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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2012لسنة ) 13(رقم 

  يف شأن استحداث وزارة لإلعالم
  املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته. م2011أغسطس  3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
في شـأن تعيـين رئـيس    . م2012لسنة ) 9(قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
فـي شـأن مـنح الثقـة     . م2012لسنة ) 10(قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .للحكومة المؤقتة
وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العـادي الثـاني واألربعـين     -

  .م27/11/2012المنعقد يوم الثالثاء الموافق 
  :أصدر القرار اآلتي

1 

تستحدث وزارة تسمى وزارة اإلعالم ويكـون عمرهـا مـن عمـر الحكومـة      
  .المؤقتة

2 

  .تتولى رئاسة الوزراء إدارة هذه الوزارة وتمويلها
3 

على رئيس الوزراء ترشيح وزير لوزارة اإلعالم، وعرضـه علـى المـؤتمر    
  .ةالوطني العام لنيل الثق

4 

يتولى المؤتمر الوطني العام مهامه الرقابية على هذه الوزارة من خالل اللجان 
المختصة لضمان حيادية واستقاللية اإلعالم وحمايته من أية محاولة للهيمنة عليه 

  .أو توجيهه من قبل أية جهة كانت
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5 

ألعلـى لإلعـالم،   بشأن إنشاء المجلس ا. م2012لسنة ) 44(يلغى القرار رقم 
  .بشأن المجلس األعلى لإلعالم وتعديالته. م2012لسنة ) 58(والقرار رقم 

6 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه وينشر 
  .بالجريدة الرسمية وكافة وسائل اإلعالم

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/محرم/21بتاريخ 
  .م5/12/2012الموافق 
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  املؤمتر الوطني العام رارــق
  .م2012لسنة ) 18(رقم

  يف شأن تشكيل جلنة وحتديد مهامها
  

  :امــاملؤمتر الوطني الع
  :طـالعبعد اال

 .وتعديالته .م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
ـ  .م2012لسنة )4(وعلى القانون رقم - اب المـؤتمر الـوطني العـام    بشأن انتخ

 .وتعديالته
فـي شـأن    .م2012لسـنة  ) 102(وعلى قرار المفوضية العليا لالنتخابات رقم -

 .اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام
في شأن اعتماد نتائج  .م2012لسنة ) 1(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدسـتورية بـالمؤتمر الـوطني    وعلى  -

 .العام
 .ولدواعي المصلحة العامة -

  -:در القرار اآلتيـأص
1 

  :تمر الوطني العام على النحو اآلتيؤتشكل لجنة من أعضاء الم
  عضو المؤتمر الوطني العام     نصيب          منصف محمد جويل/السيد.1
  عضو المؤتمر الوطني العام                    توفيق الشهيبي/ السيد .2
  عضو المؤتمر الوطني العام                 عبدالحفيظ محمد الدايخ/السيد .3
  لعامعضو المؤتمر الوطني ا   فوزي رجب العقاب                 /السيد .4
  عضو المؤتمر الوطني العام   عبدالرحمن الديباني                 /السيد .5
  عضو المؤتمر الوطني العام    نجم الدين العقوري                 /السيد .6
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  عضو المؤتمر الوطني العام    أحمد لنقي                         /السيد .7
  و المؤتمر الوطني العامعض      سليمان عوض زوبي             /السيد .8
  عضو المؤتمر الوطني العام  عثمان عابد مذكور                  /السيد .9

  عضو المؤتمر الوطني العام   السنوسي سالم القمي              /السيد .10
  عضو المؤتمر الوطني العام          محمد أحمد العريشية        /السيد .11
  عضو المؤتمر الوطني العام         وسي محمد الدبري      السن/السيد .12
  عضو المؤتمر الوطني العام         محمد عبداهللا التومي         /السيد .13
  عضو المؤتمر الوطني العام         حامد عبدالسالم البغدادي     /السيد .14
  الوطني العام عضو المؤتمر عبدالوهاب محمد قايد               /السيد .15
  عضو المؤتمر الوطني العام  زينب شتي حسن                   /السيدة .16
  عضو المؤتمر الوطني العام أحالم عبداهللا علوه                 /السيدة .17
  عضو المؤتمر الوطني العام    مسعود عبيد                       /السيد .18
  ر الوطني العامعضو المؤتم                   جمعة الشاوش     /السيد .19
  عضو المؤتمر الوطني العام    محمد يونس التومي               /السيد .20
  عضو المؤتمر الوطني العام     عمر أبوليفة                     /السيد .21
  عضو المؤتمر الوطني العام     عبداهللا على جوان                /السيد .22
  عضو المؤتمر الوطني العام         ر ذياب            ممحمد معإ/السيد .23
  عضو المؤتمر الوطني العام          حميد معمر الرويمي        /السيد .24
  عضو المؤتمر الوطني العام          عبدالمنعم اليسير           /السيد .25
  عضو المؤتمر الوطني العام          محمود عبدالعزيز           /السيد .26
  عضو المؤتمر الوطني العام          أحمد بوني                  /السيد .27
  عضو المؤتمر الوطني العام         محمد الطبيب                /السيد .28
  عضو المؤتمر الوطني العام     علي السويح                     /السيد .29
  عضو المؤتمر الوطني العام  ي      مان مبروك مفتاح الغضوعث/السيد .30
  عضو المؤتمر الوطني العام        مصطفي جبريل محمد جبريل /السيد .31
  عضو المؤتمر الوطني العام          جمعة السائح                /السيد 32
  عامعضو المؤتمر الوطني ال        صالح مسعود ميتو           /السيد .33
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  الوطني العام عضو المؤتمر   حمد توفيق يعقوب                أ/السيد .34
  عضو المؤتمر الوطني العام         نعيمة محمد الحامي         /السيدة .35

2 

تكون مهمة اللجنة اإلشراف علي إدارة عملية حوار مجتمعـي شـامل بهـدف    
الهيئة التأسيسية لصـياغة الدسـتور    استطالع رأي المواطنين حول آلية تشكيل

  .من اإلعالن الدستوري)30(المنصوص عليها بالمادة
3 

تستأنس اللجنة في عملها بما ورد في المذكرة المقدمة من اللجنة التشـريعية  
  .والدستورية بالمؤتمر الوطني العام

4 
يهـا أن تضـع ميزانيـة    وعل ،للجنة االستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها

تقديرية للبرنامج المكلفة به بشكل عاجل على أن تباشـر اللجنـة عملهـا يـوم     
  .م27/12/2012الخميس 

5 

علي اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاطها إلـي المـؤتمر الـوطني العـام     
باإلضافة إلى تقديم تقرير نهائي مفصل خالل مدة ال تتجاوز األسبوع مـن تـاريخ   

  .نتهاء مهامهاا
6 

  .فيما يخصه تنفيذه يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كلٍّ
  

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام                                                 
  

  في طرابلس :صدر
  .هـ1434/صفر/13بتاريخ

  .م13/12/2012الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 3(م رق

  .بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض األحكام
  

  :امــمر الوطني العـاملؤت
  :العـبعد االط

 .وتعديالته .م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانيـة والحسـابات والمخـازن     -

 .اموتعديالته
 .بشأن التخطيط والئحته التنفيذية .م2000لسنة )13(انون رقموعلى الق -
 :بإصدار قانون الميزانية العامة لألبـواب  .م2010لسنة )2(وعلى القانون رقم  -

: والباب الثالـث لألعـوام  ، .م2010للعام  )األول والثاني والرابع والخامس(
 .ميالدي)2010-2011-2012(

في شأن اعتماد الميزانية العامة للعـام   .م2012لسنة )20(وعلى القانون رقم  -
 .م2012

ي شأن تعيين رئيس ف .م 2012لسنة )9(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -
 .بتشكيل الحكومة المؤقتة الوزراء وتكليفه

الصادر فـي شـأن    .م2012لسنة )10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -
 .منح الثقة للحكومة المؤقتة

) 00342(رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابـه رقـم  / ما عرضه السيد وعلى -
 .م08/01/2013المؤرخ في 

  ررــــــق
1 

جزء ) 1/12(ة مؤقتة على أساس يؤذن للحكومة المؤقتة فتح اعتمادات شهري
األول ( :، لألبـواب .م2012ثني عشر جزءاً من اعتمـادات السـنة الماليـة    من ا

 ،لميزانية العامة ووفقاً لألحكام المقررة بالتشريعات النافـذة من ا )والثاني والرابع
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، .م2013وذلك إلى حين صدور قانون اعتماد الميزانية العامـة للسـنة الماليـة    
  .اإليرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة ىوتجب

2 

من االعتمادات الشـهرية  دة يفاً تحديد الجهات المستوزارة المالية شهري تتولى
جزءاً من اثني عشر جزءاً من اعتمـادات السـنة   ) 1/12(المؤقتة بما ال يتجاوز 

  .م2012المالية 
3 

إلى أن يتم إقرار الميزانية ، اليجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إال في 
الترقية إليهـا  حالة الضرورة وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين عليها أو 
  .معتمدة في مالك وظائف الوزارة أو المصلحة في الميزانية السابقة

القانون فيتم صرفها وفقاً ألحكامه  ىأما العالوات السنوية التي تستحق بمقتض
  .ولو كان ذلك قبل إقرار الميزانية

4 

لسـابقة  خالل الفتـرة ا ) المصروفات العمومية ( يكون اإلنفاق من الباب الثاني
  :على إقرار الميزانية وفقاً للقواعد اآلتية

يعمل ببنود المصروفات العمومية المقترحة في مشروع الميزانيـة ألول   ال -1
  .مرة ، أما البنود المقترح إلغاؤها فتعتبر كأنها ألغيت

يكون الصرف من البنود المقترح زيادتها في حدود ما كان معتمداً لها في  -2
قة دون زيادة ، أما البنود المقترح خفضها فيكون الصرف منها في الميزانية الساب

 .حدود االعتماد المخفض
يجوز أن يزيد ما يصرف من أي بند من بنود المصروفات العمومية علـى   -3

ال يجاوز مجموع مصروفات أالنسبة المقررة في االعتماد الشهري المؤقت بشرط 
 .الباب الثاني النسبة المذكورة
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5 

، مشروع الميزانية إال بعد إقرارهـا ال يجوز االرتباط بأعمال جديدة مقترحة في 
وأدرج لهـا  سـابقة  أما األعمال التي شرع في تنفيذها في سنة أو سنوات مالية 

اإلنفاق عليها في حدود االعتمـاد الشـهري   اعتماد في مشروع الميزانية فيجوز 
روع الميزانية وأن يتم مشواردة في المؤقت بشرط عدم تجاوز تقديرات األعمال ال

  .على تفويض مالي يصدر في كل حالة على حدة ذلك بناء
6 

تخصم المبالغ المالية التي يتم تحويلها وفقاً لهذا القرار ، مما يخصص للجهات 
وزارة الماليـة   ى، وتتـول  .م2013المستفيدة بالميزانية العامة للسـنة الماليـة   

الالزمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامـة للسـنة الماليـة    إجراءات التسويات 
  .م2013

7 

من توفير لترتيبات التي تضيقوم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع ا
  .السيولة الالزمة في حينها

8 

 د الميزانية العامة للدولـة للعـام  ينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتما
  .م2013

9 

، وعلى الجهـات المعنيـة   .م01/01/2013يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
  .وينشر في الجريدة الرسمية ،تنفيذه
  

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام                                                          
  في طرابلس :صدر

  .هـ1434/ربيع األول/8بتاريخ
  .م20/01/2013الموافق
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  املؤمتر الوطني العام قرار
  .م2013لسنة ) 4(رقم 

  بشأن تسمية الدولة
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .وتعديالته. م2011/أغسطس/3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
بشأن انتخاب المـؤتمر الـوطني العـام    . م2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

  .وتعديالته
فـي شـأن   . م2012لسنة ) 102(رقم  المفوضية العليا لالنتخاباتر وعلى قرا -

  .اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام
في شأن اعتماد نتائج . م2012لسنة ) 1(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
) 00001(رئيس مجلس الوزراء، المقيد تحت رقـم  / وعلى كتاب معالي السيد -

  .م01/01/2013المؤرخ في 
وإلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العـام فـي جلسـته المنعقـدة بتـاريخ       -

  .م08/01/2013
  _:أصدر القرار اآلتي

1 

بمسـمى   )دولـة ليبيـا  ( إلى حين اعتماد دستور دائم للبالد يسـتبدل مسـمى  
   .)الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى(

2 

للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية واإلقليميـة   الجديدة تعتمد التسمية
وعلى جميع الجهات العامـة والخاصـة مراعـاة تغييـر      ،والمحلية ذات العالقة

وغير الرسـمية وضـمان صـدورها     واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية
  .التسمية الجديدة للدولة طبقاً للمادة األولى من هذا القرارومستقبالً بما يتالءم 



  518ة  رقم الصفح                                                                                   )9( عــددال

3 

 ،م، ويلغى كل حكـم يخالفـه  08/01/2013يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
  .وينشر في الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ربيع األول/9يخ بتار
 .م21/01/2013الموافق 
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  .م2013لسنة ) 5(رقم 

  يف شأن تعيني سفري
  :املؤمتر الوطني العام

  :طالععد االب
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
العمـل السياسـي   ، فـي شـأن تنظـيم    .م2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
 ،في شأن إصدار قانون عالقات العمل .م2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام -
لص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يـوم الثالثـاء   وعلى ما خ -

ـ  1434/ بتاريخ السابع عشر من شهر ربيـع األول  الموافـق للتاسـع    .هـ
 .م2013/ والعشرين من شهر يناير

  :صدر القرار اآلتي
1 

جمهوريـة الصـين   ، سفيراً لليبيا في صالح الدين محمد البشاري/ يعين السيد
  .الشعبية

2 

وينشر فـي   ،يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع األول/ 23: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 04: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  .م2013لسنة ) 6(رقم 

  ني سفرييف شأن تعي
  :املؤمتر الوطني العام

  :طالعبعد اال
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
، فـي شـأن تنظـيم العمـل السياسـي      .م2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
 ،قانون عالقات العمل في شأن إصدار .م2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام -
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يـوم الثالثـاء    -

ـ  1434/ بتاريخ السابع عشر من شهر ربيـع األول  الموافـق للتاسـع    .ـه
 .م2013/ والعشرين من شهر يناير

  :صدر القرار اآلتي
1 

  .مفتاح رمضان الطيار، سفيراً لليبيا في دولة المكسيك/ يعين السيد
2 

وينشر فـي   ،يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا –م املؤمتر الوطني العا
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع األول/ 23: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 04: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  .م2013لسنة ) 7(رقم 

  يف شأن تعيني سفري
  :املؤمتر الوطني العام

  :طالعبعد اال
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
فـي شـأن تنظـيم العمـل السياسـي       .م2001لسنة ) 2(ن رقم وعلى القانو -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
 ،في شأن إصدار قانون عالقات العمل .م2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .بالمؤتمر الوطني العام وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية -
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يـوم الثالثـاء    -

ـ  1434/ بتاريخ السابع عشر من شهر ربيـع األول  الموافـق للتاسـع    .هـ
 .م2013/ والعشرين من شهر يناير

  :صدر القرار اآلتي
1 

  .لليبيا في دولة ماليزيا أنور أبو بكر الفيتوري، سفيراً/ يعين السيد
2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر فـي  
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع األول/ 23: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 04: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  .م2013لسنة  )8(رقم 

  يف شأن تعيني سفري
  :املؤمتر الوطني العام

  :طالعبعد اال
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
فـي شـأن تنظـيم العمـل السياسـي       .م2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
 ،في شأن إصدار قانون عالقات العمل .م2012نة لس) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
 .وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام -
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يـوم الثالثـاء    -

ـ  1434/ شهر ربيـع األول بتاريخ السابع عشر من  الموافـق للتاسـع    .هـ
 .م2013/ والعشرين من شهر يناير

  :صدر القرار اآلتي
1 

  .سيايأندون، سفيراً لليبيا في دولة الصادق محمد عثمان بن صادق/ يعين السيد
2 

وينشر فـي   ،يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه
  .دة الرسميةالجري

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع األول/ 23: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 04: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام
  .م2013لسنة ) 9(رقم 

  بشأن الشروع يف انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور
  بطريق االقرتاع احلر املباشر

  :بعد االطالع على
  .وتعديالته .م2011/أغسطس /3اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
بشأن إنشاء لجنة الحـوار   .م2012لسنة ) 18(قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

  .المجتمعي
ربيـع  /25وعلى ما دار بجلسة المـؤتمر الـوطني العـام المنعقـدة بتـاريخ       -

  .م2013 /فبراير/6الموافق . هـ1434/األول
  :صدر القرار اآلتي

1 

في اتخاذ اإلجراءات الالزمـة النتخـاب    -ودون إبطاء أو تأخير-يشرع فوراً 
  .الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق االقتراع الحر المباشر

2 

لجنـة  بشأن إنشاء  .م2012لسنة ) 18(يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 
  .الحوار المجتمعي

3 

يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح قـانون بشـأن إعـادة تشـكيل     
  .المفوضية العليا لالنتخابات وتسمية أعضائها، ويطرح على المؤتمر إلقراره

4 

يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح باختيار لجنة تضم ثالثة أعضاء 
ي العام تتولى إعداد مشروع قـانون يـنظم انتخـاب الهيئـة     من المؤتمر الوطن

  .التأسيسية لصياغة الدستور، ويطرح على المؤتمر إلقراره



  524ة  رقم الصفح                                                                                   )9( عــددال

5 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيمـا يخصـه تنفيـذه،    
  .ويلغى كل حكم يخالفه

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434/ربيع األول/26:بتاريخ
 .م2013/فبراير/7: الموافق



  525ة  رقم الصفح                                                                                   )9( عــددال

  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2013لسنة ) 10(رقم 

  يف شأن منح الثقة لوزير
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد اإلطالع
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
ـ   2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  - يم العمـل السياسـي   م، فـي شـأن تنظ

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
م في شأن إصدار قانون عالقات العمـل  2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
قة م، في شأن منح الث2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .للحكومة المؤقتة
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستين  -

هــ   1434/ المنعقد يوم األحد بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ربيع األول
 .م2013/ الموافق للعاشر من شهر فبراير

  :صدر القرار اآلتي
1 

لشريف، ويعين وزيراً لإلعالم، في الحكومـة  يوسف محمد ا/ تمنح الثقة للسيد
  .المؤقتة

2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر فـي  
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع الثاني/ 01: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 11: الموافق
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  متر الوطني العام قرار املؤ
  م2013لسنة ) 11(رقم 

  يف شأن منح الثقة لوزير
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد اإلطالع
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
م، فـي شـأن تنظـيم العمـل السياسـي      2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .اوالقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهم
م في شأن إصدار قانون عالقات العمـل  2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
م، في شأن منح الثقة 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .للحكومة المؤقتة
العام في اجتماعه العادي الثالث والستين وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني  -

هــ   1434/ المنعقد يوم األحد بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ربيع األول
 .م2013/ الموافق للعاشر من شهر فبراير

  :صدر القرار اآلتي
1 

محمد حسن أبو بكر، ويعين وزيـراً للتعلـيم العـالي، فـي     / تمنح الثقة للسيد
  .الحكومة المؤقتة

2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر فـي  
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع الثاني/ 01: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 11: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2013لسنة ) 12(رقم 

  ح الثقة لوزيريف شأن من
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد اإلطالع
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
م، فـي شـأن تنظـيم العمـل السياسـي      2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
صدار قانون عالقات العمـل  م في شأن إ2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
م، في شأن منح الثقة 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .للحكومة المؤقتة
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستين  -

هــ   1434/ يوم األحد بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ربيع األولالمنعقد 
 .م2013/ الموافق للعاشر من شهر فبراير

  :صدر القرار اآلتي
1 

علي مفتاح أعبيد، ويعين وزيـراً للتربيـة والتعلـيم، فـي     / تمنح الثقة للسيد
  .الحكومة المؤقتة

2 

دوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر فـي  يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ ص
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع الثاني/ 01: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 11: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2013لسنة ) 13(رقم 

  يف شأن منح الثقة لوزير
  :املؤمتر الوطني العام

  :عبعد اإلطال
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
م، فـي شـأن تنظـيم العمـل السياسـي      2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .والقنصلي والئحته التنفيذية وتعديالتهما
م في شأن إصدار قانون عالقات العمـل  2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  - 

 .والئحته التنفيذية
 .على النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العامو -
م، في شأن منح الثقة 2012لسنة ) 10(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .للحكومة المؤقتة
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستين  -

هــ   1434/ ألولالمنعقد يوم األحد بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ربيع ا
 .م2013/ الموافق للعاشر من شهر فبراير

  :صدر القرار اآلتي
1 

عبد السالم محمد أبو سعد، ويعين وزيراً لألوقاف والشؤون / تمنح الثقة للسيد
  .اإلسالمية، في الحكومة المؤقتة

2 

شر فـي  يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وين
  .الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع الثاني/ 01: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 11: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2013لسنة ) 14(رقم 

  يف شأن تسمية مقرر املؤمتر الوطني العام
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد اإلطالع
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3الن الدستوري الصادر في على اإلع -
م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العـام  2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

 .وتعديالته
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
م، في شأن اعتماد نتائج 2012لسنة ) 1(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .المؤتمر الوطني العامانتخاب 
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقـد   -

 .م2012/ يوم االثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر
  :صدر القرار اآلتي

1 

  .نوري علي أبو سهمين، مقرراً للمؤتمر الوطني العام/ يسمى السيد
2 

م، ويلغى كـل  2012هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر  يعمل بأحكام
  .حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع الثاني/ 02: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 12: الموافق
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  م2013لسنة ) 15(رقم 

  مساعد مقرر املؤمتر الوطني العام يف شأن تسمية
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد اإلطالع
 .وتعديالته. م2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العـام  2012لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -

 .وتعديالته
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
م، في شأن اعتماد نتائج 2012لسنة ) 1(وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  -

 .انتخاب المؤتمر الوطني العام
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقـد   -

 .م2012/ يوم االثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر
  :صدر القرار اآلتي

1 

  .أحمد فرج الساعدي، مساعداً لمقرر المؤتمر الوطني العام/ السيديسمى 
2 

م، ويلغى كـل  2012يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 
  .حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع الثاني/ 02: بتاريخ
  .م2013/ 02/ 12: لموافقا
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  قرار املؤمتر الوطني العام 
  .م2013لسنة ) 16(رقم 

  يف شأن إخالء قاعة املؤمتر وحرمه
  :بعد االطالع

  .وتعديالته. م2011/أغسطس/03على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام -
في شأن تشكيل قـوة  . م2013لسنة ) 1(لعام رقم وعلى قرار المؤتمر الوطني ا -

  .أمنية لحماية المؤتمر
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السابع والستين المنعقد  -

  .والبيان الصادر عنه في هذا االجتماع. م2013/فبراير/20بتاريخ 
  صدر القرار اآلتي

1 

ي العام باتخاذ كافـة اإلجـراءات العاجلـة    يلتزم أمن الرئاسة بالمؤتمر الوطن
  .والفورية إلخالء القاعة وحرم المؤتمر من جميع األشخاص المقتحمين له

2 

يكون لرئيس وضباط وأفراد القوة األمنية بالمادة األولـى كافـة الصـالحيات    
ي القانونية المقررة في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم وبجميع السبل والوسائل بما ف

  .ذلك االستعانة بمن يرون ضرورة االستعانة بهم في هذا الشأن
3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضـع  
  .التنفيذ

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  /يوم
  .هـ1434/ربيع الثاني/11:بتاريخ

 .م21/02/2013: الموافق
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  الوطني العام قرار املؤمتر
  م2013لسنة ) 17(رقم 

  بتقرير بعض األحكام املؤقتة يف شأن اإليفاد
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع
  .م وتعديالته2011/ أغسطس/ 3على اإلعالن الدستوري الصادر في  -
م، فـي شـأن تنظـيم العمـل السياسـي      2001لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .ذية وتعديالتهماوالقنصلي والئحته التنفي
م في شأن إصدار قانون عالقـات العمـل   2012لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .والئحته التنفيذية
 .وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام - 
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والستين  -

هــ   1434/ من شهر ربيـع الثـاني   المنعقد يوم األحد بتاريخ الرابع عشر
 .م2013/ الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير

  :صدر القرار اآلتي
1 

يوقف مؤقتاً إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخـاب  
  .الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبالد

2 

لقرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلـى كـل   يعمل بأحكام هذا ا
  .فيما يخصه تنفيذه

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  :صدر في طرابلس

  .هـ1434/ ربيع الثاني/ 16: بتاريخ
  .م2013/ فبراير/ 26: الموفق
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  بيان املؤمتر الوطني العام 
  .هـ1434/ربيع الثاني/10جبلسته املنعقدة بتاريخ 

  .م2013/فرباير/20املوافق 
  

في الوقت الذي نستشعر فيه جالل المسؤولية الملقاة على عواتقنا وفي ضـوء  
ـ  م اما أبداه شعبنا في موقف عظيم وتجديد للثقة وللشرعية في الذكرى الثانية لقي

  .ناثورت
نضع جماهير شعبنا التي منحتنا هذه الثقة أمام واقع الحـال الـذي يواجهـه    

  .المؤتمر الوطني العام
بعض  باعتصام. م05/02/2013مشغولة منذ  ةذ ال تزال قاعة المؤتمر الرئيسإ

األطراف جراء حرب التحريـر خاصـة بعـد أن اسـتمع      ومن يرون أنهم مبتور
ورهم وأصدر قانوناً يضمن حقوقهم، وتعهدت الحكومـة  االمؤتمر إلى مطالبهم وح

اسـتمرار مسـاع   بتلبية مطالبهم وهو اآلن في قاعة غير معدة وغير مناسبة مع 
عديدة قامت بها أطراف عديدة في شكل مبـادرات إلنهـاء هـذا االعتصـام دون     

  .جدوى
من تعطيل عمـل المـؤتمر    لالستفادةإننا نستشعر أن ثمة أطرافاً عديدة تعمل 

قراره بالبـدء فـوراً فـي     وإعاقته عن أداء مهامه، خاصة بعد أن أصدر المؤتمر
كما جاء في اإلعالن الدسـتوري، وهـو اآلن   نتخاب الهيئة التأسيسية إجراءات ا

يعكف على مناقشة قانون العزل السياسي الذي يقطع الطريق على من والى نظـام  
  .الطاغية وأفسد حياتنا السياسية واالجتماعية واإلدارية

عليه نضع السيد رئيس المؤتمر أمام مسؤولياته التي تـنص عليهـا الئحـة    
  :المؤتمر المتمثلة في

شكل فوري على إخراج المعتصمين في القاعة إذ ال مبـرر السـتمرار   لعمل وبا -
  .اعتصامهم وعرقلة عمل المؤتمر

ة لمناقشـة االسـتحقاقات   د جلسات المؤتمر في قاعته الرئيساالستمرار في عق -
  .التي ال تتحمل التأخير وال التأجيل



  534ة  رقم الصفح                                                                                   )9( عــددال

يتـابع شـعبنا    اً مباشراً عبر قناة ليبيا الوطنية حتىالعمل على بث الجلسات بثّ -
  .حقيقة ما يجري في جلسات المؤتمر الوطني العام

  ليبيا –املؤمتر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  .هـ1434:ربيع الثاني:11:بتاريخ
  .م21/02/2013:الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  باستحداث مكتب، ميالدي 2012لسنة ) 358(رقم 

  دلللجهاز اإلداري بوزارة الع باهليكل التنظيمي 
  جملس الوزراء

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

 .وتعديالتهما
 .ميالدي، بشأن نظام القضاء، وتعديله 2006لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  - 
 .شأن إدارة قضايا الحكومةميالدي، ب 1971لسنة ) 87(وعلى القانون رقم  -
 .إنشاء إدارة المحاماة الشعبيةب ميالدي، 1981لسنة ) 4(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بإنشاء إدارة القـانون، والئحتـه    1992لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -

 .التنفيذية
 .تنظيم الخبرة القضائيةفي شأن  ميالدي، 2003لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -
شـأن مؤسسـات اإلصـالح    في ميالدي،  2005لسنة ) 5(القانون رقم  وعلى -

 .والتأهيل
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .ميالدي، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية 2011لسنة ) 8(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(نتقالي رقم وعلى قرار المجلس الوطني اال -

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

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي، باعتمـاد الهيكـل    2012لسنة ) 50(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .رة العدل وتنظيم جهازها اإلداريالتنظيمي واختصاصات وزا
ــه رقــم   - ــى مــا عرضــه وزيــر العــدل بكتاب ــاريخ ) 1700(وبنــاء عل بت

 .ميالدي01/07/2012
 2012وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الخـامس لسـنة     -

 .ميالدي
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  ررـــــق
1 

مكتـب  ( يستحدث بالهيكل التنظيمي للجهاز اإلداري بوزارة العدل مكتب يسمى
  .ويتبع الوزير مباشرة) المتابعة

2 

خيتص املكتب املستحدث وفقاً ألحكـام املـادة األوىل مـن هـذا القـرار مبـا 
  :يلي

متابعة ما يصدر عن الوزير أو أحد وكالء الوزارة مـن قـرارات وتعليمـات     -1
  .وتقديم التقارير عن سير تنفيذها

 .وزارةمتابعة أداء التقسيمات التنظيمية بال -2
 .م األداء العام للوزارةيوضع نماذج موحدة بشأن متابعة وتقي -3
 .تنفيذ برامج متابعة تقييم عمل الوزارة من خالل البرامج المحالة من مجلس الوزراء -4
متابعة وإصالح اإلجراءات التي يتم الكشف عنها خالل عمليات المتابعة وفقـاً   -5

 .لنتائج التقييم
 .شأن تداخل االختصاصات والمهام موضوع المتابعة والتقييمإبداء الرأي في  -6
تنفيذ خطط وبرامج المتابعة وتقييم األداء اإلداري بالتنسيق مع إدارة المتابعة  -7

بديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يكفل تحقيق األهـداف المرجـوة وتـأمين    
 .المواد الالزمة لنجاحها

ورية وفق آلية محددة تضمن تدفق المعلومات المطلوبة من تجهيز التقارير الد -8
 .إدارة المتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء

 .االستفادة من محتويات التقارير في وضع وتطوير برامج وتقييم األداء -9
3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشـر  
  .في الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هـ 1433/ شوال/ 10: صدر في
 .ميالدي 2012/ 08/ 28: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي 2012لسنة ) 369(رقم 

  باملوافقة على املشاركة يف دورة األلعاب الرياضية
  املدرسية العربية وتقرير حكم 

  
  جملـــس الوزراء

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن،    -

 .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشـأن اعتمـاد الميزانيـة   2012لسنة ) 20(وعلى القانـون رقـم  -

 .ميالدي 2012العامة لعام 
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

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

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ـ  - / 31بتـاريخ  ) 5585(ـم وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابـه رق

 .ميالدي 2012/ 07
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثـاني والثالثـين لسـنة     -

 .ميالدي 2012
 قــــــــرر

1 
يوافق لوزارة التربية والتعليم بالمشاركة في دورة األلعاب الرياضية المدرسية 

سـبتمبر   15إلـى   05ل الفترة مـن  في دولة الكويت خال ةالعربية التاسعة عشر
/ 07/ 31بتـاريخ  ) 5585(ميالدي وذلك على النحو الوارد بالكتاب رقـم   2012
 .ميالدي المشار إليه 2012
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2 
خمسـمائة ألـف   ) 500,000(يؤذن لوزارة المالية بصرف مبلغ مالي وقـدره  

ة األلعـاب  دينار لوزارة التربية والتعليم لتغطية مصـاريف المشـاركة فـي دور   
 .في دولة الكويت ةالرياضية المدرسية العربية التاسعة عشر

3 
يعمل بهذا القـرار من تاريخ صـدوره، وعلى الجهــات المعنيـة تنفيـذه،    

 .وينشر في الجريدة الرسمية
 جملـس الوزراء

  
 .هجري 1433/ شوال/ 18: صدر في
 .ميالدي 2012/ 09/ 05: الموافق
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  لوزراءقرار جملس ا
  ميالدي2012لسنة ) 390(رقم 

  بإنشاء مركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل حاالت
  العالج الطبيعي والتوحد 

  جملس الوزراء
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن،    -

 .اموتعديالته
 .بشأن المعاقين والئحته التنفيذية. م 1987لسنة ) 5(رقم  وعلى القانون -
ميالديـة، بشـأن صـندوق الرعايـة      1428لسـنة  ) 20(وعلى القانون رقم  -

 .االجتماعية وتعديله
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(نتقالي رقم وعلى قرار المجلس الوطني اال -

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

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
/ 02بتـاريخ  ) 336(وعلى ما عرضه وزير الشـؤون االجتماعية بكتابه رقـم   -

 .ميالدي 2012/ 09
ـ وع - لسـنة   ينلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس والثالث

 .ميالدي 2012
  ـــررــــق

1 

مركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل حاالت العالج الطبيعي "ينشأ مركز عام يسمى 



  540ة  رقم الصفح                                                                                   )9( عــددال

تكون له الشخصية االعتبارية والذمة الماليـة المسـتقلة ويتبـع وزارة    " والتوحد
  .ةالشؤون االجتماعي

2 
للمركز بمدينة جالو، ويجوز إنشاء فروع لـه بالمـدن أو    يكون المقر الرئيس

  .المناطق األخرى، وذلك بقرار من وزير الشؤون االجتماعية
3 

  - :يتوىل املركز القيام مبا يلي
العامة للدولة فيما يتعلق بتأهيل وإعـادة تأهيـل    ةالمساهمة في تنفيذ السياس -1

  .الج الطبيعي والتوحدحاالت الع
العمل على تقديم الدعم اإلرشادي والتوجيهي والتدريبي على كيفيـة التعامـل    -2

 .مع اإلعاقات في مجال اختصاص المركز على أسس علمية
اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل حاالت العالج الطبيعـي   -3

االجتماعي لهم وعرضها علـى وزارة  اً وتهيئة المناخ النفسي ووالتوحد حياتي
 .الشؤون االجتماعية لالعتماد

توفير كافة اللوازم للبرامج واألنشطة المختلفة وإزالة كافة المعوقـات أمـام    -4
حاالت العالج الطبيعي والتوحد بما يمكنهم من ممارسـة حيـاتهم الطبيعيـة    

وك ويسهل اندماجهم كأعضاء فاعلين في المجتمـع وتـدريبهم علـى السـل    
 .االجتماعي المرغوب والمقبول في حياتهم االجتماعية

متابعة االتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في مجال التأهيل وإعـادة التأهيـل    -5
للشرائح المستهدفة للمركز مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات 

مع الجهات  اإلقليمية والدولية وربط عالقات التعاون اإليجابي معهم بالتنسيق
 .المختصة بوزارة الشؤون االجتماعية وغيرها من الجهات المختصة

اقتراح الخطط والبرامج التي تتعلق بتبادل البيانات والمعلومات واإلحصائيات  -6
بين المركز والجهات المناظرة له في الدولة، وإدخال المعلومات الحديثة بمـا  

يد المناسبة ومتابعة تنفيذها في يمكن من انسياب وتدفق المعلومات في المواع
 .مجال اختصاص المركز وعرضها على وزارة الشؤون االجتماعية لالعتماد

 .تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العالقة في الدولة -7
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تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المراكز المماثلة والمختصـة   -8
يل حاالت العالج الطبيعي والتوحد فـي الـداخل   في مجال التأهيل وإعادة تأه

 .والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
توعية المجتمع والعمل على االكتشاف المبكر لجميع أنواع اإلعاقات في مجال  -9

 .اختصاص المركز
4 

مدير عام يصدر بتسـميته قـرار مـن وزيـر الشـؤون       المركزيتولى إدارة 
  .االجتماعية

5 
  :مبا يلي املركزخيتص مدير عام 

رسم السياسات الالزمة لتحقيق أهداف المركز وذلك بمراعاة التشريعات  -1
  .النافذة وبما يكفل تحقيق أهداف المركز

تنفيذ قرارات وزارة الشؤون االجتماعية المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل حاالت  -2
 .العالج الطبيعي والتوحد

لخطط والبرامج المعتمدة من وزارة الشؤون االجتماعية والتأكد متابعة تنفيذ ا -3
 .من تحقيق المستهدفات وتقويمها

 .اقتراح النظم واللوائح الفنية واإلدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالمركز -4
 .إعداد مشروعات الميزانية العامة للمركز -5
 .اعتماد الحساب الختامي للمركز -6
ل داخل الميزانية من باب إلى آخر تبعاً لمقتضيات الحاجة ومصلحة اقتراح النق -7

العمل في حدود المبلغ المرصود والمعتمد بالخصوص على أن يكون ذلك وفقاً 
 .للتشريعات النافذة

توقيع العقود المتعلقة بأنشطة المركز ومعامالته مع الغير وفقاً ألحكام  -8
 .التشريعات النافذة

تنظيمي والمالك الوظيفي للمركز وعرضه على وزارة الشؤون إعداد الهيكل ال -9
 .االجتماعية لالعتماد
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 .تنفيذ الميزانيات طبقاً للتشريعات النافذة -10
 .تولي صالت المركز في عالقاته بالغير وأمام القضاء -11
اإلشراف على العاملين بالمركز ومباشرة كافة األعمال المتعلقة بشؤونهم  -12

 .اً للتشريعات النافذةالوظيفية طبق
 .تشكيل اللجان الفنية والعلمية المتعلقة بنشاط عمل المركز -13
 .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز -14
  .  أية اختصاصات أخرى تسند له وفقاً للتشريعات النافذة -15

6 
  :تتكون املوارد املالية للمركز من اآلتي

  .مبالغ بالميزانية العامة للدولةما يخصص له من  -1
 .حصيلة اإليرادات الناتجة عن نشاط المركز والخدمات الذي يؤديها للغير -2
موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانوناً بما في ذلك القـروض   ةأي -3

 .والتسهيالت المصرفية
 .مشروطةالالهبات والتبرعات غير  -4

7 
للمركز من عدد من اإلدارات والمكاتب يصدر بتحديدها يتكون الهيكل التنظيمي 

وتقسيماتها الفرعية واختصاصاتها قرار من وزارة الشؤون االجتماعية بناء على 
  .عرض من مدير عام المركز وبما ال يخالف أحكام هذا القرار

8 
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة 

  .ليبيا وفقاً للتشريعات النافذة تودع فيه أموالهفي 
9 

ة المعمول بهـا وتبـدأ   ييكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسب
  .السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها
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10 
ية تنفيذه، وينشر في يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعن

  . الجريدة الرسمية
  جملس الوزراء

  .هـ 1433/ القعدة وذ/ 02: صدر في
  . ميالدي 2012/ 09/ 19: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي2012لسنة ) 394(رقم 

  بشأن أسس تنسيب الطالب من محلة
  شهادة إمتام مرحلة التعليم األساسي 

  ميالدي 2012للعام الدراسي  
  

  الوزراء جملس
  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديله -
 .ميالدي، بشأن إصدار قانون التعليم 2010لسنة ) 18(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

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

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
/ 08/ 28بتـاريخ  ) 5950(وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم   -

 .ميالدي 2012
 2012/ 09/ 25بتـاريخ  ) 10761(وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم  -

 .ميالدي
ـ   وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه - لسـنة   ينالعادي الرابـع والثالث

 .ميالدي 2012

  ررقـــــ
1 

تحدد ضوابط وأسس تنسيب الطالب الليبيين من حملة شهادة إتمـام مرحلـة   
ميالدي إلى المرحلـة الثانويـة والمعاهـد     2012التعليم األساسي للعام الدراسي 
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  -:الفنية المتوسطة على النحو اآلتي
  .ت المختلفةحاجة الدولة من التخصصا -1
 .لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة ةالقدرة االستيعابي -2
 .التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة -3
 .رغبات الطالب -4
ـ ) 17(ة عـن  ـأال يزيد عمر الطالب الملتحق بالثانوية العام -5 ة مواليـد  ـسن

 ).ميالدي 1995(
يسمح للطلبة الذين اجتازوا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعلـيم األساسـي    -6

يتقدير عام ممتاز االلتحاق بالثانوية العامة أو المعاهـد الفنيـة المتوسـطة    
 .بالدراسة دون النظر ألعمارهم

2 

من شرط العمر لاللتحاق بالثانوية العامة طالب الفئات الخاصة وفقـاً   يستثنى
يس المحددة من لجنة التقويم بمكتب إدماج وتعليم الفئات الخاصة مع وزارة للمقاي

  .التربية والتعليم
3 

يعاد تنسيب الطالب الدارسين بالسنة األولى بالثانويات التخصصية فـي العـام   
  .ميالدي إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام 2012الدراسي 

4 

ة والتعليم تشكيل لجان من ذوي االختصاص لمتابعة تنفيـذ  تتولى وزارة التربي
الضوابط المذكورة بهذا القرار، وذلك بالزيارات الميدانية للمؤسسـات التعليميـة   
للتأكد من مطابقة اإلجراءات للشروط المقررة واتخاذ اإلجراءات الالزمـة بشـأن   

  .المخالفات التي يتم ضبطها
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5 

يخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   يعمل بهذا القرار من تار
  .  المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  .هـ 1433/ القعدة وذ/ 09: صدر في
  . ميالدي 2012/ 09/ 26: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي بتحديد2012لسنة ) 397(رقم 

  ربائيةتبعية اإلدارة العامة حلماية الشرطة الكه 
  لوزارة الداخلية 

  جملس الوزراء
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن،    -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن عالقات العمـل والئحتـه    2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .التنفيذية
 .ميالدي، بشأن األمن والشرطة 1992لسنة ) 10(قانون رقم وعلى ال -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي باعتمـاد الهيكـل    2012لسنة ) 145(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .جهازها اإلداري التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم
 2012/ 9/ 17بتـاريخ  ) 9146(وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقـم   -

 .ميالدي
ـ  -  2012لسـنة   ينوعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع والثالث

 . ميالدي
  قــــــرر

1 

رة اإلدا(تكون من ضمن التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية 
وعلى وزير الداخلية بالتنسيق مـع وزيـر الكهربـاء    ) العامة للشرطة الكهربائية

والطاقات المتجددة اتخاذ اإلجراءات التي تضمن مباشرة اإلدارة لمهامهـا وفقـاً   
  .للتشريعات النافذة
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2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .  وينشر في الجريدة الرسمية المعنية تنفيذه،

  
  جملس الوزراء

  
  .هـ 1433/ القعدة وذ/ 09: صدر في
  .ميالدي 2012/ 09/ 26: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي بسحب2012لسنة ) 398(رقم 

  ميالدي  2012لسنة ) 141(قرار جملس الوزراء رقم  
  حبل جهاز الشرطة السياحية ومحاية اآلثار

  جملس الوزراء
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن،    -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن عالقات العمـل والئحتـه    2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .التنفيذية
 .األمن والشرطة ميالدي، بشأن 1992لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي باعتمـاد الهيكـل    2012لسنة ) 145(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
مـيالدي   2007لسـنة  ) 559(رقم ) سابقاً(لشعبية العامة وعلى قرار اللجنة ا -

 .بإنشاء جهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار
 2012/ 9/ 17بتـاريخ  ) 9146(وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقـم   -

 .ميالدي
ـ  -  2012لسـنة   ينوعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع والثالث

 . ميالدي
  قـــــرر

1 

مـيالدي بحـل جهـاز     2012لسـنة  ) 141(يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 
الشرطة السياحية وحماية اآلثار وتكون تبعيته لـوزارة الداخليـة وعلـى وزيـر     
الداخلية اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تضمن مباشـرة الجهـاز لمهامـه وفقـاً     

  .للتشريعات النافذة
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2 

صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   يعمل بهذا القرار من تاريخ 
  . المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

   
  جملس الوزراء

  
  .هـ 1433/ القعدة وذ/ 09: صدر في
  . ميالدي 2012/ 09/ 26: الموافق
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي بسحب2012لسنة ) 399(رقم 

  دي ميال 2012لسنة ) 143(قرار جملس الوزراء رقم  
  حبل مصلحة أمن املرافق واملنشآت

  جملس الوزراء
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن،    -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن عالقات العمـل والئحتـه    2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .التنفيذية
 .ميالدي، بشأن األمن والشرطة 1992لسنة ) 10(وعلى القانون رقم  -
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي بحل مصلحة أمـن   2012لسنة ) 143(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .المرافق والمنشآت
ميالدي باعتمـاد الهيكـل    2012لسنة ) 145(مجلس الوزراء رقم وعلى قرار  -

 .التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري
مـيالدي   1990لسـنة  ) 1186(رقم ) سابقاً(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

 .بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت
ـ  -  2012/ 9/ 17بتـاريخ  ) 9146(م وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رق

 .ميالدي
 2012وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع والثالثـين لسـنة    -

 . ميالدي
  قـــــــرر

1 

ميالدي بحل مصلحة أمن  2012لسنة ) 143(يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 
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اخليـة اتخـاذ   المرافق والمنشآت وتكون تبعيتها لوزارة الداخلية، وعلى وزير الد
  .اإلجراءات الالزمة التي تضمن مباشرة المصلحة لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة

2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .  المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  
  .هـ 1433/القعدة وذ/09: صدر في

  . ميالدي 26/09/2012: افقالمو
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  قرار جملس الوزراء
  ميالدي بتعديل 2012لسنة ) 404(رقم 

  ميالدي بإنشاء 2012لسنة ) 100(حكم بقراره رقم 
  املركز الوطني للصحة احليوانية 

  
  جملس الوزراء

 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
الميزانية والحسـابات والمخـازن،    وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن عالقات العمـل والئحتـه    2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  -

 .التنفيذية
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
ميالدي بإنشـاء المركـز    2012نة لس) 100(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .الوطني للصحة الحيوانية
وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانيـة والبحريـة بكتابـه رقـم      -

 .ميالدي 14/08/2012المؤرخ في ) 3/5/971(
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثالثـين لسـنة    -

 .ميالدي 2012
  قــــــرر

1 

مـيالدي   2012لسـنة  ) 100(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2(تعدل المادة 
  -:المشار إليه، ويكون نصها على النحو اآلتي

2 
يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بمدينة الزاويـة ويجـوز إنشـاء    

علـى   مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء
  . ))عرض من لجنة إدارة المركز
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2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلـى الجهـات   
  .  المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  جملس الوزراء

  
  .هـ 1433/ القعدة وذ/ 13: صدر في
  . ميالدي 2012/ 09/ 30: الموافق
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  راءقرار جملس الوز 
  ميالدي بتقرير 2012لسنة ) 411(رقم 

  عالوة متييز للعاملني مبصلحة الضرائب
  وتقرير بعض األحكام بشأنها 

  جملس الوزراء
 .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري وتعديالته -
وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحة الميزانية والحسـابات والمخـازن،    -

  .وتعديالتهما
ميالدي، بشأن إصـدار قـانون عالقـات     2010لسنة ) 12(نون رقم وعلى القا -

 .العمل والئحته التنفيذية
ميالدي، بشأن اعتماد الميزانيـة العامـة    2010لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -

 .ميالدي 2012للعام 
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 174(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .ة االنتقالية وتعديالتهتحديد هيكل الحكوم
ميالدي، بشـأن   2011لسنة ) 184(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  -

 .اعتماد الحكومة االنتقالية
مـيالدي   1990لسـنة  ) 814(رقم ) سابقاً(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة  -

 .بإنشاء مصلحة الضرائب
مـيالدي باعتمـاد الهيكـل     2012لسنة ) 68(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  -

 .التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها اإلداري
 .ميالدي 2012/ 08/ 02المؤرخ في ) 470(وعلى كتاب وزير المالية رقم  -
/ 09/ 11المـؤرخ فـي   ) 2329(وعلى كتاب مدير عام مصلحة الضرائب رقم  -

مـيالدي   2012/ 09/ 17المـؤرخ فـي   ) 2395(ميالدي وكتابه رقم  2012
 .ميالدي 2012/ 09/ 20المؤرخ في ) 2424(وكتابه رقم 

وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالـث والثالثـين لسـنة     -
 . ميالدي 2012
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  قــــــرر
1 

يمنح العاملون بمصلحة الضرائب عالوة تمييز بنسـبة مئويـة مـن المرتـب     
  -:األساسي وفقاً لما يلي

 ً   :لشاغلي الوظائف اآلتية% 75متنح العالوة املذكورة بنسبة : أوال
  .مدير عام المصلحة -1
 .نائب مدير عام المصلحة -2
 .مديرو اإلدارات العامة بالمصلحة -3
 .مديرو المكاتب بالمصلحة -4
 .رؤساء األقسام والوحدات بالمصلحة -5
خرى مقررة فـي  الخبراء والمستشارون بالمصلحة ممن ال تشملهم أية نسبة أ -6

 .هذا القرار
 .مديرو ونواب اإلدارات العامة بالمناطق -7
 .مديرو اإلدارات الفرعية بالمناطق -8
 .رؤساء المكاتب واألقسام باإلدارات العامة والفرعية بالمناطق -9

أمناء الخزائن بالمصلحة واإلدارات العامة والفرعية بالمنـاطق والمكاتـب    -10
 .التابعة لها

  :لشاغلي الوظائف التالية% 50متنح العالوة املذكورة بنسبة : ثانياً 
  .أعضاء المكتب القانوني بالمصلحة -1
والفنيون وكاتبو الحسابات والسائقون بكافـة   والماليون الموظفون اإلداريون -2

اإلدارات والمكاتب واألقسام بمختلف اإلدارات العامـة والفرعيـة بالمنـاطق    
 .والمكاتب التابعة لها

  :لشاغلي الوظائف التالية% 25متنح العالوة املذكورة بنسبة : لثاً ثا
  .موظفو االستعالمات -1
 .العاملون بالمقهى والنظافة -2
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2 

  :العالوة املقررة مبوجب املادة السابقة يف احلاالت اآلتية صرفيوقف 
  .الندب. 2      . النقل. 1
  .اإلعارة. 3

3 

  .هذا القراريلغى كل حكم يخالف أحكام 
4 

مـيالدي، وينشـر فـي     2013يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول شهر ينـاير  
  .الجريدة الرسمية

  جملس الوزراء
  .هـ 1433/ القعدة وذ/ 14: صدر في
  . ميالدي 2012/ 10/ 01: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2013لسنة ) 7(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محرري العقود وتعديلـه   1993لسنة  2عد االطالع على القانون رقم ب

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقـة  . والئحته التنفيذية
وعلى محضر اجتماع لجنة . بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

  .ميالدي25/3/2013القيد بتاريخ 
  قــــررت

1 

يقيد السادة والسيدات اآلتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف 
  -:بنغازي، وهم

  .أكرم جمعة علي السيفي -1
  .أمل سالم عمر اكريم -2
  .فتح اهللا سعد عبد القادر إبراهيم -3
  .صالح عبداهللا ارحيم إبراهيم -4
  .افطيمة محمد مصباح محمد -5
  .محمد شحات خميس عثمان -6
  .دالسالم محمود جبريل الورفليعب -7
  .عابد أبوبكر حامد سليمان -8
  .جمعة سعد خليفة سعد -9

  .عزيزة عبدالعزيز عبد الكريم محمد -10
2 

عد بمكتـب  محـرر عقـود مسـا   / مراجع محمود فرج العمامي/ يقيد السيد
  .محمدخالد المبروك إ/ األستاذ

3 

محرر عقود بمحكمة اسـتئناف  / ديناليوليد عبدربه محمد ال/ يلغى قيد السيد
  .بنغازي بناء على طلبه
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4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر فـي  
  .جريدة الرسميةال

  
  املستشار                                                           يعتمد          

  حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        

  
  .هجري 1434/خراآل ىجماد/4: اعتمد بتاريخ

  .ميالدي14/4/2013: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2013لسنة ) 8(رقم 

  
  نة قيد حمرري العقودجل

بشأن محرري العقود وتعديلـه   1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم 
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقـة  . والئحته التنفيذية

وعلى محضر اجتماع لجنة . بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  .يالديم11/4/2013القيد بتاريخ 

  قــــررت
1 

عقود بدائرة محكمة استئناف طـرابلس   يأسماؤهم محرر اآلتيةيقيد السادة 
  -:وهم

 .مصباح مفتاح الشامس قاجوم -1
 .محمد فرج محمد العكروت -2
 .مونيإبراهيم سالم إبراهيم الت -3
 .بوزيدمحمد أمحمد عمر إ -4
 .بوعونمحمد سالم أ إيمان -5
 .ريشينفكيني عمر محمد اق -6
 .العماري سالم العماري سالم -7
 .عبد الوهاب علي الجليدي بقرة -8
 .الباشا األمينعبد الباسط عبد الكريم  -9

2 

بمكتب محرر العقود  اؤهم محرري عقود مساعدين كلميقيد السادة اآلتية اس
  -:المبين قرين اسمه وهم

  .رمفتاح عامر سيف النص  بمكتب  محمد محمد البوزيدي ضوء -1
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  .المصدوعه أمل ضوء بمكتب  سالم لطفي سالم خلف اهللا        -2
  .محمد سالم شوشان بمكتب  ساسي شوشان    نشكري رمضا -3
  .علي العربي أسامة بمكتب  طه عمر البصير اهويدي         -4
  .عبد السالم محمد عبد الهادي بمكتب  الصديق الصغير عمران         -5
  .أحمد محمد سالم بمكتب  د             فتحي الهادي محم -6
  .مصباح سعد مصباح بمكتب  ابتسام عبد اهللا الطاهر           -7
  .مسعود عبد الغني المبروك بمكتب  مطيع عبد السالم ميالد          -8
  .العجبلي نعز الدي بمكتب  وسيم جمعة المجدوب           -9

  .محمد التهامي علي بمكتب  محمد مفتاح يونس            -10
 .هاشم رحومة محمد بمكتب  خيري صالح محمد            -11
 .باسم علي الحاجي بمكتب  باسم أبوعجيلة المقطوف      -12
 .سعد محمد علي عون بمكتب  هدى علي بزيك                -13
 .عبد الفتاح عبد اهللا انبية بمكتب  وائل محمد صالح              -14
 .إبراهيم جمعة مصباح بمكتب  صبري فرج التومي            -15
 .عز الدين العجيلي العربي بمكتب  عدنان عبد السالم صوب       -16
 .سامي سليمان عمر بمكتب  علي موسى عثمان أحمد       -17

3 

محرري العقود بمحكمـة اسـتئناف   اسميهما  اآلتيين قيد السيد والسيدة ىيلغ
  -:على طلبيهما وهما طرابلس بناء

 .السيدة ساسي محمد الرويمي.2     حمد عمر النعاس       أ .1
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4 

وينشر فـي   ،العدلوزير يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد 
  .الجريدة الرسمية

  
  املستشار                                                           يعتمد          
  حممد رجب حديدان                                         بشري املرغني صالح 
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        

  
  .هجري 1434/ رجب  /12:اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2013/مايو  /22 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي2013لسنة ) 9(رقم 

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

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقـة   .والئحته التنفيذية
وعلى محضر اجتماع لجنـة  .بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد

  .ميالدي11/4/2013اريخالقيد بت
  قــــررت

1 

  -:مسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهأ اآلتيةيقيد السادة 
  .زي خليفة حسن رحيلوف -1
  .سلوى محمود محمد محمود -2
  .منال عبد اهللا عبد السالم الكاديكي -3

2 

حرر العقود بمكتب م ة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّيقيد السادة اآلتي
  -:المبين قرين اسمه وهم

 .بمكتب     محمد حمد امحمد بن حسونة حمد حامد محمود الحوتي   أ -1
 .خليل جعبمكتب     فاطمة مرا  حمد الصالحين      أسماء أ -2
 .بو بكر عبد الهادي فرهودبمكتب     أ  محمد جاب اهللا مفتاح        -3
 .خالد بدر يونس الزوي     نضال إدريس يونس          بمكتب -4

3 

وينشر فـي   ،يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .الجريدة الرسمية

  املستشار                                                           يعتمد          
  حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        
  .هجري 1434/ رجب  /12:اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2013/مايو / 22 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2013لسنة ) 10(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محـرري العقـود وتعديلـه     1993لسنة2على القانون رقمبعد االطالع 

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقـة   .نفيذيةتوالئحته ال
وعلى محضر اجتماع لجنـة  .بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد

  .ميالدي11/4/2013لقيد بتاريخ ا
  قــــررت

1 

  -:تية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهميقيد السادة اآل
 .محمد سعيد ىعبد الفتاح مصطف - 1
 .محمد شنبنصر مسعود إ - 2
 .مصباح عمر مسعود حصوة - 3
 .مهيب حسين الهادي العائب - 4
 .مصباح رمضان علي مصباح - 5

2 

خليفة عبد اهللا خليفة ماقورة محرر عقود بمحكمـة اسـتئناف   / ينقل السيد 
  .محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه طرابلس للعمل

3 

وينشر فـي   ،يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .الجريدة الرسمية

  املستشار                                                           يعتمد          
  حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        
  .هجري 1434/ رجب  /12:اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2013/مايو / 22 :الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي2013لسنة ) 11(رقم 

  ري العقودجلنة قيد حمر
بشأن محرري العقـود وتعديلـه    1993لسنة 2بعد االطالع على القانون رقم 

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقـة   .والئحته التنفيذية
وعلى محضر اجتماع لجنة . بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد

  .ميالدي 11/4/2013القيد بتاريخ 
  ررتقــــ

1 

حول محرر عقود بمحكمة اسـتئناف  األعبد السالم محمد السالم / يقيد السيد
   .الخمس

2 

بمكتب محرر العقود  ة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كليقيد السادة اآلتي
  -:المبين قرين اسمه وهم

  .عمر عبد اهللا البصري  بمكتب  محمد الفالح     إ ىحاتم مصطف -1
  .إبراهيم جمعة محمد  بمكتب  لمؤمن الالفي      يوسف عبد ا -2
 .سليم محمد سليم احبيش  بمكتب  سالم عمر جبريل عاشور        -3

  
3 

وينشر فـي   ،يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .الرسمية ةالجريد

  املستشار                                                           يعتمد          
  حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        
  .هجري 1434/ رجب  /12:اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2013/مايو / 22 :الموافق
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  ة قيد حمرري العقودقرر جلن
  ميالدي 2013لسنة ) 12(رقم 

  جلنة قيد حمرري العقود
ود وتعديلـه  قبشأن محرري الع 1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم 

وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقـة   .والئحته التنفيذية
وعلى محضر اجتماع لجنة .بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد 

  .ميالدي 11/4/2013القيد بتاريخ 
  قــــررت

1 

محرري عقود بمحكمـة اسـتئناف مصـراتة     اسماهما يقيد السيدان اآلتيان
  -:وهما
  .بو القاسم البيرةمحمد أعمر إ -2 علي مخزوم انتوقو              محمد -1

2 

بمكتـب محـرر    ساعدين كـلٌّ اسماهما محرري عقود مان يقيد السيدان اآلتي
  -:العقود المبين قرين اسمه وهما

 .بمكتب     رمضان محمد العماري  الزوبي  ىحمد مصطفأ ىمصطف - 1

  .بمكتب     عمر فرج محمد زايد سالم الظريف عمارة              - 2
3 

وينشر فـي   ،يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل
  .سميةالجريدة الر

  املستشار                                                           يعتمد          
  حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 

  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        
  .هجري 1434/ رجب  /12:ريخاعتمد بتا
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  567ة  رقم الصفح                                                                                   )9( عــددال

  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ميالدي 2013لسنة ) 13(رقم 

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

ستندات المرفقـة  الشأن والم يوعلى الطلبات المقدمة من ذو .والئحته التنفيذية
 وعلى محضر اجتماع لجنة. بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد

  .ميالدي11/4/2013بتاريخ  القيد
  قــــررت

1 

ـ عبد السـالم محمـد إ  / يقيد السيد د محـرر عقـود مسـاعد بمكتـب     محم
  .ارحومة عمر جبريل بمحكمة استئناف سبها/األستاذ

2 

وينشر فـي   ،من قبل السيد وزير العدل هرار من تاريخ اعتماديعمل بهذا الق
   .الجريدة الرسمية

  
  املستشار                                                           يعتمد          

  حممد رجب حديدان                                         صالح بشري املرغني 
  رئيس جلنة قيد حمرري العقود                                      وزير العدل        

  
  .هجري 1434/ رجب  /12:اعتمد بتاريخ

  .ميالدي 2013/مايو / 22 :الموافق
  


