
  ر. و1374لسنة ) 33(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

   مسيحي بنقل تبعية ميناء مصراتة البحري2006 

   بكافة مرافقه ومراحله
  

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى
  اللجنة الشعبية العامة

  
  

  قرار اللجنة الشعبية العامة
  ) مسيحي2006(ر . و1374لسنة ) 33(رقم 

  بنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحله
  
  

  ,,,,اللجنة الشعبية العامة 
  .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والئحته التنفيذية. و1369لسنة ) 1(بعد االطالع على القانون رقم 

  .بشأن الموانئ وتعديالته,  مسيحي1970لسنة ) 81(وعلى القانون رقم 
  .بتأسيس شرآة مساهمة للموانئ والقرارات الصادرة بمقتضاه,  مسيحي1985 لسنة )21(انون رقم وعلى الق

م    انون رق ى الق سنة )16(وعل سيحي1991 ل ة     ,  م صاصات للجن ض االخت ناد بع شأن إس   ب
   .الشعبية العامة

   .التنفيذية ميالدية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة والئحته 1430 لسنة )9(وعلى القانون رقم 
م    ة  رق شعبة العام ة ال رار اللجن ى ق سنة )65(وعل سيحي2004 ,ر. و1372 ل ة للمواصالت  ,  م ة العام شأن الهيئ ب

  .والنقل
  .بعض صوامع الحبوب بنقل تبعية  مسيحي2005ر . و1373 لسنة )9(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
  . مسيحي بتقرير بعض األحكام في شأن الموانئ2006ر . و1373  لسنة)14(وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  . مسيحي23/1/2006 المؤرخ في )115(وعلى آتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم 
م  صراته رق رة بم ة الح س إدارة المنطق يس مجل ذآرة رئ ى م اء عل ة ) م 2 م(وبن   المؤرخ

  .ر. و28/2/1373في 
  . مسيحي23/1/2006 المؤرخ في 2/1/195عبية العامة للتخطيط رقم وعلى آتاب أمين اللجنة الش

  .ر. و1369وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 
  .ر. و1374وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 

 
 
  

  قــــــــــــــــــــررت
  

)1(
  

ذلك                            اء وآ ة للمين ة الثاني ذ المرحل ك مشروع تنفي ا في ذل ه بم تنقل تبعية ميناء مصراته البحري بكافة مرافقه ومراحل
  .صومعة الحبوب بالميناء إلى المنطقة الحرة بمصراته

  



)2(
  

وتقييمها دفتريًا من   تؤول إلى المنطقة الحرة أصول وموجودات الوحدات الوارد بيانها في المادة السابقة بعد حصرها               
ارة                  ى أال  , قبل لجنة أو أآثر تشكل وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات تصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتج عل

   .تسأل المنطقة الحرة بمصراته عن أية التزامات سابقة لتاريخ األيلولة
  

)3(
  

ادة   واردة بالم دات ال املون بالوح ل الع ن 1ينق ة    م اعهم الوظيفي صراته بأوض رة بم ة الح ل بالمنطق رار للعم ذا الق ه
  .األصلية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار

  

)4(
  

ضائع المستوردة                       سلع والب دم لل ي تق ال تعتبر من إيرادات المنطقة الرسوم السيادية البحرية ورسم مقابل الخدمات الت
سنة  3مة للشعبيات رقم ة الشعبية العاللسوق المحلي وفقًا لقرار اللجن  ل     2005, ر. و1373 ل  مسيحي بفرض رسوم مقاب

ذة       خدمات التوريد وتعديالته وغيرها من الرسوم      شريعات الناف شكل مباشر        , المقررة بموجب الت ذه الرسوم ب ستوفى ه وت
  .لحساب الجهات ذات العالقة وفقًا للتشريعات النافذة

   

)5(
  

  .وينشر في مدونة اإلجراءات, ويعمل به من تاريخ صدوره, لف أحكام هذا القراريلغى آل حكم يخا

  
  
  

   محرم30: صدر في 
   مسيحي 2006ر . و1374 /2 / 28: الموافق 

 


