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  .م2012لسنة ) 36(قانون رقم 
  بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض األشخاص

 

 

 22ادر فـي    ـورة الـسابع عـشر مـن فبرايـر الـص          ـار ث ـ على بيان انتص   -
  .م2011فبراير

 .م2011 أغسطس 3 وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في -
 .لمجلس وعلى الالئحة الداخلية ل-
 . وعلى النظام األساسي لعمل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت-
 . ولدواعي المصلحة العامة-
 .م2/05/2012 األربعاء الموافق يوم وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد -

  أصدر القانون اآلتي
1 

ع تحت إدارة حـارس عام أمـوال وممتلكـات األشـخاص المـذكورين             ـتوض
 وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبنـاء األشـخاص         ،جدول المرفق بهذا القانون   بال

  .الطبيعيين منهم
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أمـوال أو              

  .ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة
ور بعض األشخاص الموجودين    ـدول المذك ـاف إلى الج  ـوز أن يض  ـا يج ـكم
  .الخارجفي 



  618     رقم الصفحة                                                                              )11 (عــددال

2 

ام بقـرار من مجلس الوزراء ويكـون بدرجـة مستـشار           ـيعين الحـارس الع  
بمحكمة االستئناف بناء على عرض من وزير العدل وينوب عن األشخاص المـشار     

ون لهم فيها سلطة اإلدارة الفعليـة،  ـإليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التي يك 
أو تلك التي يمتلكون فيها أسهماً أو سندات أو         ا لهم من نصيب في رأس مالها        ـبم

حصصاً أو أنصبة أياً كانت نسبتها إلى رأس المال، ويجـوز بقـرار مـن مجلـس            
وال والممتلكات المشار   ـالوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم إدارة بعض األم        

وال والممتلكات الحقوق المخولـة للحـارس       ـم بالنسبة لهذه األم   ـإليها وتكون له  
ها قـرار مـن     ـون وذلك في الحدود التي يصدر ب      ـاً ألحكام هذا القان   ـام وفق ـالع

  .وزير العدل
ارس العام حق التوجيه واإلشراف والرقابـة علـى مباشـرة الحـراس             ـوللح

  .الخاصين ألعمالهم
3 

ها وله بوجه خاص أن يتخذ      ـيتولى الحارس العام تسلم األموال وجردها وإدارت      
ت الضرورية لتحصيل ما لألشخاص الخاضعة أمـوالهم وممتلكـاتهم          كافة اإلجراءا 

عليهم من ديـون     ألحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبالً من حقوق وألداء ما          
ـ          ـ ل ىوأن يقبض ما يؤد    ابالً منهـا   هم وأن يعطي المخالصات وأن يبيع ما كـان ق

   أو جزئيا ة عليها باهظة، ويجوز له      أو األموال التي تكون نفقات المحافظ      للتلف كليا
 العادي للعمل،   باالستغاللفي األعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق           

وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها ولـه حـق التقاضـي باسـم                  
  .المشمولين بهذا القانون باعتباره نائباً عنهم
4 

 أن يباشـر بيـع األمـوال        -  العـدل   وبإذن كتابي من وزيـر     - للحارس العام 
التجارية وبوجه خـاص لـه أن يطلـب         أو  والممتلكات وتصفية األعمال الصناعية     

  .هاء أو تصفية أية شركة أو أن يوافق على هذا اإلنهاءـإن
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5 

يعين الحارس العام بعد موافقة وزير العدل المـوظفين والمنـدوبين الالزمـين             
والممتلكات المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار         لمعاونته في إدارة األموال     

أو التي تضاف مستقبالً ويجوز ذلك بطريق الندب أو اإلعارة من مـوظفي الدولـة               
  .هاـممن لديهم الخبرة العملية في هذا الشأن وبعد موافقة الجهات التابعين ل

6 

موضوعة أموالهم تحت   يحظر أن تعقد بالذات أو بالوساطة مع أحد األشخاص ال         
الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم أية عقـود أو تـصرفات أو عمليـات               

  .تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر إال عن طريق الحارس العام
7 

من هذا القانون يقع باطالً وال يحتج به أمام         ) 12(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      
وحتى تاريخ نفـاذ    . م2011 فبراير   1، كل تصرف وقع منذ      أية جهة كانت في ليبيا    

هذا القانون على األموال أو الممتلكات المملوكة لألشخاص المشمولين بأحكام هـذا            
هريبها أو تحقيق مصلحة ماليـة شخـصية   ـها أو تؤالقانون ويكون من شأنه إخفا    

  .غير مشروعة أو بالمخالفة للتشريعات النافذة ذات العالقة
8 

ال يجـوز ألي شخص من األشخاص المشار إليهم في المادة األولـى أن يرفـع      
أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أيه جهة قضائية في ليبيا وال أن يتابع السير فـي                 

 الـدعاوى متعلقـة   هدعوى منظورة أمام الجهات المذكورة، وذلك متى كانـت هـذ      
  . الخاصة بالحراسةباألموال

9 

نفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قـد تمـت               ال يجـوز ت  
لمصلحة أحد األشخاص المشار إليهم في المادة األولى في تاريخ سابق على نفـاذ              
هذا القانون أو قرار وضع أمواله تحت الحراسة، إال بعد موافقـة الحـارس العـام          
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ملية أو تـصرف تـم   وبإذن كتابي من وزير العدل، كما ال يجوز تنفيذ أي عقد أو ع     
  .من هذا القانون) 7(بالمخالفة لنص المادة 

10 

 موجود في ليبيا أو خارجهـا يكون مديراً        اعتباريعلى كـل شخص طبيعي أو      
أو مشرفاً أو مودعـاً لديه أو حائزاً ألمـوال منقولة أو ثابتة أو لحقـوق مملوكـة      

ـ بالذات أو بالواسطة لألشخـاص الذين تنطبق عليهم         ام هـذا القانــون أو      ـأحك
 كانت طبيعتهـا أن يقـدم إلـى    ناً لهم بأية مبالغ أو حقـوق أيا    اً أو مدي  ـيكون دائن 

الً بهذه الحقوق واألمــوال مـشفوعاً بـاألوراق         ـالحارس العام بياناً صحيحاً كام    
دات الخاصـة بها، وذلك في المواعيد وباألوضـاع التي تحدد بقرار من           ـوالمستن
  .دلـوزير الع

11 

 تقـديم بيـان كـاف فـي المواعيـد           اعتبارييجب على كل شخص طبيعي أو       
 يتعلق بنقل الملكيـة أو  اتفاقوباألوضاع والشروط التي يحددها وزير العدل عن كل   

 كانـت   ولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا       في أموال منق   االستعمالنتقاع أو حق    احق  
 فـي مركـز   وتعديل في شركة مدنية أو تجارية أطبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي      

  .اً فيهافالشركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بـهذا القانون طر
12 

 التي يجب تقديم بيان عنهـا       باالتفاقات االعتداديجوز لوزير العدل أن يقرر عدم       
المحددة أو إذا كان    وفقاً ألحكام المادة العاشرة إذا لم يقدم البيان عنها في المواعيد            

  .البيان بشأنها غير صحيح
 غير ثابتة التاريخ أو قبل صـدور        باالتفاقات االعتدادوز له أن يقرر عدم      ـويج

قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثانية والثالثة من المـادة األولـي             
  .هامن هذا القانون وذلك إذا كانت ثمة أسباب جدية تدعو إلى الشك في صحت

 بنقل الملكية على سـبيل التبـرع أو أي   اتفاقما يجوز له أن يرفض قبول أي      ك
 كان تاريخ   نه إخفاء األموال عن الحراسة أيا     عقد من عقود المعاوضة يكون من شأ      

  . أو العقداالتفاقإبرام 
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13 

وز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التـي تـصدر             ـيج
ة وذلك خالل ستين يومـاً مـن إعالنهـم    قالعدل طبقاً ألحكام المادة الساب    عن وزير   

  .بالقرار محل الطعن
14 

يجـب على جميـع األشخـاص المشار إليهم في المادة األولى من هذا القانون            
وال والممتلكات التي تسري فـي شـأنها        ـوزتهم تسليم األم  حأو شاغليها أو من ب    

 كما يجب على األشخاص المشار إلـيهم فـي    ،الحارس العام أحكام هذا القانون إلى     
أن يسلموا إلى الحارس العام األموال المنقولة والثابتـة والمـستندات           ) 10(المادة  

ات المقدمة منهم وأن يمكنوه من وضع يـده         ـوق المذكورة في البيان   ـالمثبتة للحق 
ـ       مـوال  د وإجـراءات وأوضـاع تـسليم األ       ـعليها ويحدد الحارس العـام مواعي

  .داتـوالممتلكات والمستن
15 

وز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحـد األشـخاص        ـيج
الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلـك دون إخطـار سـابق         

  . مدة العقدانقضاءودون تعويض عن الفسخ قبل 
16 

الشخص الموضوعة أمواله تحـت الحراسـة   يجوز لوزير العدل أن يحدد ألسرة    
  .نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع

17 

 

األجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تـدفع لألشـخاص            
  .المشار إليهم في المادة األولى من هذا القانون
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18 

يؤخذ من إيرادات األموال والممتلكات التي توضـع تحـت الحراسـة مـايقرر              
س الخاصين من مكافـآت أو مرتبـات      اللحارس العام وللموظفين التابعين له والحر     

وما تستلزمه إدارة هذه األموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئويـة مـن               
لمكافـآت والمرتبـات   هذه األموال يحددها وزير العدل، كمـا يحـدد قيمـة هـذه ا       

  .والمصروفات وشروط صرفها
19 

يجب على الحارس العام وغيره من الحراس الخاضعين له أن يقـدموا حـساباً              
ن إدارتهم لألموال والممتلكات محل الحراسة خالل شهر من مباشرتهم لمهـامهم            ع

  . من قبل ديوان المحاسبةواعتمادهإلى وزير العدل لفحصه 
20 

 للحارس العام وللحراس الخاصين ولمـن يحـددهم وزيـر العـدل مـن               يكون
صفة مأموري الضبط القـضائي     ) 5(الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة       

  .في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون
21 

يجب على المديرين المسؤولين في المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو          
ن الجهات العامة والخاصة أن يقدموا للحارس العام والحـراس     الصناعية وغيرها م  

الخاصين والمندوبين والموظفين التابعين له عند الطلب كافـة البيانـات المتعلقـة             
 كانـت   دة األولى وودائعهم وأموالهم أيـا      في الما  مبحسابات األشخاص المشار إليه   

  .لودائع أو األموالوالدفاتر أو األوراق األخرى الخاصة بهذه الحسابات أو ا
22 

على المكلفين بإدارة األموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكام هذا           
  .القانون أن يستمروا في إدارتها إلى حين تسليمها إلى الحارس العام
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23 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها في قوانين أخرى يعاقب كـل مـن        
 من هذا القانون بالحبس الذي ال يقل عـن          6،7،9،10،11،14خالف أحكام المواد    ي

  .سنتين وبغرامة ال تجاوز خمسين ألف دينار
ـ         ـة ذاته ـب بالعقوب ـويعاق ح بقـصد   ـا كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحي

 وتقضي المحكمة عالوة على مـا تقـدم         ،وال أو حقوق مستحقة الدفع    ـتهريب أم 
دات التي يجـب تقـديم بيـان    ـام األموال واألوراق والمستنـرس الع اـبتسليم الح 

  .عنها أو تسليمها
من هـذا القـانون بـالحبس    ) 21،22(كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين  

  .الذي ال يجاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف دينار
24 

  . كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانونىيلغ
25 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسـائل       
  .اإلعالم المختلفة

  
 

–  
  :بتاريخيوم االثنين صدر في طرابلس 

  .هـ1433/ الثانيىمن جماد 11
  .م02/05/2012الموافق 
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  .م 2012  لسنة)42(قانون رقم 
  2006 لسنة 6بتعديل مادتني من القانون رقم 
  بشأن نظام القضاء

 

 

  .م2011 فبراير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في  -
  . قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاتهوعلى -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  . م وتعديله2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية -
  .جتماعي وتعديالتهبشأن الضمان اال. م1980 لسنة 13وعلى القانون رقم  -
بـشأن إعـادة تنظـيم المحكمـة العليـا         . م1982 لـسنة    6وعلى القانون رقم     -

  .وتعديالته
  .وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس األعلى للقضاء -
–5 –16اع المجلس المنعقد يوم األربعـاء الموافـق       ـا ورد في اجتم   ـوعلى م  -

  .م2012

  أصدر القانون اآلتي
 

. م2006لـسنة   ) 6(من القانون رقـم     ) 43(من المادة   ) 3(يستبدل بنص البند    
  :المشار إليه النص اآلتي

أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر بمعهد القضاء، ويجوز االستثناء مـن            
هذا الشرط إذا كان للشخص خبرة في األعمال الكتابية بالهيئـات القـضائية لمـدة               

  .سنتين على األقل
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. م2006لـسنة   ) 6(من قانون نظام القضاء رقـم       ) 99(تضاف إلى المادة رقم     
  :فقرة جديدة يكون نصها على النحو التالي

واستثناء من حكم الفقرة األولى يجوز لمصلحة العمل تمديـد خدمـة القاضـي              
 سنتين إضافيتين بناء على طلبه وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التـي يتبعهـا         

  .وذلك بقرار من المجلس األعلى للقضاء
 سري بين قضاة الجمعيـة العموميـة فـي المحكمـة            عوتكون الموافقة باقترا  

  .المختصة
 

ينشر في الجريدة الرسميةعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وي .  
  
  

 

–  

  صدر في طرابلس
  .م16/5/2012: بتاريخ
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   ميالدي2012  لسنة)43(قانون رقم 
  .م2012 لسنة 30بتعديل حكم يف القانون رقم 

  يف شأن ضوابط الكيانات السياسية وتقرير بعض األحكام
 

 

 فبراير  22ر الصادر في    ـع عشر من فبراي   ـورة الساب ـار ث ـان انتص ـعلى بي  -
  .ميالدي2011

  . ميالدي وتعديله2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت -
بشأن إنـشاء المفوضـية الوطنيـة العليـا     . م2012 لسنة 3وعلى القانون رقم    -

  .لالنتخابات وتعديالته
  .ت المؤتمر الوطني العامبشأن انتخابا. م2012 لسنة 4وعلى القانون رقم  -
  .بشأن ضوابط الكيانات السياسية. م2012 لسنة 30وعلى القانون رقم  -
بشأن إنـشاء   . م2011لسنة  ) 180( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .اللجنة العليا لإلعداد لالنتخابات
  .ولدواعي المصلحة العامة -
االنتقـالي المنعقـد يـوم األربعـاء        وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني         -

  . م2012 – 5 – 16الموافق 

  أصدر القانون اآلتي
 

بـشأن ضـوابط    . م2012 لـسنة    30يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم        
  -:الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو اآلتي
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تخابات المؤتمر الوطني العـام يجـب أن        لغرض مشاركة الكيان السياسي في ان     "
يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن ال يقل عدد األعضاء المنتـسبين              
إليه عن ثالثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية مـن اإلدارة              
المركزية للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات تفيد عدم منح االسم والرمـز لكيـان             

  ".ياسي آخرس
 

تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليـا           "
لالنتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً إلى الئحة تسجيل المرشحين المرفقة            

  ".م2012 لسنة 38بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات رقم 
 

ي      لغى كل حكـم يخالفـه،     عمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وي نـشر فـي    وي
  .الجريدة الرسمية

  
 

–  

  صدر في طرابلس
  .م16/5/2012: بتاريخ
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  . م2012  لسنة)44(قانون رقم  
  .م2012لسنة ) 3(بتعديل القانون رقم 
   العليا لالنتخاباتبشأن إنشاء املفوضية

 

 

  .م2011 فبراير 22على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في  -
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته -
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية -
  . ميالدي وتعديله2011 أغسطس 3اإلعالن الدستوري الصادر في وعلى  -
إنشاء المفوضية العليا لالنتخابات    بشأن  . م2012ة  ـلسن 3ون رقم   ـوعلى القان  -

  .وتعديالته
ـ د يـوم    ـ المنعق المجلساع  ـا ورد في اجتم   ـى م ـوعل - ـ  اءـاألربع ق ـ المواف

  .م2012–5–16

  أصدر القانون اآلتي
 

بـشأن إنـشاء    . م2012 لـسنة    3ل بنص المادة الثامنة من القانون رقم        يستبد
  -:المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات النص اآلتي

نهم قرار مـن   يحد عشر عضواً متفرغاً يصدر بتعي     أيتكون مجلس المفوضية من     
  .المجلس الوطني االنتقالي المؤقت
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عمل بهذا القانون من تاريخ صدوره     ي لغى كل حكـم يخالفـه،     ، وي نـشر فـي    وي
  .الجريدة الرسمية

  
  

 

   

  صدر في طرابلس
  .م16/5/2012: بتاريخ
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  قرار جملس الوزراء 
   ميالدي2012لسنة ) 100(رقم 

  بإنشاء املركز الوطني للصحة احليوانية
 

  .دستوري بعد االطالع على اإلعالن ال-
 وعلى قانون النظام المالي للدولة، والئحـة الميزانيـة والحـسابات والمخـازن             -

  .وتعديالتـهما
 ميالدي، بشأن إصدار قانون عالقات العمل       2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

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

  .يد هيكل الحكومةتحد
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -

  .اعتماد الحكومة االنتقالية
) 3( وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرتـه رقـم           -

  . ميالدي26/01/2012المؤرخة 
  .ميالدي2012 الخامس لسنة س الوزراء في اجتماعه العاديل وعلى ما قرره مج-

  قـــرر
1 

) المركز الوطني للـصحة الحيوانيـة     (ينشـأ بموجب هذا القرار مركـز يسمى       
يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة           

  .الحيوانية والبحرية
2 

دينة طـرابلس ويجـوز إنـشاء       يكون المقر الرئيس للمركز ومحله القانوني بم      
مكاتب له بالداخل بقرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بناء علـى              

  .عرض من لجنة إدارة المركز
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3 
 

 اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالترصد الوبائي ومسح واستئصال األمـراض           -1
 في ذلك البرامج الخاصة بالوقاية وعـالج  الحيوانية واألمراض المشتركة بما  

  .الحيوانات والدواجن والعمل على تنفيذها
  .تنفيذ أحكام التشريعات النافذة في مجال الصحة الحيوانية واقتراح ما يلزم بشأنها -2
 تحديث الشروط الصحية البيطرية الليبية الستيراد وتصدير الحيوانـات لتـتالئم         -3

  .حلي والدوليوالوضع الصحي البيطري الم
إصدار الشهادات الصحية البيطرية للحيوانـات الحيـة والطيـور والمنتجـات             -4

  .القائمة عليها المتداولة محلياً طبقاً للتشريعات النافذة
المشاركة في تسجيل األدوية واللقاحات البيطريـة واإلشـراف الفنـي علـى              -5

 الصحي البيطـري    ها طبقاً للوضع  ـتوريدها، وتحديد أنواع اللقاحات وعثرات    
  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

داد البرامج اإلرشادية المتعلقة بالوقاية والصحة الحيوانية بالتعـاون مـع           ـإع -6
  .جهات االختصاص

ات التـشغيل   ـ وتوفير مـستلزم   ،راف الفني على المستوصفات البيطرية    ـاإلش -7
 يلزم بـشأنـها     واقتراح ما  ،ج لتدريب الموظفين بـها   ـ ووضع برنام  ،لـها

ـ    ـواقتراح الضواب  ة بـشأنـها بالتنـسيق مـع       ـط والشروط الفنية الالزم
  .المناطق الواقع في نطاقها

إجراء االختبارات التشخيصية لألمراض الحيوانية واألمراض المشتركة والعمل         -8
على التحديث المستمر لطرق تشخيص األمراض ومواكبة ما يعمل به دوليـاً            

ها وتنفيذ برامج التقصي المخبـري وربـط        ـتبارات بشأن وإصدار نتائج االخ  
  .المختبرات بالحقل

إجراء تحاليل األعالف والمواد الخام الداخلة في صـناعتها للتعـرف علـى مـدى                -9
  .مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية من الناحية المرضية وإصدار نتائج تحاليلها

الخاصة باالختبارات البيطرية ومـنح     المشاركة في تسجيل المواد البيولوجية       -10
  .هاـاإلذن بتداول
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ري المرجعي وإدارته، وربطـه بـالمختبرات       ـراف على المختبر البيط   ـاإلش -11
  .المرجعية الدولية

توفير االحتياجات المختبرية مـن مـستلزمات وأجهـزة ومـواد كيميائيـة              -12
  .وبيولوجية بما يمكن المختبرات من تأدية مهامها

ركة في البرامج اإلرشادية المتعلقة بالمختبرات البيطرية وذلك بالتنسيق         المشا -13
  .مع الجهات ذات العالقة

ـ          -14 ها ـتحديد الدول المسموح االستيراد منها الحيوانات الحية والطيور ومنتجات
ومـنح  ) OIE(وفقاً للمعايير الدولية ومنظمة الصحة الحيوانيـة الدوليـة          

  .ند االستيراد والتصديراألذونات والشهائد الصحية ع
اإلشراف على سير العمل بمكاتب الحجر البيطري المتواجدة في جميع المنافذ            -15

، وتزويـدها   )الجويـة والبحريـة والبريـة     (المعتمدة من الجهات المختصة     
  .بمتطلبات العمل اليومي بما في ذلك الدورة المستندية

بعة  تنفيذ التـشريعات المتعلقـة       تقديم الرأي والمشورة الفنية البيطرية، ومتا      -16
  .بالحجر الصحي البيطري

ر الفنية واإلحـصائيات الـشهرية والـسنوية عـن أعمـال            ـداد التقاري ـإع -17
  .المحاجر البيطرية

متابعة حركة األمراض في الدول األخرى ذات العالقة بليبيا وإعداد التقـارير             -18
  .الالزمة عنها

ألدوية البيطرية والتأكد من مـدى التـزامهم        مراجعة محالت ومراكز توزيع ا     -19
  .ها بالتنسيق مع الجهات الضبطية بالوزارةـبالشروط الصحية المعمول ب

منح األذونات الالزمة لتوريد األدوية البيطرية واللقاحات واألمصال بالتعـاون           -20
  .مع الجهات ذات العالقة وفقاً للتشريعات النافذة

4 

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

  .وتمارس مهامها طبقاً للتشريعات النافذة
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5 

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

  :الخصوص ما يلي
  . وضع القواعد والنظم الفنية الالزمة لعمل المركز والجهات التابعة له-1
  .  إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز-2
  . متابعة وتوجيه الجهات التابعة للمركز بما يحقق األهداف المناطة بـها-3
  . اقتراح الهيكل التنظيمي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما لالعتماد-4

6 

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

  :وجه الخصوص ما يلي
ارة لالجتماع وإعـداد جـداول أعمالهـا وإدارة اجتماعاتــها            دعوة لجنة اإلد   -1

  .واعتماد محاضرها
  . تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز-2
 اإلشراف على سير العمل باإلدارات واألقسام والوحدات التابعة لـه والموظفين           -3

  .بـها وتولي شؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة
ي والمالك الوظيفي للمركز وعرضهما على لجنـة اإلدارة     اقتراح الهيكل التنظيم   -4

  .العتماده من الجهات المختصة
 إعداد مقترح مشروعـات العقـود واالتفاقيـات التي يكون المركز طرفا فيهـا       -5

  .وإحالتها لالعتماد ومتابعة تنفيذها
  . تمثيل المركز في عالقاته بالغير وأمـام القضـاء-6
  .ة والعلمية وتحديد مهامها تشكيل اللجان الفني-7
  . إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة-8
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7 

 

  . ما يخصص له في الميزانية العامة-
عوائـد ما يقدمه من خدمـات للجهــات العامـة واألهليـة واألفـراد وفقـاً                -

  .ةللتشريعات النافذ
  . الـهبات غير المشروطة التي يحصل عليها-

8 

يفتح للمركز حساب جاري بإحـدى المصـارف العاملة في ليبيـا تـودع فيـه              
أموالـه ويتم اإليداع في الحساب والصرف منه وفقاً للوائح والنظم المعمول بــها      

  .في هـذا الشأن
9 

دها واعتمادهـا وفقـاً للـنظم       يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يـتم إعـدا        
ها في هذا الشأن وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية           ـالمحاسبية المعمول ب  

ـ     هذا ـللدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمـل ب
  .القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية
10 

هذا القرار كل ما يتعلـق بـإدارة الـصحة الحيوانيـة       ـ ب ؤول للمركز المنشأ  ـي
من مقار وأصول وموجودات وموظفين وأرصدة ومخصصات مالية، وعلـى         " سابقاً"

وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ أحكـام            
  .هذه المادة

11 

دارات والمكاتب يصدر بتحديـدها     يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من اإل       
 علـى   والثروة الحيوانية والبحرية بنـاء    وبيان اختصاصها قرار من وزير الزراعة       

  .عرض من لجنة إدارة المركز
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12 

ـعمل ب ي     لغى كل حكم يخالف أحكامـه، وعلـى        هذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر في الجريدة الرسميةالجهات المعنية تنفيذه، وي.  

  
 

  .هجري1433/ربيع اآلخر/17صدر في 
  . ميالدي10/03/2012الموافق 
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 101(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وتنظيم جهازها اإلداري وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية

 

  .دستوري بعد االطالع على اإلعالن ال-
وعلى قانون النظام المالـي للدولـة، والئحـة الميزانية والحسابات والمخـازن           -

  .وتعديالتـها
ميالدي، بشأن وقاية النباتـات والئحتـه        1968لسنة  ) 27 (وعلى القانون رقم   -

  .التنفيذيـة
 ميالدي، بشأن التصرف فـي األراضـي        1970لسنة  ) 123( وعلى القانون رقم     -

  . المملوكة للدولةةستصلحالزراعية والم
بشأن حماية المراعـي والغابـات      ،  ميالدي 1982لسنة  ) 5 (وعلى القانون رقم   -

  .وتعديالتـه
  . ميالدي، بشأن التفتيش الزراعي1983لسنة ) 1( وعلى القانون رقم -
ميالدي، بشأن تنظـيم اسـتغالل الثـروة         1989لسنة  ) 14( وعلى القانون رقم     -

  .البحريـة
 ميالدي، بشأن حماية الحيوانات واألشجار      1989لسنة  ) 15(انون رقم    وعلى الق  -

  .والئحته التنفيذيـة
 ميالدي، بشـأن حماية األراضي الزراعيـة       1992 وعلى القانـون رقـم لسنة      -

  .وتعديالتـه
 ميالدي، بشأن تنظيم خـدمات الوحـدات        1998لسنة  ) 19( وعلى القانون رقم     -

  .التنفيذيةاإلدارية لمنتسبيها والئحته 
  . ميالدي، بشأن النشاط التجاري2010لسنة ) 23( وعلى القانون رقم -
 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 174( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -

  .هيكل الحكومةتحديد 
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 مـيالدي، بـشأن   2011لسنة ) 184( وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم    -
  .ةاعتماد الحكومة االنتقالي

 مـيالدي، بتـسمية وكـالء       2011لسنة  ) 11( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
  .ووكالء مساعدين للوزارات

 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
  .وكالء الوزارات ومساعديهم

 مـيالدي، بإنـشاء المركـز       2012لسنة  ) 98( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
  .ني للوقاية والحجر الزراعيالوط

 مـيالدي، بإنـشاء المركـز       2012لسنة  ) 99( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
  .الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي

 ميالدي، بإنـشاء المركـز      2012لسنة  ) 100( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -
  .الوطني للصحة الحيوانية

 مـيالدي،   2006لـسنة   ) 130(رقـم   " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بإنشاء جهاز الشرطة الزراعية

 مـيالدي،   1997لـسنة   ) 227(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي

،  مـيالدي  2007لـسنة   ) 159(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بشأن إنشاء الـهيئة العامة للثروة البحرية

 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 484(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية البحرية

 مـيالدي،   2008لـسنة   ) 156(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بشأن إنشاء مركز مكافحة الجراد واآلفات الزراعية

 مـيالدي،   2010لـسنة   ) 285(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بشأن إنشاء هيئة إنتاج الحبوب

 مـيالدي،   2010لـسنة   ) 286(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .عيةبشأن إنشاء هيئة تنمية منطقة فزان الزرا

 مـيالدي،   2010لـسنة   ) 287(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بشأن إنشاء هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير
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 مـيالدي،   2010لـسنة   ) 288(رقـم   " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -
  .بشأن إنشاء هيئة تنمية منطقة الجبل األخضر

 مـيالدي،  2011لسنة  ) 14(رقم  " سابقا"بيـة العامة    وعلى قـرار اللجنـة الشع    -
بشـأن نقـل تبعيـة المصرف الزراعـي إلـى قطـاع الزراعـة والثـروة            

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

  . ميالدي26/1/2012المؤرخة 
تماعـه العــادي الخـامس لـسنة         وعلى ما قـرره مجلس الـوزراء فـي اج         -

  .ميالدي2012
  ررقـــ
1 

يعتمد الهيكل التنظيمي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ويتم تنظـيم           
  .جهازها اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار

2 

 تنفيـذ   ةتمـارس وزارة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة والبحريـة مـسؤولي          
 في مجـاالت  ة، ووضع البرامج الالزمة لتنفيذ التشريعات النافذ      السياسـات والخطط 

الزراعة والثروة الحيوانية والبحريـة وفق المنهج العلمي الــذي يكفـل تحقيـق       
ات والنتائج المطلوبة ولها على     ي، ومتابعة تنفيذهـا وصوال إلى الغا     عأهداف المجتم 

  :وجه الخصوص ما يلي
ت الزراعة والثروة الحيوانية والبحريـة بمـا        وضع السياسات العامة في مجاال     -1

  . إلى تنمية وتطوير هذه الموارد والمحافظة عليهاييؤد
ـ  ـع الخطط والبرام  ـ وض -2 ـ    ـج الالزم اج الزراعـي والثـروة   ـة لزيـادة اإلنت

 ونوعاً والمحافظة على    اًاج كم ـرة اإلنت ـا يضمن وف  ـالحيوانية والبحرية بم  
  .ةـالسالالت المحلي

 يئ بأعمال الحجر الزراعي والبيطري وتنفيـذ مـسوحات الرصـد الوبـا         القيام -3
  .لألمراض الحيوانية والنباتية والسمكية
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 إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية اإلنتاج الزراعي والحيواني والبحري          -4
واالستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلـف       

عقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بــها        وسائل اإلرشاد و  
  .أو االشتراك فيها

 ى العمل على تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع قيـام المـشروعات الـصغر             -5
والمتوسطة في األنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية من خالل مؤسـسات          

  . التي تتطلب ذلكالتمويل المختلفة بالتنسيق مع وزارة االقتصاد في المسائل
 إعداد التقارير والبيانات والمعلومات واإلحـصائيات عـن النـشاط الزراعـي             -6

  .والحيواني والبحري والموارد المائية ودراستها وتحليلها
 إعداد برامج التوعية بأهمية الثروات الطبيعية الزراعية والحيوانية والبحريـة           -7

لمـساهمـة فـي وضـع      بـهدف المحافظة عليها وترشـيد اسـتغاللها وا       
  .السياسات الالزمة لتحقيق ذلك

 منح االذونات الالزمة السـتيراد وتـصدير الحيوانـات والطيـور والمبيـدات              -8
  .واللقاحات واألمصال واألدوية البيطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة

 واستـصالح األراضـي ورفـع كفـاءة     ة دراسة أساليب توفير مقومات الزراع     -9
نفيذ عـن طريـق االسـتغالل االقتـصادي األمثـل لألراضـي             وإمكانيات الت 

المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيـذ مـشروعات خطـة            
  .التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة في هذا المجال

 رسـم سياسـات االستثمار في األراضـي المستـصلحة بــهدف تحقيـق            -10
ركـزة في المدن وكذلك الـسياسة العامـة        توزيع الكثافـة السكانيـة المتم   

  .للتعاون الزراعـي
 العمل على تشجيع وإنتاج وتجميع وتحسين وإكثار البذور بـهدف المحافظـة         -11

  .عليها ونشر استخدامها
 وضع البرامج الالزمة لتنمية وحماية األراضي الزراعية والمراعي والغابـات           -12

تنـسيق مـع الجهـات ذات العالقـة      والمحميات والمياه والثروة السمكية بال    
  .ومتابعة تنفيذهـا

 في المجاالت الزراعيـة والحيوانيـة والبحريـة واقتـراح           ر تشجيع االستثما  -13
  .البرامج الالزمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
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 تنفيذ التشريعات ذات العالقة بالزراعة والثروة الحيوانية والبحرية واقتـراح           -14
 بما يكفل مواكبتها للمتغيرات االقتصادية والبيئية وحمايـة         تعديلها وتطويرها 

  .األراضي الزراعية والحيوانية والبحرية
 اإلرشـادية واإلعالميـة والقيـام بحمـالت التوعيـة      ج وضع الخطط والبرام  -15

  .والدورات التدريبية للرفع من كفاءة الموظفين بالوزارة
اوي واآلفات الزراعية واقتـراح      الصحر د وضع الخطط الالزمة لمكافحة الجرا     -16

  .التدابير الالزمة لمواجهتها ومتابعة تنفيذها
 متابعة اتفاقيات ومحاضر التعاون الدولي في مجاالت الزراعـة مـع الـدول              -17

الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية وربـط عالقـات          
  .ة مع الجهات المختصقالتعاون االيجابي معها بالتنسي

  . وضع الخطط الالزمة لتربية وتحسين النحل ومتابعة تنفيذها-18
 رصـد المتغيرات التي تطرأ على المـوارد الطبيعيـة واتخــاذ مـا يـزم               -19

  .للمحافظة عليها وتنميتها
3 

يكون لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية جهاز إداري يرأسـه وكيـل            
رسون المهام بالتـشريعات النافـذة ويعملـون تحـت     الن مساعدان يمايوزارة ووك 

  .اإلشراف المباشر لوزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
4 

يكون للوزارة وفقاً للهيكلية اإلدارية مكونات إداريـة تتبعهـا بالمنـاطق يـتم               
إنشاؤها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتـها بقرار مـن الـوزير وبمـا ال يتعـارض              

  .ذا القراروأحكام ه
5 

 

  . الـهيئة العامة للثروة البحرية-2                    . المصرف الزراعي-1
  . هيئة تنمية منطقة فزان الزراعية-4                    . هيئة إنتاج الحبوب-3
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  . هيئة تنمية منطقة الجبل األخضر-6     . والسرير هيئة تنمية منطقة الكفرة-5
  )سهل بنغازي( جهاز استثمار مياه النهر الصناعي -7
  ).المنطقة الوسطى( جهاز استثمار مياه النهر الصناعي -8
  ).جبل الحساونة/ الجفارة ( جهاز استثمار مياه النهر الصناعي -9

  .لبحوث الزراعية والحيوانية مركز ا-11           . جهاز الشرطة الزراعية-10
  . مركز المعلومات والتوثيق-13      . مركز بحوث األحياء البحرية-12
  . المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي-14
  . المركز الوطني للصحة الحيوانية-15
  . المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي-16
  .ة تقييم واعتماد أصناف البذور لجن-18   . اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر-17
  . لجنة تسجيل األدوية والمستحضرات البيطرية-19
  . لجنة تسجيل المبيدات الزراعية-20

6 



 

  . إدارة الشؤون اإلدارية والمالية-2                . إدارة التخطيط والمتابعة-1
  . إدارة التنمية الزراعية-4                . إدارة المراعي والغابات-3
  . إدارة البستنة-6                 . إدارة اإلنتاج الحيواني-5
  . إدارة االستثمار الزراعي والحيواني والبحري-7
  .ارة تنمية الموارد البشرية إد-9        . إدارة حماية األراضي الزراعية-8

  . إدارة التعاون واإلرشاد واإلعالم الزراعي والبحري-10
  . مكتب الشؤون القانونية-12                        . مكتب الوزير-11
  . مكتب المراجعة الداخلية-14                . مكتب التعاون الدولي-13
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  . مكتب وكيل الوزارة-16                         . مكتب المستشارين-15
7 

 
 إعداد مقترح الخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات            -1

التابعة للوزارة وتحديد قيمة التدفقات النقدية المطلوبـة ومتابعـة تنفيـذها            
لى أهم المشاكل والصعوبات التي     وبيان مدى تحقيقها للمستهدف والوقوف ع     

  .اتعيق الوصول إلى مستهدفاتـه
 المالية المتعلقة بميزانية التحول بالتنسيق مع الجهات        ت إعداد طلبات التفويضا   -2

  . التابعة للوزارة ومراجعة بياناتها إلحالتها لجهات االختصاص
 متابعة أوجه صرف الميزانية العامة للوزارة وجمع وتحليل البيانـات المتعلقـة       -3

  .بتنفيذها وإعداد التقارير الرقمية بشكل سنوي عنها
 مع الجهات ذات العالقة     ق تحديد مستهدفات الوزارة اإلنتاجية والخدمية بالتنسي      -4

  .ومتابعة وصولها للمستهدف وإجراء المقارنات الرقمية بشأنـها
 التنسيق والمشاركة مع إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة في بلورة الخطة            -5

التدريبية السنوية للوزارة، وتحديد احتياجاتها الماليـة، وإعـداد التقـارير            
  .الدورية حول سير البرنامج التدريبي للوزارة

في تحديد   المشاركة مع إدارة االستثمار الزراعي والحيواني والبحري بالوزارة          -6
  .وتقييم ودراسة أوجه االستثمار المقترحة للمشروعات وتحديد معاييرها

 إعداد التقارير الدورية بشأن ميزانية التحول والتقارير الفنية المتعلقة بنـشاط            -7
الوزارة ومراجعتها مع الجهات المعنية بتنفيذها وفـق الخطـة الموضـوعة            

ل بالمشروعات الجارية والتأكد من     والقيام بزيارات ميدانية لمتابعة سير العم     
  .األعمال المنجزة وتحليل البيانات والمعلومات اإلنتاجية والمالية بالمشاريع

 تحديد مستهدفات الوزارة اإلنتاجية والخدمية بالتنسيق مـع الجهـات التابعـة             -8
  .للوزارة ومتابعة وصولها للمستهدف وإجراء المقارنات الكمية بشأنـها

ذ القرارات الصادرة عن السيد الوزير ومحاضر اجتماعات الجهـات           متابعة تنفي  -9
  .التابعة للوزارة



  650     رقم الصفحة                                                                              )11 (عــددال

 دراسـة التقارير الفنيـة للجهات التابعة للوزارة بمـا فـي ذلـك التقـارير               -10
الواردة عن عمل الوزارة بالمناطق وتلخيص نتائجها وعـرض مـا يتطلـب         

  .العرض منها
الوزارة وتجهيز الردود علـى ديـوان        إعـداد التقاريـر حـول سير العمل ب      -11

  .المحاسبـة
المشاركـة في متابعـة االلتزام بتنفيذ الشروط الفنيـة للمـشروعات التـي             -12

  .تنفذها الوزارة
8 

 
 اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع اإلجراءات والـضوابط المتعلقـة بـشؤون              -1

ين ومباشرة شؤونـهم الوظيفية وإعداد إجراءات التعيـين والترقيـة          الموظف
والندب واإلعارة واإلجازات وغيرها من األمور الوظيفيـة وفقـاً للقـوانين            

  .واللوائح المعمول بـها في الخصوص
 القيام باألعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتـداول            -2

تبات وحفظها لسهولة الرجوع إليها واإلشراف علـى    الملفات والوثائق والمكا  
  .أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجاالت

 إعداد مشروع الميزانية التسييرية للوزارة وضبط الرقابة على أوجـه صـرفها    -3
  .ومباشرة اإلجراءات المالية لتنفيذها وفقاً للتشريعات النافذة

ـ         توفير احتياجات    -4  ةالجهاز اإلداري للوزارة وتزويد المخازن باألصـناف الالزم
  .في حدود االعتمادات المقررة

 تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات للموظفين والوحدات اإلداريـة           -5
  .التابعة له أو الخاضعة إلشرافه

 التنظيميـة   تعميم التشريعات والتعميمات والمناشير ذات العالقة على التقسيمات    -6
  .وغيرها من الجهات التابعة للوزارة حسب األحوال

 المحافظة على أصول ديوان الوزارة الثابتـة والمنقولـة وصـيانتها وتـوفير              -7
  .األجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية الالزمة لـها
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 القيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات واآلالت واألدوات التـي تـستوردها            -8
  .ارة ألداء أعمالـهاالوز

  . تقديم الخدمات الالزمة للوزارة والموظفين بـها-9
  . تنظيم شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالوزارة-10
  . القيام بأعمال الجرد السنوي-11
وقفـل الميزانيـات   ) الميزانية التسييرية( إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات  -12

  .السنوية للوزارة
لمالكات الوظيفية للوزارة والجهات التابعة لـها ومراجعة القائم منهـا       إعداد ا  -13

  .بما يتوافق والتشريعات النافذة
 تحصيل ما قد يكون للوزارة من إيرادات وإيداعها في حساباتـها بالمصارف             -14

  .بالتنسيق مع اإلدارات المختصة
  . متابعة حضور وانصراف الموظفين بالوزارة-15
تبـات والمهايـا الخاصة بالموظفين بالوزارة وفقـاً لكـشوفات          إعـداد المر  -16

الحضـور واالنصراف وإدخـال المكينة النـجاز األعمـال الخاصـة بـذلك          
وإتـمام إجراءات صرفهـا طبقـاً للتشريعـات والنظم المعمول بــها فـي     

  . هذا الشأن
ـ             -17 ظ  القيام بأعمال المـشتريات والمخـازن ومـسك الـسجالت الالزمـة وحف

  .المستندات والوثائق المتعلقة بـهما وفقاً للنظم والتشريعات النافذة
 مسك السجالت والمستندات الخاصة بالعقود وااللتزامات التي تكون الـوزارة           -18

  .طرفاً فيهـا
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن توثيق أصول وممتلكات الوزارة بالتنسيق مـع       -19

  .يهـاالجهات ذات العالقة والتأمين عل
  . اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن حفظ أمن وسالمة المقرات التابعة للوزارة-20
 تنفيذ الميزانية ومسك السجالت الالزمة والدفاتر وإعداد القيـود المحاسـبية            -21

واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لعمليـات الـصرف المختلفـة فـي حـدود              
  .االعتمادات المقررة في الميزانية المعتمـدة
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 إعداد مستندات صرف االستحقاقات المالية للجهات المختلفة بمـا فـي ذلـك              -22
اشتراكات الموظفين في الضمان االجتمـاعي والتـأمين الـصحي وإقـساط            

  . القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدهـا
 حصر المواد المتهالكة أو التي يتم االسـتغناء عنهـا ومباشـرة إجـراءات               -23

  .صرف فيها وفقاً لألسس المقررة لـذلكالت
  .    إعـداد التقاريـر الدوريـة عن سير العمـل-24

9 

 

 تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج الالزمة لتنميـة وتطـوير المراعـي             -1
  .الطبيعية والغابات والمحميات الطبيعية والمنتزهات

الدراسات المتعلقة بتحديد الحمولة الرعوية والطاقة االستيعابية لألراضي         إعداد   -2
  .الرعوية والعمل على وضع األساليب العلمية الستثمارها

 اإلشراف على أعمال التشجير وتحديد المساحات المـستهدفة بالتنـسيق مـع             -3
  .الجهات ذات العالقة

  .ية وتوفير احتياجاتـهاة والغابي العمل على تطوير وتجهيز المشاتل الرعو-4
 المشاركة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية لمقاومة التصحر وحماية التربـة      -5

  .من االنجراف والحد من عوامل التعرية
ع الغابية المستهدفة بالتنميـة والتطـوير ومتابعـة البـرامج           ـد المواق ـتحدي -6

  .المتعلقة بتحسينها
ارة المراعي والغابات والمحميـات الطبيعيـة        نقل التقنيات الحديثة في مجال إد      -7

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
ة لالستفادة من ميـاه األمطـار       ي االهتمام ببرنامج حصاد المياه بالمناطق الرعو      -8

  .في أغراض الشرب والسقاية
ة والعمل على توفير    ياه في المناطق الرعو   ـاط المي ـذ وإدارة وتشغيل نق   ـ تنفي -9

  .متطلباتـها
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ـ  تنفيذ برامج تجميع بذور النباتات والـشجيرات الرعو   -10 ة وأشـجار الغابـات   ي
والعمل على إكثارها والمحافظة على األصناف المهـددة بـاالنقراض   المحلية  

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
تبادل المعلومـات والخبرات مع الـهيئـات والمؤسسات العلمية في مجـال           -11

 والمنتزهات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية       المراعي والمحميات 
  .بالداخل والخارج

 التي تطرأ على المراعي والغابات الطبيعيـة بفعـل التغيـرات            ت رصد التغيرا  -12
  .المناخية واتخاذ ما يلزم بشأنـها

في األغراض المتعلقـة    )  المياه   –الطاقة الشمسية   ( استخدام الطاقات البديلة     -14
  .ةي المياه في المناطق الرعوباستخدام

 المشاركة في إعداد ميزانية التقسيمات التابعة لإلدارة واعتماد وإحالة تقارير           -14
  .متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة

ج التنفيذية الالزمة لمواجهة حـاالت      ـع الخطط والبرام  ـة في وض  ـ المشارك -15
  .افـالجف

  .التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة إعداد -16
10 

 
 تنفيذ السياسات والخطط واقتراح البرامج التنفيذية لتنمية واستدامة المـشاريع           -1

  .الزراعية االستيطانية
نتفـاع   متابعة تنفيذ التشريعات النافذة في مجـال االستـصالح الزراعـي واال            -2

  .باألراضي الزراعية
  . تنفيذ البرامج الالزمة لحفظ المياه ومقاومة االنجراف-3
 تقديم الدعـم الفني الالزم للمشروعـات االستيطانية بالتنسيق مـع الجهـات            -4

  .ذات العالقة
 على األعمال التي يتم تنفيـذها بالمـشاريع         فالقيـام بأعمال المتابعة واإلشرا    -5

  .التابعة لـها
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المشاركة في إعداد ميزانية الجهات التابعة لإلدارة واعتمـاد وإحالـة تقـارير              -6
  .متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة

 إعداد الدراسات واقتراح البرامج الالزمة لوصـول المـشروعات االسـتيطانية           -7
 – الـصرف  – الري –لمستهدفاتها اإلنتاجية واالقتصادية ومنها إدارة التربة     

  . التسويق وما في حكمها–التسميد 
  . إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة-8

11 

 

  .تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج والدراسات المتعلقة بالثروة الحيوانية -1
  .المتعلقة بتنمية وتحسين الثروة الحيوانية تقديم الدعم الفني للبرامج -2
 المشاركـة فـي وضع الخطـط والبرامـج التنفيذيـة الالزمــة لمواجهـة            -3

  .حاالت الجفـاف
 العمل على إنشاء قاعدة بيانات للسالالت الحيوانية والداجنـة وتطبيـق نتـائج       -4

  .تصةالبحوث والدراسات المتعلقة بـهذا المجال بالتعاون مع الجهات المخ
 المشاركة مع الجهات ذات العالقة في وضع المواصـفات الفنيـة لمـستلزمات            -5

  .    اإلنتاج الحيواني بما يساهم في تغطية االحتياجات الالزمة منها
 وضع برامج إلدخال صفات وراثية جيدة لتحسين السالالت المحلية واالسـتفادة           -6

  .من جميع التقنيات الحديثة في هذا المجال
اد المواصفات الفنية والتربوية الالزمة الستيراد األنـواع المختلفـة مـن             إعد -7

ـ         وظـروف التربيـة     ىالسالالت الحيوانية ذات الصفات الوراثية التي تتماش
  .والبيئة المحلية

 إجراء المسوحات الخاصة باألحياء البرية وتحديد األنواع المنقرضة والمهـددة           -8
  .حمايتها وإعداد الخطط الالزمة لتنميتهاباالنقراض واقتراح إعادة إدخالها و

ذونات توريد وتصدير الحيوانات البرية واإلشراف الفنـي علـى مواقـع            أ منح   -9
  .تواجدها بمختلف المناطق
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 التوسع في تطبيق مجـاالت التلقـيح االصـطناعي ونقـل األجنـة وإنـشاء          -10
  .المختبرات وتجهيزها بما يخدم هذا المجال

د ميزانية الجهات التابعة لإلدارة واعتماد وإحالـة تقـارير           المشاركة في إعدا   -11
  .متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة

 اقتراح ووضع برامج تنمية وتطوير الصناعة القائمة على اإلنتاج الحيـواني            -12
  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وما يضمن تحقيق القيمة المضافة لإلنتاج

  . إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة-13
12 

 
 تنفيـذ السياسـات والخطـط ووضع البرامـج المتعلقـة بتنميـة وتحـسين            -1

  .محاصيل البستنة
 المساهمة في وضع الخطط والبرامج الخاصة بمشاريع إنتاج محاصيل الخـضر           -2

سن إدارتـها وتحقيق مستهدفاتـها والمساهمة في وضع برامج        بما يكفل ح  
  .تصدير الفائض منها

 المساهمة في توعيـة المزارعين بالطـرق المثلى لزراعـة الخضر وغـرس           -3
  .األشجار المثمرة

 اقتراح برامج إكثار وتوزيع شتول الفاكهة والتوسـع فيهـا وزيـادة القـدرة               -4
  .نة والتركيز على إكثار أصولـها وأصنافهااإلنتاجية لمشاتلها ونباتات الزي

 تنظيم نشاط المشاتل الخاصة والعامة والعمل على إيجاد الحلـول للـصعوبات              -5
  .التي تواجهها

 اقتراح ووضع برامج تنمية وتطوير الصناعة القائمة على اإلنتـاج الزراعـي             -6
  .إلنتاجبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وما يضمن تحقيق القيمة المضافة ل

  . التنسيق مع جهات االختصاص فيما يتعلق بفتح وإنـهاء المواسم الزراعية-7
 المشاركة في إعداد ميزانية الجهات التابعة لإلدارة واعتمـاد وإحالـة تقـارير              -8

  . متابعة تنفيذ ميزانيتها إلى اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة
 وتحـسين النحـل بالتنـسيق مـع      تنفيذ الخطط ووضع البرامج الالزمة لتنمية      -9

  .الجهات ذات العالقة
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  . إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة-10
13 

  

 تنفيذ الخطط والبرامج الالزمة الستثمار مشاريع اإلنتاج الزراعـي والحيـواني            -1
بعة للوزارة المستهدف استثمارها بـهدف تشغيلها وتطويرهـا        والبحري التا 

  .وزيادة انتاجيتها والمحافظة عليها
 دراسة مقترحات االستثمار التي يتم إعدادها عن المشاريع وبـرامج تموينهـا             -2

  .واقتراح ما يلزم بشأنـها
 متابعة عمل المشاريع االستثمارية واتخاذ ما يلـزم لتـذليل الـصعوبات التـي          -3

عترض سير العمل بـها واقتراح تسمية مندوبين عن الوزارة في إدارتهـا            ت
  .من قبل الجهات المستثمرة لـها

  .ات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تنفيذ عقود االستثمارق معالجة أي مختن-4
 معالجة أوضاع الموظفين بالمواقع المستثمرة بما يكفل المحافظة على حقوقهم           -5

  .تثمرةبالتنسيق مع الجهات المس
 العمل على تسهيل اإلجراءات اإلدارية مع الجهات ذات العالقة باالستثمار وفقـاً       -6

  .للتشريعات النافذة
  . المتابعة الدورية للمشروعات المستثمرة لضمان األهداف التي أنشي من أجلها-7
 إعداد التقارير والبيانات والمعلومات اإلحصائية عن مواقع اإلنتـاج الزراعـي            -8

  .واني المستثمرةوالحي
 متابعة تحصيـل اإليرادات المترتبة علـى االسـتثمار بالتنـسيق مـع اإلدارة              -9

  .المختصة
  . إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة-10

14 

 

 الطبيعيـة ذات العالقـة       تنفيذ التشريعات بحماية األراضي الزراعية والمـوارد       -1
  .بوزارة الزراعة والنظم واللوائح الصادرة بمقتضاها
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 اقتراح األساليب والسياسات والبرامج الالزمة لحماية األراضي الزراعية لمنـع           -2
  .ر من طبيعتهايالتعدي عليها أو التغي

حكـام   متابعة التقيد بالضوابط المتعلقة بالبناء خارج المخططات المعتمدة طبقاً أل  -3
  .التشريعات النافذة

ـ  التنسيق مع الجهات ذات العالقة لمنح التراخيص والموافقات واألذونات ال          -4 ي ت
  .تقررها أحكام التشريعات النافذة ومقتضيات المصلحة العامة

 مع اإلدارات والجهـات  ق المشاركـة في توثيق األصول التابعة للوزارة بالتنسي     -5
  .ذات العالقة

  .ر الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة إعداد التقاري-6
15 

 

 تنفيـذ السياسات والخطط ووضع البرامج التدريبية التي تــهدف إلـى رفـع        -1
  . مع الجهات ذات العالقةقكفـاءة الموظفين بالوزارة بالتنسي

ية لضمان حـسن تنفيـذ الـدورات     مع الجهات المنفذة للبرامج التدريب  ق التنسي -2
  .والبرامج المتعلقة بتدريب الموظفين

 متابعة المتدربين من الموظفين بالوزارة في الداخل والخارج وإعداد التقـارير            -3
  .الالزمة بشأنـهم

 اإلشراف على إقامة الندوات والمحاضـرات والملتقيـات ذات العالقـة بعمـل              -4
  . مع الجهات المختصةقالوزارة بالتنسي

 متابعة اللوائح المنظمة للتدريب واالحتياجات التدريبية للوزارة ووضع المعايير          -5
واألسس التي يتم على أساسهـا ترشيح المـوظفين المطلـوب تـدريبهم أو      

  .تطويرهم وفقاً لمهام وظائفهم
 دراسة الصعوبـات والمعوقـات التي قد تعتـرض تنفيـذ الخطـط والبـرامج              -6

  .سبل الكفيلة لمعالجتهـاالتدريبية واقتراح ال
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 التعـاون مع المنظمـات الدوليـة والمؤسسات العلمية فـي مجـال تـدريب             -7
وتأهيل الكـوادر الفنيـة في مختلف التخصصات من خـالل التنـسيق مـع             

  .مكتب التعاون الدولي
 التنسيق والمشاركة مع اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعـة بـالوزارة إلعـداد             -8

، وتحديد احتياجاتــها الماليـة، وإعـداد        ةيبية السنوية للوزار  الخطة التدر 
  .التقارير الدورية حول سير البرنامج التدريبي

  . إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة-9
16 

 

شاد الزراعي والحيواني والبحري بما يكفل      ستراتيجية عملية اإلر  ا وضع وتنفيذ    -1
  .تحقيق مستهدفات القطاع في زيادة اإلنتاج وتوفير الغذاء

  . اإلشراف اإلداري والفني على وحدات اإلرشاد والمزارع اإلرشادية-2
 العمل على رفع كفاءة أداء المرشدين في مجاالت اإلنتاج الزراعي والحيـواني             -3

  .والصيد البحري
قـة بين اإلدارة ومراكز البحوث الزراعيـة والحيوانيـة والبحريـة            ربط العال  -4

ول للمـشاكل التـي تواجـه اإلنتـاج الزراعـي           ـات لوضع الحل  ـوالجامع
  .والحيواني والبحري

 إعداد وتنفيذ الحقول اإلرشادية واأليام الحقلية لنقل المعرفة والتطبيق الحقلـي            -5
ة والمتطورة بمـا يكفـل زيـادة        لنتائج البحوث والدراسات والتقنيات الحديث    

  .اإلنتاج وتحسينه
 إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية والتعليميـة واإلرشـادية للفالحـين            -6

والمربيين وصيادي األسماك بما يكفل رفع كفاءتهم وتمكينهم من التعامل مع           
  .التقنيات واألساليب العلمية الحديثة

 واإلرشادية المرئية والمـسموعة والمقـروءة        إعداد وتنفيذ البرامج اإلعالمية    -7
  .وإنتاج األشرطة الوثائقية وإصدار المطبوعات المتعلقة بمجال عمله
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داد وتنفيذ البرامج اإلرشادية والتدريبية لرفع كفاءة المـرأة الريفيـة بمـا    ـ إع -8
مة وخلـق مجتمـع     اا في زيادة اإلنتاج والتنمية المـستد      ـيضمن مساهمته 

  .زراعي متطور
 إقامة المعارض المحلية والدولية التخصصية والنـدوات واللقـاءات العلميـة            -9

واإلرشادية والمشاركة فيهـا وتنظـيم المـسابقات التنافـسية للمـزارعين            
  .والمربيين وصيادي األسماك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

يق  اإلشـراف والمتابعـة على أعمال الجمعيات التعاونية المتخصصة والتنـس   -10
معها لتنفيذ البرامج اإلرشادية واإلعالمية والتدريبية للفالحـين والمـربيين          

  .وصيادي األسماك
 المشاركة في نشاطات المنظمات والهيئـات والجهـات المنـاظرة المحليـة             -11

  .والدولية وربط عالقات التعاون المشترك معها
ة الزراعية والحيوانية    تنفيذ سياسة الوزارة المتعلقة بتنظيم الجمعيات التعاوني       -12

  .والبحرية وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الزراعية
17 

 
  . القيام بمهام أمانة سر االجتماعات التي يترأسها الوزير-1
  . تنظيم مقابالت الوزير-2
  . إبالغ الجهات بما يصدر من تعليمات وتأشيرات عن السيد الوزير-3
داد مشروعات جداول أعمال اجتماعات الوزير وتحرير محاضـرها وتـدوين      إع -4

  .قراراتـها وتبليغها
  .ها من توجيهاتـ تنظيم المراسالت الصادرة والواردة وتنفيذ ما يصدر بشأن-5
  . فتح الملفات الالزمة لشؤون وأعمال الوزير-6
  .ة أية أعمال يكلف بـها من قبل الوزير وفقاً للتشريعات النافذ-7

18 

 

  . المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات التشريعات ذات العالقة بالوزارة-1
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 إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تكـون الـوزارة طرفـاً فيهـا وحفـظ          -2
  .السجالت الخاصة بـها

تنسيق مـع إدارة القـضايا       متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها بال         -3
  .والجهات ذات العالقة

 االتصال باإلدارة العامة للقانون لبحث المسائل المتعلقة بالتـشريعات الخاصـة            -4
  .بالوزارة والجهات التابعة له

 إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الوزير أو وكيل الـوزارة أو الـوكالء      -5
  .ن وتسجيلها وختمها وتعميمهايالمساعد

  . إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العالقة بالوزارة-6
 الوزير أو وكيـل الـوزارة أو الـوكالء          ى صياغة المذكرات القانونية التي ير     -7

  .المساعدون عرضها على الجهات المختصة
  . إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه-8
تماعات التي تتطلب وجود عناصر قانونيـة إلبـداء          المشاركة في اللجان واالج    -9

  .وجهة نظر الوزارة من الناحية القانونية
  . إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل الوزارة-10

19 

 

 متابعة اتفاقيات التعاون في مجال القطـاع مـع الـدول الـشقيقة والـصديقة                -1
  .ؤسسات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصةوالم

عداد الجتماعات اللجان المشتركة ومتابعـة تنفيـذ المحاضـر واالتفاقيـات             اإل -2
  .والبرتوكوالت الصادرة عنها

 تنظيم االتصاالت مع الجهات والمنظمـات العربيـة واإلقليميـة والدوليـة ذات         -3
  .العالقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة

 دراسة مشروعات االتفاقيات ومحاضر االتفاق ومذكرات التفاهم التـي تكـون            -4
الوزارة طرفاً فيها والتأكد من تحقيقها لألغراض التي أعـدت مـن أجلهـا              

  .يقها ومتابعة تنفيذهاثوتو
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 اقتراح سبل االستفادة من المساعدات الفنية التي توفرها المنظمـات اإلقليميـة         -5
  .ذها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةوالدولية ومتابعة تنفي

 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بوفود الوزارة فيما يتعلـق باستقبالــهم وإقـامتهم             -6
 مع  قوتنقالتـهم وتنظيم مقابالتـهم وتوثيق ما يترتب على لقاءاتهم بالتنسي        

  .اإلدارات والمكاتب المختصة
  .ية واإلقليمية والمحلية إعداد التقارير في مجال التعاون مع المنظمات الدول-7

20 

 
 تلقي استمارات المرتبات واألجور والمكافآت لفحصها والتأكد مـن مطابقتهـا            -1

  .للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات
  . فحص الكشوف الخاصة بجملة المصروفات-2
ها الوزارة وفحص شـروطها الماليـة للتأكـد مـن            مراجعة العقود التي تبرم    -3

  .مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بـها
 استكمال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابـات الـضمان المقدمـة مـن              -4

  .المتعاقدين مع الوزارة
 فتح ملف خاص لكل عقد وعمل ملخص ألهم الشروط المالية الواردة بـه مـع           -5

  .عقود في خزائن خاصةحفظ ال
تباع برنامج دوري لمراجعة السجالت الماليـة وقيودهـا ومـستندات           ا وضع و  -6

الصرف والخزائن والمخازن بما يحقق الرقابـة الداخليـة وسـالمة تنفيـذ             
  .القوانين والتعليمـات اإلداريـة والماليـة

ليـة  لتحقق من سـالمة اإلجـراءات الما  ل مراجعـة مستندات الصرف المختلفة  -7
وفق القوانين واللوائـح الماليـة ورفع التقارير إلى الوزير عن أي قـصور            
أو انحرافات مالية مشفوعـة باقتراحات للحلول المالئمة للحـد مـن تلـك             

  .هااالنحرافات ومتابعة تنفيذ
 مراجعـة المستخلصـات المالية مقابل األعمـال قبـل إحالتهـا للـصرف أو              -8

  .المختصةة يعرضها على الجهات الرقاب
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 مراقبة تنظيم وحفظ المستندات والسجالت المالية والتحقق من تنفيـذ الـدورة             -9
  .المستندية الصحيحة

 للمخازن والخزائن وتطبيـق أحكـام التـشريعات         ئ إجراء جرد دوري ومفاج    -10
  .النافذة في الخصوص

 مراجعة إجراءات الجرد الفعلي لألصـناف الموجـودة بالمخـازن ومطابقـة             -11
ن وجدت ومتابعة   إدة مع ما هو ثابت بالسجالت وبحث أسباب الفروق          األرص

  .النتائج وتطبيق أحكام التشريعات المعمول بـها في هذا الشأن
 المشاركة في إعداد الردود على المالحظات التي يبـديها ديـوان المحاسـبة              -12

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
21 

 

 دراسة المواضيع التي تعرض عليه من قبـل الـوزير أو وكيـل الـوزارة أو                 -1
  .هاـالوكالء المساعدين وإبداء الرأي الفني بشأن

  . القيام بالدراسات لبعض الظواهر التي قد تظهر في مجال عمل الوزارة-2
  . أي أعمال يكلف بـها من قبل الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكالء المساعدين-3

22 

 

  . تنظيم مقابالت وكيل الوزارة-1
  . إبالغ الجهات بما يصدر من تعليمات وتأشيرات عن وكيل الوزارة-2
 وتحريـر محاضـرها     ةرا إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات وكيل الوز       -3

  .وتدوين قراراتـها وتبليغها
  .والواردة وتنفيذ ما يصدر بشأنـها من توجيهات تنظيم المراسالت الصادرة -4
  . فتح الملفات الالزمة لشؤون وأعمال وكيل الوزارة-5
  .اً للتشريعات النافذةـل الوزارة وفقـل وكيـال يكلف بـها من قبـ أي أعم-6
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23 

يصـدر بالتنظيم الداخلي للجهاز اإلداري للوزارة قـرار مـن وزيـر الزراعـة             
نية والبحرية على أن يوضح المشاريع الزراعية المملوكـة للدولـة           والثروة الحيوا 

التي لم ترد في هذا القـرار بعد تقييمها وتحديد تبعيتها واإلشراف عليها لـإلدارات        
  .بالجهات التابعة للوزارة

24 

تشكل لجنة أو أكثر بقرارات تصدر عن وزيـر الزراعـة والثـروة الحيوانيـة               
  .ام هذا القراروالبحرية لتنفيذ أحك

25 

يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامـه، وعلـى              
  .الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  
  

 

  .هجري1433/ربيع اآلخر /17:صدر في
  . ميالدي10/3/2012:الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
  ةميالدي2012نةلس )14( رقم

 

ميالدي بشأن محـرري العقـود       1993لسنة   )2( بعد االطالع على القانون رقم     -
  .وتعديله والئحته

ها الدالـة علـى     ـوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب         -
  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/جمـادى اآلخـر   /27قيـد   وعلى محضر اجتماع لجنـة ال      - الموافـق  .هـ
  .ةميالدي 14/5/2012

  ررتــق
1 

رري عقود بدائرة محكمة اسـتئناف      ـم مح ـة أسماؤه ـوة اآلتي ـد اإلخ ــيقي
  :مـطرابلس وه

  االسم  .ت  االسم  .ت
   مصباح املهدويوأمل ض  2  يوسف خليفة املهدي حممد  1
  بدالسالم األزرقحممد امبارك ع  4  مراد مفتاح على القليوشي  3
  فوزي حامد رمضان األزرق  6  حسن الداه ناهي حممد  5
  هند اهلامشي سامل النويصري  8  خليل أمحد علي حدود  7
  عبدالسالم حممد عبدالسالم األحول  10  مصطفي علي رحومة األصفر  9

  عبدالسالم حممد عبداهلادي املشيطي  12  محيدةاعلي حممد مصباح   11
  سراج سامل علي الغزال  14  اهللا العبيديمحزة منصور خلف   13
  لطيفة حممد حممد سالم  16  مجال حممد احممد اليسري  15
  علي سامل عبداهللا حممد  18  عبدالوهاب عمران العجاجي  17
  أبوبكر رجب إبراهيم زورة  20  أمحد عبدالغين علي مادي  19
  مراد رجب حممد السعودي  22  صالح أبو لقاسم مصباح اخشيبة  21
  صالح يونس عون مخلج  24  حممد الناصر حممد التريكي  23
  ناصر أمحد حمفوظ احلبيشي  26  رمضان حممد علي حسن  25
  نادية أمحد اهلادي بريش  27
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2 

سماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قـرين         أيقيد األخوة اآلتية    
  :اسمه وهم

  المكتب  االسم  .ت
  مبكتب عثمان علي حممد الفاندي  دةإبراهيم احممد مسعود اوحي  1
  مبكتب عثمان علي حممد الفاندي  أمحد حممد قاسم البوزيدي  2
  مبكتب حممد علي حممد الطيب  محد علي السائحأحمفوظ   3
  مبكتب الشريف السونسي الشرع  محد العريب بشري شقرونأ  4
  مبكتب مجيل إبراهيم مفتاح  أسامة علي عمار مسعود  5
  مبكتب حسني ضوء القلوشي  مد أبوقرينمين مفتاح حمأ  6
  براهيم خليفة ميالدإمبكتب   علي العماري سامل عبداحلفيظ  7
  مبكتب حامت نوري املشكايل  علي مجعة أمحد أبوزيد  8
  مبكتب فيصل األمني املهدي  حممد اهلادي رمضان أبوكيل  9

  مبكتب مفتاح بالقاسم احملجوب  إسالم الفيتوري حممد قرين  10
  مبكتب حممد حسن العريفي  ي الصادق حممد البكوشعل  11
  مبكتب عدنان حممد انوجيي  عبداملالك سامل عبدالقادر  12
  مبكتب حممد معمر العاقل  ساملة بشري حممد أبوالقاسم  13
  مبكتب مصباح مفتاح موسي  حممد سامل مسعود اجللد  14
  مساعيل عبدالقادر نصرإمبكتب   مصباح يونس فرج املزوغي  15
  ف حممد الكيالينؤومبكتب عبدالر  وسيم عياد أمحد الباروين  16
  مبكتب حممد فرج علي اهلوش  حسام انبية حسني عواج  17
  مبكتب سليمان حممد الشارف  نصر علي حممد رجب  18
  مبكتب عمر إبراهيم اخللفوين  نورية بشري خمتار العامل  19
  مبكتب معمر على إشنان  إحممد عمر إحممد حامد  20
  مبكتب عبدالعظيم عبداهللا عمر  عبداحلليم حممد بن ضوء حممد  21
  مبكتب حممد علي حممد الطيب  عبدالرحيم امطري امهري سامل  22
  مبكتب هشام مصباح اقق  خالد حممد علي القمودي  23
  مبكتب يامن حممد الزواوي  عبدالوهاب مصطفي األحول  24
   احممد ميالدمبكتب عبدالغين  إسامة حممد أبوزيان مجعة  25
  مبكتب منري حممود أبوشاقور  حممد عبداهللا إبراهيم التركي  26
  مبكتب غالية السفاو  علي احممد عمار أبوحليقة  27
  بكتب عبدالعزيز يونس املختار  يوسف فرج السماع علي  28
  محدأمبكتب أمحد أبو القاسم   أسامة ميالد خليفة أبو كدرون  29
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  مبكتب مصباح حممد مصباح  عفشوكعبداحلكيم حممد مصباح ال  30
  مبكتب عبدالغين احممد ميالد  فتحية الضاوي الفيتوري الضاوي  31
  مبكتب عزالدين العجيلي العريب  امحد حممد عبدالسالم امليحاط  32
  مبكتب عبدالعزيز ميلود عبدالسالم  أمني حممد مفتاح احملروق  33
  د قدادمبكتب عزالدين خليفة سع  فرج مجعة حسني الطيف  34
  مبكتب سامل علي علي خليفة  معاد سعيد عيسى املقدمي  35
  مبكتب مصباح حممد مصباح العفشوك  حممد عبداللطيف حممد الوداين  36
  مبكتب عادل حممد ابوصاع  حممد مجعة علي عبدايد  37
  مبكتب عزالدين العجيلي العريب  أسيا رمضان سامل تن  38
  امل امبارك صاحلمبكتب س  صاحل سامل مجاعة فرج  39
  مبكتب عبدالفتاح صاحل أبوالعيد  شاذلية ميالد رمضان الزرقاين  40
  مبكتب ياسر أمحد حممد املرعاش  مسية حسني رمضان الشاملي  41
  بوبكرأمبكتب أمحد حممد أمحد   وسيم مجعة مسعود املسعود  42
  همبكتب عبدالباسط خليفة ميلود فرق  عبدالقادر عبداهللا احممد عليوي  43
  مبكتب خالد أمحد املختار بن عروس  وليد أمحد املختار بن عروس  44
  مبكتب عمران عبدالسالم الروايين  عياد حسني حممد اهلمايل  45
  مبكتب أمين حممد بن مجعة  فتحي اهلادي حممود بن حممود  46
  مبكتب الطاهر حممد علي حممد  مساهر منصور عبداهللا منصور  47
  مبكتب عزالدين العجيلي العريب  ركيبةمنري حممد أمحد أبو  48
  مبكتب هنيدة صاحل اهلدار  عبداللطيف عامر ضو القراضي  49

3 

محمد صالح عيسى، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مـصراتة           /ينقل السيد  -
  .للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه

 محـرر العقـود بـدائرة محكمـة       ،اح سالم مفتـاح   الباسط مفت  عبد /ينقل السيد  -
 بنـاء   ، للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس       ،استئناف الخمس 

  .هـعلى طلب
محـرر العقـود بـدائرة محكمـة      ،محمد علي رمضان بن عجـالن  / ينقل السيد  -

استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائر محكمة استئناف طـرابلس بنـاء            
  .هـ طلبىعل
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 محـرر العقـود بـدائرة محكمـة     ،عائشة منصور محمد الفيتوري   / تنقل السيدة  -
استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طـرابلس بنـاء            

  .اـعلى طلبه
أسامة أبوبكر محمد حميد، محرر العقود بدائرة محكمـة اسـتئناف           / ينقل السيد  -

  .رابلس بناء على طلبهالخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف ط
الناجي خليفة الربيعي، محرر العقـود بـدائرة محكمـة        ابراهيم عبد  /ينقل السيد  -

اف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بنـاء           ـاستئن
  .هـعلى طلب

أعمار علي سالم العباني محرر العقود بـدائرة محكمـة اسـتئناف            / ينقل السيد  -
  .عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبهالخمس للعمل محرر 

فاطمة  / محرر العقود المساعد بمكتب السيدة     ،نهيل نوري الزيتوني  / تنقل السيدة  -
هنيـدة صـالح     /مصطفى سويسي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيدة       

  .الهوار بناء على طلبها
محمـد   /ساعد بمكتب السيدعقود المالمحمد أبوجناح، محرر    اربيعة   /تنقل السيدة  -

مصطفي خليفة محمـد    / عياد السني للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد       
  .الصويعي بناء على طلبها

4 

محرر العقود المساعد بمكتب     ،منصور مصباح منصور تنتوش   /  قيد السيد  ىيلغ
  .أبوبكر عيسى بناء علي طلبه/ السيد

5 

اعتماده من قبل السيد وزير العـدل      عمل بهذا القرار من تاريخ      ي، نـشر فـي     وي
  .الجريدة الرسمية

 
 

 

  .ةهجري1433/رجب/6تاريخ ال
  .ميالدية2012/مايو/27 التاريخ
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود 
  ميالدية2012لسنة ) 15( رقم
 

ميالدية بشأن محـرري العقـود       1993لسنة   )2(  القانون رقم  بعد االطالع على   -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

ها الدالـة علـى     ـوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب         -
  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

هــ الموافـق    1433/ اآلخـر  ىجمـاد /27وعلى محضر اجتماع لجنـة القيـد         -
  .ميالدية14/5/2012

  ررت ــق
1 

م محرري عقود بدائرة محكمة استئناف      ـة أسماؤه ـــوة اآلتي ــد اإلخ ـيقي
  :ازي وهمـبنغ

  االسم  .ت  االسم  .ت
  محد العريبأحممد اخالد املربوك    2  مرمي مرعي عبدالونيس مصطفى  1
  بيادر نصر بسكري عثمان  4  حممد عبدالسالم حممد اخلفيفي  3
  فاطمة إمراجع خليل بن امساعيل  6  حممد الفيتوريمفتاح حممد   5
  بسمة عوض عبداجلواد العقيبيب  8  توفيق سعد عبداهللا بن محيد  7
  فتحي عبداملوىل رمضان الفيتوري  10  ناصر فرج جربيل موسى  9

  صالح سعيد صاحل الفزاين  12  أمساء عبداحلميد إبراهيم خليفة  11
   صاحل أمحد الزوينسرين  14  فخري إبراهيم علي احلداد  13
  عبدالسيد حممد بشري احديدان  16  علي أمحد علي بن سعود  15
  علي حممد احممد علي الشركسي  17

2 

وة اآلتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتـب المبـين           ـخد اإل ـيقي
  :هـقرين اسم
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  المكتب  االسم  .ت
  يدة حممد التريكيمحامبكتب مسعود   ابتسام إبراهيم املصري إبراهيم  1
  مبكتب عبدالعايل سعيد عقوب  ماهر عبدالقادر حممد عبداهلادي  2

3 

د بمكتـب   ـ محـرر العقـود المـساع      ،رج بوزريدة ـد علي ف  ـحام /ينقل السيد  -
 للعمل محرر عقـود مـساعد       ،الرحمن البرعصي  فتحي عثمان عبد   /دـالسي

  .على طلبه بناء ،السالم العماري الحزر عبد /بمكتب السيد
 محرر العقود المساعد بمكتب     ،الكريم محمد  العزيز عبد  عزيزة عبد  /تنقل السيدة  -

 للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب     ،عائشة منصور محمد الفيتوري   / السيدة  
  .محمد الكالح الورشفاني بناء على طلبهااكريمة سالم  /السيدة

ـ     ،لمياء حسن بدر علي    /تنقل السيدة  -  /ساعد بمكتـب الـسيدة  محرر العقـود الم
 /عائشة منصور محمد الفيتوري للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب الـسيدة           

  . طلبهاىهند سليم علي المجديب بناء عل
4 

عقود بدائرة محكمة    الرحمن البرعصي محرر   فتحي عثمان عبد   / قيد السيد  ىيلغ
  .استئناف بنغازي

5 

من قبل السيد وزير العـدل     عمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده       ي، نـشر فـي     وي
  .الجريدة الرسمية

 

 

 

  .ميالدية2012/مايو/27التاريخ
  .هجري1433/رجب/6الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدية2012لسنة ) 16(رقم 

 

 ميالدية بشأن محـرري العقـود       1993لسنة  ) 2(م  بعد االطالع على القانون رق     -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

ها الدالـة علـى     ـوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب         -
  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

: هــ الموافـق   1433/  اآلخـر  ىجمـاد /27وعلى محضر اجتماع لجنة القيد       -
  .ميالدية14/5/2012

  ررتـــق
1 

ود بدائرة محكمة استئناف    ـ أسماؤهم محرري عق   ةـ اآلتي وةـــد اإلخ ــيقي
  -:مـ وه،مصراتة
  االسم  ت  االسم  .ت
  أمحد حممد علي البكوش  2  صالح خليفة علي الرمايل  1
  أمين املربوك ضو املربوك  4  عبداهللا مفتاح أمحد جهان  3
   خليفة الغرياينحممد حممد  6  ميان ناجي مفتاح اهلليبإ  5
  عبدالباسط أمحد حممد احملجوب  8  خليفة حسن خليفة الغرياين  7
  بوسنينةأعبدالباري حممد املهدي   9

2 

ة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبـين         ـوة اآلتي ـد األخ ـيقي
  -:مـ وه،قرين اسمه
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  المكتب  االسم  .ت
  سني تامرمبكتب تامر ح  سامل ادريس مصباح علي  1
  مبكتب عبداهللا الشيباين عبداهللا  ناصر اجماهد الشيباين اجماهد  2
  مبكتب صبحي أبوزيد أمحد  مصطفى مفتاح عمر اجلروشي  3
  مبكتب احممد حممد اعي  كمال فرج حممد الدرويش  4
  مبكتب عامر عمر عبيدي عمر  مجعة حممد سعد بن محدين  5

3 

عمل بهذا القرار من تاري    ي        نـشر فـي    خ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي
  .الجريدة الرسمية

  
  

 

 

 

  
  . ميالدية2012/مايو/27:التاريخ
  . هجري1433/رجب/6: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدية2012لسنة ) 17(رقم 

 

 ميالدية بشأن محـرري العقـود       1993لسنة  ) 2(طالع على القانون رقم     بعد اال  -
  .وتعديله والئحته

ها الدالـة علـى     ـوعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب         -
  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

: هــ الموافـق   1433/ اآلخـر  ىجمـاد /27وعلى محضر اجتماع لجنة القيـد        -
  .ميالدية14/5/2012

  ررتـــق
1 

ود بدائرة محكمة استئناف    ـم محرري عق  ـأسماؤهة  ـاآلتيوة  ــد اإلخ ــيقي
  -:مـس وهـالخم

  االسم  ت  االسم  .ت
  يمنمعبدالناصر مفتاح حممد ا  2  عماد رمضان أمحد الردان  1
  رمضان عبداهللا حممد العموري  4  أمحد حممد أمحد يعقوب  3
  مصباح سامل حده قريرة  6  مدالناجح مفتاح بناصر حم  5
  شرف الدين علي رمضان  8  عمر ميالد حممد حيي  7
  عبدالباسط ميالد خمزوم اغليليب  10  حممود عمر الصغري األعوج  9

  فرج ميالد حممد عبدالسميع  11
2 

ود مـساعدين كـل بالمكتـب       ـم محرري عق  ـة أسماؤه ـوة اآلتي ـخد اإل ـيقي
  -:مـالمبين قرين أسمه وه

  المكتب  االسم  .ت
  مبكتب عبدالستار حممد علي املدين  خالد عامر أمحد مزدة  1
  مبكتب يوسف علي حممد مفتاح  حممد علي حممد السنوسي  2
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  مبكتب منري ساسي عبدالقادر  عبدالسالم فرج النوري  3
  مبكتب منري ساسي عبدالقادر  راسم علي مفتاح الغناي  4
  كتب يوسف علي حممد مفتاحمب  عبدالعزيز اهلادي أمحد احويالت  5
  مبكتب حممد حممد أمحد ضو  يوسف حممد سامل عبدالنيب  6
  مبكتب شعبان علي حممد أبوسنينة  وعجيلة املختار خليفةأبأسامة   7
  مبكتب شعبان علي حممد أبوسنينة  عبدالكرمي فرج الزروق هدية  8
  دمبكتب نادية الاليف امحيد احمم  عائشة الطاهر اهلادي املدين  9
  مبكتب عبدالسالم حممد علي  عبداللطيف عياد الصغري علي  10
  مبكتب نادية الاليف امحيد احممد  عبدالباسط فرج خليفة أحممد  11
  مبكتب عبدالباسط مفتاح سامل  علي عمار عبدالسالم حريبة  12
   الدين الفرجاين مفتاحيمبكتب حمي  منصور حممد منصور الشريوف  13
  مبكتب خريي عبداجلليل سامل   حممدفتحية حممد ارحيمه  14
  مبكتب عبدالباسط مفتاح سامل  دلصمااهلادي حممد اهلادي عبدا   15
  مبكتب إبراهيم عبدالناصر خليفة  أحممد حممد أحممد عمر أمبارك  16
   أبوقاسمق عبدا خلالطمبكتب عبدا لباس  حممد ميالد خليفة ميالد  17
   عبداجلليل الشيباينمبكتب خريي   عمار علي عليمعبدا حلكي  18
  مبكتب محزة حممد مفتاح احملجوب  خالد منصور ميالد منصور  19

3 

السالم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس        عادل علي عبد  /  ينقل السيد  -
  .للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه

ب محرر العقود بدائرة محكمة استئناف      الصادق ميالد إبراهيم شوير   /  ينقل السيد  -
  .طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه

محمود ميالد عبد اهللا المصري محرر عقود بدائرة محكمة اسـتئناف  / ينقل السيد  -
  .طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه

 عبد الحميد مفتاح الديب محرر عقود بدائرة محكمة اسـتئناف          هشام/ ينقل السيد  -
  .طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه
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4 

ي            نـشر فـي    عمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي
  .الجريدة الرسمية

  
 

 

 

  
  . ميالدية2012/مايو/27:التاريخ
  . هجري1433/رجب/6: الموافق
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدية2012لسنة ) 18(رقم 
 

 ميالدية بشأن محـرري العقـود       1993لسنة  ) 2(بعد االطالع على القانون رقم       -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

ها الدالـة علـى     ـمقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب       وعلى الطلبات ال   -
  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

هــ الموافـق    1433/جمـادى اآلخـر   / 27 وعلى محضر اجتماع لجنة القيـد        -
  . ميالدية14/5/2012

  ررتــــق
1 

ة أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمـة اسـتئناف          ـوة اآلتي ـد اإلخ ــيقي
  :مـ وه،ويةالزا

  االسم  .ت  االسم  .ت
  طارق املختار حممد الكمجاجي  2  مسري حممد علي أبوسهمني  1
  عدنان علي عبد اهللا عيسى  4  منال حممد أمحد اإلدريسي  3
  مالك رمضان مالك املالكي  6  بدر مصطفى حممد حسن  5
  علي خمتار علي مصطفى جليلة  8  ةجمدي نور الدين العريب أبوكنيش  7

2 

م محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين       ـة أسماؤه ـوة اآلتي ـخد اإل ـيقي
  :مـ وه،قرين اسمه

  المكتب  ماالس  .ت
  مبكتب وسام مولود املنصوري  ايور عياد سليمان املنصوري  1
  مبكتب عالء حممد مصباح سامل  كمال الطيب مفتاح رمال  2
   مصباح  ساملمبكتب عالء حممد  قيس أبو القاسم سامل املعيويف  3
  ةمبكتب جنم الدين سامل شراط  عدنان مفتاح الشيباين مفتاح  4
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  مبكتب عبد احلكيم املقطوف القمودي  الصديق اهلادي عمر حسني  5
  مبكتب حممد علي حممد املقطوف  أنور خليفة حممد بنيين  6
  مبكتب محزة مصباح القحواش  وليد حممد أبو القاسم احممد  7
  مين علي الصبوأمبكتب    حممد الرجييبعبد الباسط شعبان  8
  مبكتب عبد احلكيم املقطوف القمودي  نزار أبوزيد حممد الشباح  9

  مبكتب مفتاح املربوك بريش  حممد علي عبد اهللا هدية  10

3 

 عبد/ حاتم الطاهر عبد السميع، محرر العقود المساعد بمكتب السيد        /  ينقل السيد  -
 يعل/  للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد       محمد الدباشي،  يالرؤوف عل 

  . امحمد، بناء على طلبهيعمر عل
 محرر العقود المـساعد بمكتـب       ،د منصور مفتاح الشوماطي   ـمحم/  ينقل السيد  -

 محمد الدباشي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب         يالرؤوف عل  عبد/ السيد
  .أيمن المبروك زقلم بناء على طلبه/ السيد

4 

ـ ب عملي          فـي  نـشر   هذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وي
  . الرسميةالجريدة

  
 

 

 

  
  .ميالدية2012/مايو/27التاريخ 
  . هجري1433/رجب/6الموافق 
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدية2012لسنة ) 19(رقم 

 

 ميالدية بشأن محـرري العقـود       1993لسنة  ) 2(بعد االطالع على القانون رقم       -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

ها الدالـة علـى     ـ وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب         -
  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

ـ   / 27 وعلى محضر اجتماع لجنة القيد       - ـ 1433/رجمـادى اآلخ  الموافـق   .هـ
  . ميالدية14/5/2012

  ررتــــق
1 

م محرري عقود بـدائرة محكمـة اسـتئناف         ـة أسماؤه ـوة اآلتي ـد اإلخ ـيقي
  :مـ وه،سبها
  االسم  .ت  االسم  .ت
  حسن علي أمحد حسن  2  احممد عبد الوهاب عمر حسني  1
  أسامة احممد الزروق حممد  4  يونس عثمان عبد القادر أمحد  3

2 

وة اآلتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتـب المبـين           ـد اإلخ ـيقي
  : وهم،قرين اسمه

  المكتب  االسم  .ت
  مبكتب حسن عبد احلفيظ علي شعبان  فاطمة الشريف حممد الشبعان  1
  مبكتب أمحد حممد املاعزي  احممد سعيد حممد الصقاط  2
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3 

عمل بهذا القرار من تاريخ اعتما     ي       نـشر فـي    ده من قبل السيد وزير العـدل، وي
  .الجريدة الرسمية
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  قرار جلنة قيد حمرري العقود
   ميالدية2012لسنة ) 20(رقم 
 

 ميالدية بشأن محـرري العقـود       1993لسنة  ) 2(انون رقم   بعد االطالع على الق    -
  .وتعديله والئحته التنفيذية

ها الدالـة علـى     ـ وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب         -
  .توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد

ـ 1433/جمـادى اآلخـر   / 27 وعلى محضر اجتماع لجنة القيد       -  الموافـق   .هـ
  .ميالدية 14/5/2012

  ررتـــق
1 


 

  االسـم  .ت  االسـم  .ت
  أمحد حسن جليد إبراهيم  2  صالح فضل املريي فضل  1

2 

 محـرر عقـود مـساعد بمكتـب        ،ان المرتضى ـاء رجب عثم  ـهن/ تقيد السيدة  -
ود بدائرة محكمـة اسـتئناف      ـم محمد محرر عق   ـلسالم هاش ا دـعب/ السيد

  .الجبل األخضر
3 

ـعمل ب ي          نـشر فـي    هذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وي
  .الجريدة الرسمية
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