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 قرار رئيس المجلس األعلى للقضاء

 3172لسنة ( 781)رقم 

 بتشكيل لجنة تحقيق

 

 رئيس المجلس األعلى للقضاء

  وتعديالته 3/8/1122بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ. 

  بشأن نظام القضاء، وتعديالته 1116لسنة ( 6)وعلى القانون رقم. 

  ن عالقات العملبشأ 1121لسنة ( 21)وعلى قانون رقم. 

 المؤرخ ( 110ل،م )رئيس لجنة إداراة األزمة بالمؤتمر الوطني العام رقم / وعلى كتاب السيد

 .م20/9/1123

 

 قــــــــــــرر

 

 ( 7)مادة 

 : تشكل لجن  من السادة

 .المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي رئيسا -عمر عبد الخالق محمد/ المستشار .2

 .رئيسا.مستشار قانوني -مد عثمان محمد علي مح/ األستاذ .1

 .مهندس نقط عضوا -مصطفى عبد هللا بن عيسى/ المنهدس .3

 .محاسب قانوني عضوا -عبد العاطي عبد الجليل الرفادي/ األستاذ .4

 . مهندس جيولوجيا عضوا -محمد عمران بحيح/ المنهدس .0

ني النفطية، ومدى موافقتها تتولى اللجنة التحقيق من سالمة إجراءات بيع النفط واجراءات إدارة الموا

للنظم واللوائح ذات العالقة، وبيان حجم األضرار التي تكبدها االقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع 

 .النفط والغاز وتحديد المسؤولية عن كل ذلك

 .للجنة االستعانة بمن ترى االستعانة بهم في سبيل تحقيق مهامها

 

 ( 3)مادة 

 .بنتائج أعمالها في أجل ال يتعدى خمسة وأربعون يوما من تاريخ مباشرة أعمالهاعلى اللجنة تقديم تقرير 
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 ( 2)مادة 

 يف باعصلا لك ليلذتو تايناكمالا ةفاك ريفوت ماعلا ينطولا رمتؤملاب ةمزألا ةرادإ ةنجل سيئر ىلع

 .ةنجللا لامعأ رييست ليبس

 

  (4) ةدام

 نم ةنجللا ءاهتنا لاح ماعلا ينطولا رمتؤملا ررقم اهددحي ةنجللا ءاضعأو سيئر نم لكل ةأفاكم فرصت

 .اهلامعأ

 

  (5) ةدام

 .هرودص خيرات نم هب لمعيو ،رارقلا اذه ذيفنت هصخي اميف لك ىلع

 

  راشتسملا

  ةظيفح دولوم ىلع

 ءاضقلل ىلعألا سلجملا سيئر

 ةيرجه 7424/ةدعقلا وذ/36 يف ردص

  ةيداليم 3/71/3172 :قفاوملا

 


