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 قرار مجلس الوزراء

 ميالدي 2102لسنة ( 282)رقم 

 بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة االقتصاد

 

 : مجلس الوزراء

 : بعد اإلطالع

 على اإلعالن الدستوري، وتعديالته. 

 وعلى قانون اإلجراءات الجنائية. 

  ميالدي، شان النشاط التجاري 3202لسنة ( 32)وعلى القانون رقم. 

 ميالدي، في شأن تعيين رئيس الوزراء  3203لسنة ( 9)ى قرار المؤتمر الوطني العام رقم وعل

 .وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة

  ميالدي، في شأن منح الثقة للحكومة  3203لسنة ( 02)وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم

 .المؤقتة

  عتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات ميالدي، با 3203لسنة ( 99)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

 .وزارة االقتصاد وتنظيم جهازها اإلداري

  ميالدي 3202/مايو/09المؤرخ ( 2322)وعلى كتاب وزير االقتصاد رقم. 

  ميالدي 3202/يونيو/02المؤرخ ( 3299)وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم. 

 ميالدي 3202عشر السنة  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس. 

 

 قــــــــــــرر

 

 ( 0)مادة 

بهذا القرار وعددهم يمنح الموظفون التابعون لوزارة االقتصاد الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق 

( 0)الوارد اسمه في الجدول رقم " خميس عبدهللا بن عبدهللا"مائة وتسعة و خمسون أولهم ( 099)

صفة مأموري الضبط القضائي ( 32)الوارد اسمه في الجدول رقم " يالسني مسعود الشيبان"واخرهم 

 .ميالدي،المشار اليه دون غيره3202لسنة ( 32)فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون رقم 
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 ( 2)مادة

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى المعنيين به تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية 

 

 زراءمجلس الو

 .هجري0121/شعبان/18:صدر في 

 .ميالدي2102/يونيو/01:الموافق

 

 

 ميالدي 2102لسنة ( 282)الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 

 بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة االقتصاد

 

 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد سبها( 0)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 د هللا بن عبد هللاخميس عب 0

 التير أحمد عبد السالم 3

 إمحمد موسى احفاف  2

 كنيزة أحمد عبد السالم 4

 عبد السالم علي محمد  9

 

 وادي الشاطئمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 2)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 إبراهيم بشير محمد اهويدي 0

 محمد أبو القاسم سعد صالح 3

 موسى البكايمحمد  2

 أحمد عيسى أحمد عامر 4

 أبو بكر الزروق إمحمد الرشيد 9

 رجب إبراهيم محمد السمين 6

 

 

 الجفرةمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 2)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 مصباح احميد كيطة 0

 عبدهللا أبو زيد كيالني 3

 خريص عبد هللا محمد 2

 لسالممحمد السنوسي عبد ا 4

 أحمد المهدي األشهب 9

 علي مفتاح حسين 6
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 وادي اآلجالمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 1)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 الكيالني علي بشير إسماعيل 0

 عبد الرحمن عبد الكريم إبراهيم 3

 

 اجدابيامأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 5)الجدول رقم 

 ألسما الرقم

 محمد سلطان محمد سلطان 0

 حسين موسى حسين 3

 

 الجفارةمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 6)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 عمار المبروك المرغني 0

 محمد فرج جبريل 3

 مصطفى المختار الزيتوني 2

 فرج مسعود أبو زيد 4

 ماجد مصباح المغربي 9

 سالم إدريس أبو مدين 6

 أشرف المبروك القمبري 2

 كيمةأحمد البهلول أع 8

 

 الزاويةمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 1)الجدول رقم

 األسم الرقم

 عبد الكريم محمد محمد عجاج 0

 محمد المبروك محمد شادي 3

 محمود الهادي علي قرابيل 2

 عبد اللطيف علي محمد الذيب 4

 احمد محمد علي قشوط  9

 

 غاتمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 8)الجدول رقم

 األسم الرقم

 أيوب أبو بكر صالح أبو بكر 0

 رمضان صالح حدين 3

 

 الخمسمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 9)الجدول رقم

 األسم الرقم

 بنور مفتاح احمد زايد 0

 مفتاح صالح مفتاح المصري 3

 عمر عمران الهدار 2

 عبد هللا جمعة عمران الربيقي 4
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 المرجمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 01)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 أشرف خليفة سعد حامد 0

 عبد السالم أحمد الشريف 3

 مختار محمد الجبالي عبد القادر 2

 السنوسي صالح رافع السنوسي 4

 سعد حمد صالح عيسى 9

 وفسعد محمد سعد معي 6

 سليمان حسين عبد هللا امبارك  2

 خليفة سعد محمد  8

 امراجع عبد السالم محمد 9

 

 سرتمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 00)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 فايد احمد محمد علي 0

 علي هدية الصداعي 3

 أحمد الهمالي أحمد  2

 أسامة حميدة جمعة  4

 رفجرة الهمالي منصو 9

 

 نالوتمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 02)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 عصام علي عمر حجاو 0

 منير مرزوق عطية 3

 طارق ساسي عمران 2

 علي عومر بطار 4

 عادل مسعود جالل 9

 

 الساحل الغربيمأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد ( 02)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 نس محمد مسعود يو 0

 نوري عبد هللا الخويلدي 3

 سالم علي السميعي 2

 خالد علي الفتحلي  4

 عادل مصباح ابشيت 9

 صالح أبو عجيلة بالغة 6

 

 تصاد طبرقمأموري الضبط القضائي بمراقبة اق( 01)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 علي إبراهيم محمد الفزاني 0

 عبد السالم إبراهيم أبو خطوة 3
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 الساكر عبد الحميد منور 2

 منح هللا عبد الرازق شعيبفرج  4

 عادل أحمد أرحومة حميد 9

 عادل علي احميدة صالح 6

 نصر سالم احميدة  2

 

 زوارة مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 05)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 فتحي رجب أبو عجيلة الخالص 0

 انور خالد رمضان العزابي 3

 فوزي حاجي أحمد بكة  2

 فتحي ظريف أحمد االدريسي 4

 

 بني وليد مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 06)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 عبد النبي علي عبد النبي صالح 0

 علي سالمة محمد قريرة 3

 محمد أحمد الزروق بارود  2

 صالح محمد الغزالي الجمل 4

 عبد الرحمن  عبد الرحمن مسعود 9

 

 الكفرة مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 01)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 فايز بوبكر ناجي 0

 أسامة محمد هيبة 3

 ما شاء هللا عبد الحميد محمد  2

 عبد الحميد عبد الرحمن حامد  4

 

 الواحات مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 08)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 علي السنوسي محمد علي 0

 حمد محمد حمد  3

 مسعود شعيب طاهر 2

 محمد جبريل شحات 4

 

 طرالبس مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 09)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 الشارف مفتاح البوعيشي  0

 أبو بكر الصديق زاوية  3

 أكرم محمد محمد قرقد 2

 زلميطياسامة خليفة محمد ال 4
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 عبد المجيد محمد الوزيدي 9

 محمد احمد العائب 6

 مفتاح محمد شعيب 2

 صالح خليفة العجيلي 8

 عبد الرازق فرج أبو عجيلة  9

 

 مصراتة مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 21)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 محمد علي السبيخي 0

 الطاهر المبروك إسماعيل  3

 لم محمد دازة مفتاح سا 2

 علي خليل البرقلي 4

 احمد مختار سويب 9

 سالم محمد السنوسي زفوط  2

 عبد الوهاب شرف الدين بن عمران 8

 أنيس الطيب أحمد امسيمير 9

 نجيب محمد احمد بن حميدة  02

 إدريس محمد عباس  00

 

 درنة مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 20)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 رمضان عبد هللا محمد المباركي 0

 احمد سالم عبد الرسول القطاني 3

 أشرف سعد الشويهدي 2

 حميد عيسى محمد الشلوي 4

 عبد السالم فتح هللا حسين بو جلدين  9

 فتحي عوض عوكيش الشلوي 2

 راقي مفتاح علي عبد القوي 8

 سعد محمد خير هللا إمراجع  9

 

 مصراتة موري الضبط القضائي بمراقبة اقتصادمأ( 21)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 محمد علي السبيخي 0

 الطاهر المبروك إسماعيل  3

 مفتاح سالم محمد دازة  2

 علي خليل البرقلي 4

 احمد مختار سويب 9

 سالم محمد السنوسي زفوط  2

 عبد الوهاب شرف الدين بن عمران 8

 أنيس الطيب أحمد امسيمير 9
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 الجبل الغربي مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 22)جدول رقم ال

 األسم الرقم

  حورملا ىسوم رامع دمحأ 0

  دشار كوربملا دمحم 3

 

 يزاغنب مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 22)الجدول رقم 

 األسم الرقم

 صاقرلا دمحم ديلو 0

  ينادعملا حلاص دلاخ 3

  ةكب دمحا يجاح يزوف 2

  يسيردألا دمحا فيرظ يحتف 4

 شاويطألا نسحلاب ىفطصم 9

  يديبعلا دوعسم يلع مالسلا دبع 6

 ينازفلا دامح ةعيبر 2

  يلوبطلا نسح يلع نزام 8

 يتارصملا يلع دمحم لامج 9

  ةلاب نسح دمحم 02

 لاسرم جرف دمحم 00

 

 كلهتسملا ةيامحو شيتفتلا ةرادإ)مأموري الضبط القضائي ( 21)الجدول رقم 

  (ناويدلاب

 األسم الرقم

 فيرشلا روصنم ميهاربا 0

 يرهزألا مالسلا دبع قورزلا 3

  ةرادق يلع ىفطصم 2

 وفاك رهاطلا دمحمإ 4

 بيلعتلا مساقلا وبأ ةعمج 9

 

ة خليادلا ةراجتلا ةرادإ) مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد( 25)الجدول رقم 

  (ةرازولا ناويدب

 األسم الرقم

 خيشلا رهاطلا دمحم 0

  نابعش نب دمحم ليبن 3

 يريخ ةفيلخي يرخ 2

 زيزعلا دبع ناضمر يلع 4

 راقتعلا ميهاربإ ملاس 9

  دمحي ملاس لداع 6

 

 ةيراجتلا تاليجستلاو تاكرشلا ةرادإ )مأموري الضبط القضائي ( 26)الجدول رقم 

  (ةرازولاان ويدب

 األسم الرقم
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  ةهيبج وبأ حاتفم ميكحلا دبع 0

 روشاع دمحأ روشاع 3

  كوربملا ريغصلا كوربملا 2

 رونب ملاس قراط 4

 شوتنت يلع معنملا دبع 9

 هلالح وبأ دوعسم لامك 2

 ةجاباق يلع ديلو 8

 يورقلا ديعس ديلو 9

 ةفيلخ نسح ةماسا 02

  حطف نامثع حالص 00

 يدنازلا دمحم مساب 03

 يلئانلا دمحم يلع 02

 

ان ويدب ةيراجتلا تامالعلا بتكم)مأموري الضبط القضائي ( 21)الجدول رقم 

  (رةاوزال

 األسم الرقم

 يمجعلا مساقلا وبأ دمحأ 0

 نارمع يروتيفلا ملاس 3

 ينابيشلا دوعسم ينسلا 2

 


