، وعلـى    
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هجري1433/ربيع اآلخر/17صدر في 

  .ميالدي 10/03/2012ق المواف
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة  )99(رقم 

  بإنشاء املركز الوطني ملكافحة اجلراد الصحراوي
  

  /جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن      -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل 2010لسنة ) 12(انون رقم وعلى الق -

  .والئحته التنفيذية
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .تحديد هيكل الحكومة
مـيالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

  .قاليةاعتماد الحكومة االنت
ميالدي، بحل مركز مكافحـة  2012لسنة ) 97(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

  .الجراد واآلفات الزراعية
) 3(وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرتـه رقـم    -

  .ميالدي26/01/2012المؤرخة 
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعـه العـادي الخـامس لسـنة      -

  .ميالدي
  "ــــررقـ"

  )1(مادة 

المركـز الـوطني لمكافحـة الجـراد     (ينشأ بموجب هذا القرار مركـز يسـمى   
يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة الماليـة المسـتقلة ويتبـع وزارة    ) الصحراوي

  .الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
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  )2(مادة 
طـرابلس ويجـوز إنشـاء     يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة

مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء علـى  
  .عرض من لجنة إدارة المركز

  )3(مادة 
  :يتوىل املركز ما يلي

  .إعداد الخطط والبرامج الالزمة الستكشاف ومكافحة الجراد ومتابعة تنفيذها -1
خاصة باالستكشاف والمكافحـة مـن مبيـدات    العمل على توفير المستلزمات ال -2

ومعدات الرش وأجهزة االتصال الالسلكي ووسائل المواصالت المختلفة الالزمة 
  .ألداء أعماله بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة

االتصال بالجهات ذات العالقة لتأمين وتدبير االحتياجـات الضـرورية العاجلـة     -3
  .ارئة للجرادلتنفيذ حمالت المكافحة الط

  :اإلشراف على نشاط الطيران الزراعي من خالل ما يلي -4
المشاركة في حمالت القضاء على اآلفات الزراعية الفتاكة والجراد الصـحراوي   -أ

  .عن طريق الرش الجوي السريع
العمل على زراعة البذور بالطرق الجوية ومد األراضي الزراعيـة والمراعـي    -ب

  .ة باألسمدةالمحمية العامة والخاص
مكافحة الحرائق التي قد تلحق بالمحاصيل الزراعية والغابـات بالتعـاون مـع     -ج

  .الجهات ذات العالقة
القيام بأعمال التصوير الجوي حسب الطلب لغرض تخطيط األراضي الزراعيـة   -د

  .والمشاريع
تأمين خدمات النقل والشحن الجوي للمنتجـات الزراعيـة بـين المشـاريع      -هـ

  .ة المتباعدة ومراكز التسويق والمخازن بالداخل والخارجالزراعي
العمل على تدريب وتكوين عناصر فنية متخصصة فـي مجـاالت استكشـاف     -5

  .ومكافحة الجراد بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العالقة
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التعاون مع المراكز المتخصصة في الدول األخرى وبموافقة الجهات المختصـة   -6
  .شاف ومكافحة الجراد وعقد االتفاقات بهذا الشأنلتنسيق جهود استك

  )4(مادة 
يدار المركز بلجنة إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتها قـرار مـن   
مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانيـة والبحريـة   

  .وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة
  )5(مادة 

المركز وضع الخطط والبـرامج الالزمـة لتحقيـق األهـداف      تتولى لجنة إدارة
المناطة به في إطار الخطة العامة للقطاع ومتابعـة تنفيـذها ولهـا علـى وجـه      

  :الخصوص ما يلي
  .وضع القواعد والنظم الفنية الالزمة لعمل المركز والجهات التابعة له -1
  .زإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمرك -2
  .متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق األهداف المناطة بها -3
  .ا لالعتمادمعرضهواقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للمركز  -4

  )6(مادة 
يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي بما يكفل 

ذليل الصعوبات التي تواجهه ولـه علـى   تنفيذ وتحقيق أهدافه ومعالجة المشاكل وت
  :وجه الخصوص ما يلي

دعوة لجنة اإلدارة لالجتماع وإعداد جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد  -1
  .محاضرها

  .تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز -2
اإلشراف على سير العمل باإلدارات واألقسام والوحدات التابعة له والمـوظفين   -3

  .ي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذةبها وتول
اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للموظفين وعرضـهما علـى لجنـة     -4

  .اإلدارة العتمادهما من الجهات المختصة
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إعداد مقترح مشروعات العقود واالتفاقيات التي يكـون المركـز طرفـا فيهـا      -5
  .وإحالتها لالعتماد ومتابعة تنفيذها

  .تمثيل المركز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -6
  .تشكيل اللجان الفنية والعلمية وتحديد مهامها -7
  .إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة -8

  )7(مادة 

  :تتكون املوارد املالية للمركز مما يلي
  .ما يخصص له في الميزانية العامة -
من خدمات للجهات العامة واألهلية واألفراد وفقـاً للتشـريعات   عوائد ما يقدمه  -

  .النافذة
  .الهبات غير المشروطة التي يحصل عليها -

  )8(مادة 
يفتح للمركز حساب جار بإحدى المصارف العاملة في ليبيا تودع فيـه أموالـه   
ويتم اإليداع في الحساب والصرف منه وفقاً للوائح والنظم المعمول بها فـي هـذا   

  .لشأنا
  )9(مادة 

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يـتم إعـدادها واعتمادهـا وفقـاً للـنظم      
المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة الماليـة  
للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تـاريخ العمـل بهـذا    

  .ة السنة المالية الحاليةالقرار وتنتهي بنهاي
  )10(مادة 

يؤول للمركز المنشأ بهذا القرار كل ما يتعلق بمكافحة الجراد ونشاطات الطيران 
الزراعي من مقار وأصول وموجودات وموظفين وأرصدة ومخصصات مالية تتعلق 

  . بمركز مكافحة الجراد واآلفات الزراعية المنحل
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  )11(مادة 

ركز عدد من اإلدارات والمكاتـب يصـدر بتحديـدها    يتكون الهيكل التنظيمي للم
وبيان اختصاصها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنـاء علـى   

  .عرض من لجنة إدارة الجهاز
  )12(مادة 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخـالف أحكامـه، وعلـى    
  .الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة 

  جملس الوزراء
  

  .هجري1433/ربيع اآلخر/17صدر في 
  .ميالدي 10/03/2012الموافق 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2012لسنة ) 28(رقم 

  
  جلنة قيد حمرري العقود

وتعديله  العقود بشأن محرري 1993لسنة ) 2(رقم  نبعد االطالع على القانو - 
  .والئحته التنفيذية

طلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر وعلى ال - 
  .الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

 16: الموافق . هـ 1433/رمضان /  26وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  - 
  .ميالدي 2012/  8/ 

  قررت
  )1(مادة 

  - :ئناف طرابلس وهم يقيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة است
  .محمد صالح عبداهللا البطي - 1
  .ال احميدة الجهميمفاطمة ك - 2
  .رمضان يعبدالرحيم صالح عل - 3
  .أحمد محمد أحمد غويلة - 4
  .محمد سالم جمعة العود - 5
  .محمد امحمد سعيد عسكر - 6
  .عواطف عبدالسالم محمد المحجوب - 7
  .فيصل شعبان رجب البربار - 8
  .العنقار منة محمد عليآ - 9

  .سين علي اجريديحمحمد  - 10
  .عبدالحكيم عامر أحمد الساقزلي - 11
  .خالد الطاهر علي الراشدي - 12
  .لحرابياي تبسمة عبدالسالم التوا - 13
  .فوزية محمود مصطفى بن دله - 14
  .الهادي رمضان الهادي حميدة - 15
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  .علي جمعة علي سالم - 16
  .ربيع زاكي محمد عمر - 17
  علي الفقيه حسين جالصديق فر - 18
  .مصطفى علي عبداهللا صوه - 19

  )2(مادة 
يقيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود 

  - :المبين قرين اسمه وهم
  .بمكتب سالم علي علي خليفة            عادل محمد المهدي النعاس    - 1
  .مفتاح عامر سيف النصر بمكتب         الهادي عامر سيف النصر        - 2
  .بمكتب أحمد علي عامر المرغني      عبدالباسط أحمد الفيتوري الضاوي  - 3
  .بمكتب ريم يوسف األمين      ي سعد محمد عثمان            دش - 4
  .بمكتب عبدالحكيم عمر قنيدي        محمد المنصوري نصر عبدالقادر  - 5
  .بمكتب أسمهان سليم سالم        أحمد محمد ميالد أبو شهيوه       - 6
  .بمكتب رمضان الهادي احميدة         رمضان محمد مسعود علي       - 7
  .بمكتب بشير رمضان بن زيتون       محمد عبدالسالم محمد بن صالح   - 8
  .بمكتب سالم رمضان مساعد        الصويعي علي المبروك العجيلي   - 9

  )3(مادة 
داهللا عبدالسالم خليفة محرر العقود بدائرة محكمة اسـتئناف  فتحي عب/ ينقل السيد  -

  .الزاوية للعمل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه
حسين الهادي حسين يوسف محرر العقود بدائرة محكمـة اسـتئناف   / ينقل السيد  -

  .لبهالزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على ط
األسطى محرر العقود بدائرة محكمة استئناف  نصر المبروك المبروك/ ينقل السيد  -

  .الزاوية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه
  )4(مادة 

من جدول محرري العقود بناء على طلبهما  اآلتيين اسميهماقيد السيدين  ىيلغ
  - :وهما 

  .بروك الزائديعبدالرؤوف خليفة الم - 1
  .األحولعبدالسالم محمد عبدالسالم  - 2
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  )5(مادة 
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريـدة  

  .الرسمية
  املستشار                                               املستشار/   يعتمد          
  األزهري عليالشريف                                        علي امحيدة عاشور        

  وزير العدل                                    رئيس جلنة قيد حمررى العقود              
  

  .ميالدي 10/9/2012: اعتمد بتاريخ
 .هجري 1433/ شوال /  23: الموافق
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  ري العقودقرار جلنة قيد حمر                                  
  ميالدي 2012لسنة ) 29(رقم 

  
  جلنة قيد حمرري العقود

وتعديلـه   العقـود  بشأن محـرري  1993لسنة ) 2(رقم  نبعد االطالع على القانو -
  .والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على تـوافر   -
  .الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

 16: الموافق . هـ 1433/رمضان /  26وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2012/  8/ 

  قررت
  )1(مادة 

  - :يقيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة وهم 
      .محمد مصباح ىالزين المهد - 1
  .عبدالخالق أحمد عبدالكريم أقدورة - 2
  .محمد عبدالسالم مسعود عبدالسالم - 3
  .علي حسين عبدالرحمن معيوف - 4
        .مفتاح موسى مفتاح شنينه - 5
  .ةاتم ميالد صالح أبوبريدعح - 6
  .سدينه أحمد محمد أبوشوفه - 7

  )2(مادة 
محرري عقود مساعدين كل بمكتـب محـرر العقـود     اسماهمايقيد السيدان اآلتيان 

  -:سمه وهم ا المبين قرين
  .بمكتب عبداهللا محمد شقرون   راهيم ميالد اجعاكه           ميالد إب -1
  .بمكتب محمد أحمد أميمة          أيوب محمد أحمد اميمة        -2
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  )3(مادة 
هذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريـدة  بيعمل 
  .الرسمية

  املستشار                                                  املستشار/  يعتمد         
  األزهري عليالشريف                                        علي امحيدة عاشور        

  رئيس جلنة قيد حمررى العقود            وزير العدل                                      
  

  .ميالدي 10/9/2012: اعتمد بتاريخ
  .هجري 1433/ شوال /  23: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2012لسنة ) 30(رقم 

  
  جلنة قيد حمرري العقود

وتعديلـه  العقـود  بشأن محـرري   1993لسنة ) 2(رقم  نبعد االطالع على القانو -
  .والئحته التنفيذية

تـوافر   وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على -
  .الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

: الموافـق  . هـ 1433/رمضان /  26ى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ ـوعل -
  .ميالدي 2012/  8/  16

  قررت
  )1(مادة 

  -:ادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم سيقيد ال
  .توفيق امحمد فرج سعود - 1
  .تاح ادراهمفتاح محمد مف - 2
  .إبراهيم جمعة محمد مصطفى - 3
  .معمر عبدالسالم محمد أنويجي - 4

  )2(مادة 
هم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود ؤيقيد السادة اآلتية أسما

  - :سمه وهم االمبين قرين 
  .شرف الدين أحمد امحمد أحمد             بمكتب خيري عبدالجليل الشيباني -1
  .محمد علي بن جمعة منأيبمكتب        مد أبوعرقوب        محمد حمد مح -2
  .بمكتب الصديق علي مسعود خليفة         مهند محمود عمار محمود        -3
  .بمكتب الصديق علي مسعود خليفة      محمد سالم علي الهمالي            -4
  .علي المدني بمكتب عبدالستار محمد       عبدالمالك محمد منصور الشيباني  -5
  .بمكتب خالد مفتاح فرج عويدان      أحمد البشير محمد الحبتي          -6
  . بمكتب منصور محمد أبوبريق      عبدالعظيم منصور محمد أبوبريق   -7
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  )3(مادة 
هذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريـدة  بيعمل 
  .الرسمية

  ملستشارا                                                املستشار/  مديعت          
  األزهري عليالشريف                                        علي امحيدة عاشور        

  وزير العدل                                    رئيس جلنة قيد حمررى العقود              
  
  .ميالدي 10/9/2012: اعتمد بتاريخ  

  .هجري 1433/ شوال /  23: الموافق



  2015رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2012لسنة  )31(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
وتعديلـه  العقـود  بشأن محـرري   1993لسنة ) 2(رقم  نبعد االطالع على القانو -

  .والئحته التنفيذية
تندات المرفقة بها الدالة على تـوافر  وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمس -

  .الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
 16: الموافق . هـ 1433/رمضان /  26وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2012/  8/ 

  قررت
  )1(مادة 

  -:يقيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم 
  .ليفة الزويأكرم عمر خ - 1
  .وليد خالد ادريس هويدي - 2
  .محمد الساكر إبراهيم عبدالعالي - 3

  )2(مادة 
اآلتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبـين   السادةيقيد 
  -:سمه وهم اقرين 

  .محمد سالم محمد المرغني             بمكتب منير عبدالرحمن فضل المبروك -1
  .بمكتب حمزة عطية اهللا امحارب      ياد عبداهللا صالح      عبداهللا ع -2
  .بمكتب عياد مصطفى محمد العبدلي       ناصر مصطفى محمد منصور   -3
  .بمكتب اخلف محمد اخلف الترهوني         يجالل موسى محمد السعيط -4
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  )3(مادة 
/ مكتب السـيدة  معتز محمد عبد النبي المعداني محرر عقود مساعد ب/ ينقل السيد  -

بنغازي للعمل محرر عقـود   استئنافنزهة سالم سعيد الحرابي محرر العقود بمحكمة 
منير عبدالرحمن فضل المبروك محرر عقود بدائرة محكمة استئناف / مساعد بمكتب 

  .بنغازي بناء على طلبه
  )4(مادة 

الجريـدة   هذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر فيبيعمل 
  .الرسمية

  املستشار                                                املستشار/  يعتمد         
  األزهري عليالشريف                                        علي امحيدة عاشور        

   حمررى العقودوزير العدل                                    رئيس جلنة قيد               
  

  .ميالدي 10/9/2012: اعتمد بتاريخ
 .هجري 1433/ شوال /  23: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود                                 
  ميالدي 2012لسنة ) 32(رقم 

  
  جلنة قيد حمرري العقود

له وتعدي العقود بشأن محرري 1993لسنة ) 2(رقم  نبعد االطالع على القانو - 
  .والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر  - 
  .الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

 16: الموافق . هـ 1433/رمضان /  26وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  - 
  .ميالدي 2012/  8/ 

  قررت
  )1(مادة 

محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل  ىمان المرتضهناء رجب عث يدةقيد الست
   .األخضر

  )2(مادة 
يعمل يهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريـدة  

  .الرسمية
  املستشار                                                املستشار/  يعتمد          

  األزهري عليالشريف                                        ورعلي امحيدة عاش        
  العقود حمررىوزير العدل                                    رئيس جلنة قيد               

  .ميالدي 10/9/2012: اعتمد بتاريخ
 .هجري 1433/ شوال /  23: الموافق



  2018رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قيد حمرري العقودقرار جلنة                                   
  ميالدي 2012لسنة ) 33(رقم 

  
  جلنة قيد حمرري العقود

وتعديلـه   العقـود  بشأن محـرري  1993لسنة ) 2(رقم  نبعد االطالع على القانو -
  .والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على تـوافر   -
  .لقيدالشروط المطلوبة قانوناً ل

 16: الموافق . هـ 1433/رمضان /  26وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ  -
  .ميالدي 2012/  8/ 

  قررت
  )1(مادة 

  -:يقيد السادة اآلتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم 
  .طارق صالح خمسين أيوب - 1
  .عبداللطيف أبوزيد عبدالرحمن أبوزيد - 2
  .ريم عبداهللاكنعم الطاهر عبدالم - 3
  .صالح سالم مفتاح القراضي - 4

  )2(مادة 
محرري عقود مساعدين كل بمكتـب محـرر العقـود     اسماهما يقيد السيدان اآلتيان

  -:سمه وهم االمبين قرين 
  .بمكتب عزالدين علي أحمد العياط        القحواشمحمود عبدالسالم ضوء  -1
  .يف علي محمد الدباشؤوبمكتب عبدالر      أسامة محمد سويسى الشارف      -2
  



  2019رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  )3(مادة 
محمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس  اعمر منصور / ينقل السيد  -

  .للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه
  )4(مادة 

لجريـدة  يعمل يهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في ا
  .الرسمية

  املستشار                                                 املستشار/ يعتمد          
  األزهري عليالشريف                                        علي امحيدة عاشور        

  ررى العقودوزير العدل                                    رئيس جلنة قيد حم              
  

  .ميالدي 10/9/2012: اعتمد بتاريخ
.هجري 1433/ شوال /  23: الموافق



  2020رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  قرار جلنة قيد حمرري العقود                                  
  ميالدي 2012لسنة ) 34(رقم 

  
  جلنة قيد حمرري العقود

وتعديلـه  العقـود  بشـأن محـرري    1993لسنة ) 2(رقم  نبعد االطالع على القانو-
  .والئحته التنفيذية

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على تـوافر  -
  .الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

 16: الموافـق  . هـ 1433/رمضان /  26وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ -
  .ميالدي 2012/  8/ 

  قررت
  )1(مادة 

حرري عقود مساعدين كـل بمكتـب محـرر العقـود     يقيد السادة اآلتية أسماؤهم م
  -:سمه وهم بدائرة محكمة استئناف سبهااالمبين قرين 

  .ةبمكتب علي محمد أبو بكر دل   محمد الهادي            يىإبراهيم يح-1
  .ةبمكتب علي محمد أبوبكر دل  محمد أبوبكر إبراهيم المدني          -2
  .بمكتب بوجمعة علي محمد   عبدالكريم عاشور بركة عبدالرحمن -3

  )3(مادة 
يعمل يهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريـدة  

  .الرسمية
  املستشار                                                  املستشار/  يعتمد         

  األزهري ليعالشريف                                        علي امحيدة عاشور        
   وزير العدل                                    رئيس جلنة قيد حمررى العقود              

  .ميالدي 10/9/2012: اعتمد بتاريخ
  .هجري 1433/ شوال /  23: الموافق



  2021رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  



  2022رقم الصفحة                                                                              )18( عــددال

  ميالدي 2012لسنة  ) 68( قرار رقم 
  م2012لسنة )  66( بتعديل القرار رقم 

  يد املعاملة املالية لرئيس ووكالء ديوان احملاسبةبتحد
  

  الس الوطني االنتقايل املؤقت
  :بعد االطالع

  
  .م وتعديالته2011/اغسطس / 3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في   *
وعلى قانون النظام المالي للدولـة والئحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن       *

  .وتعديالتهما
بشأن إصدار قانون عالقات العمل والئحته . م2010لسنة ) 12(نون رقم وعلى القا *

  .التنفيذية
بشـأن  . م2011لسـنة  ) 119(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم * 

  .إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته
بشـأن  . م2011لسـنة  ) 121(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم  *

  .يف رئيس ديوان المحاسبةتكل
بشـأن  . م2011لسـنة  ) 120( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم * 

  .تكليف وكيل ديوان المحاسبة
بشـأن بتحديـد   . م2012لسـنة   66وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقـم   *

  .المعاملة لرئيس ووكالء ديوان المحاسبة
  .ان المحاسبةوعلى ما عرضه السيد وكيل ديو *

  ررـق
  )1(مادة 

لسـنة   66يعدل نص المادة الثانية من قرار المجلس الوطني االنتقـالي رقـم   
بتحديد المعاملة المالية لرئيس ووكالء ديوان المحاسبة بحيث يجري نصـها  . م2012

  -:على النحو التالي
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رقـم  يعمل بهذا القانون من تاريخ إصدار قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت 
  .بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته. م2011لسنة  119

  
  ليبيا –الس الوطني االنتقايل املؤقت 

  يوم األحد: صدر في طرابلس
  .م5/8/2012:بتاريخ 
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