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 تقؤملا يلاقتنالا ينطولا سلجملا رارق

 م2012 ةنسل (63) مقر

 ةنجل ليكشت نأشب

 

  :عالطإلا دعب

  م1122أغسطس  3على اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في. 

 وعلى القانون البحري للدولة الليبية. 

 وعلى الالئحة التنفيذية لعمل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت. 

 ية لرئاسة األركان العامة للجيش وبناء على توصيات اللجنة الفنية لميناء الخمس البحري واللجنة الفن

 .الوطني

 

 ررـــــــــــق

  (1) ةدام

 -:نتشكل لجنة م

 .عبد القادر عبد السالم المنساز رئيسا .2

 .مندوبين عن رئاسة األركان العامة للجيش الوطني أعضاء .1

 .مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا .3

 .مدير إدارة الشؤون البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا .4

 .مدير إدارة المشروعات بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا .5

 .امدير عام ميناء الخمس عضو .6

 

  (2) ةدام

تقوم اللجنة بإعادة ترتيب األرصفة بالحوض الغربي واألراضي المجاورة له بين ميناء الخمس التجاري 

 .بحرية بالخمس بما يخدم المصلحة العامة للبالدوالقاعدة ال

 

  (3) ةدام

للجنة إجراء المسوحات الالزمة لتنفيذ مهامها واالستعانة بمن تراه الزما لتنفيذ أعمالها مع مراعاة 

التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الدفاع ومصلحتها في تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل 

 .يالقوم
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  (4) ةدام

أعمالها وتقديم نتيجة أعمالها للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت في غضون أسبوع من  على اللجنة إنهاء

 .رصدور هذا القرا

 

  (5) ةدام

 .هيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذ

 

 ايبيل-تقؤملا يلاقتنالا ينطولا سلجملا

 سلبارط يف ردص

 م11/70/2102 خيراتب


