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 الرئاسي المجلس قرار

 2016 لسنة (12) رقم الوطني الوفاق لحكومة

 بمھام تفویض منح بشأن

 

 :الرئاسي المجلس

 .وتعدیالتھ م2011 أغسطس 3 بتاریخ الصادر الدستوري اإلعالن على االطالع بعد •

  .م2015 دیسمبر 17 بتاریخ الموقع السیاسي االتفاق وعلى •

 .العمل عالقات تنظیم بشأن (12) رقم قانون وعلى •

 .وتعدیالتھ والمخازن والحسابات المیزانیة والئحة للدولة المالي القانون وعلى •

 م.2016 لسنة )2( رقم الوزراء رئاسة مجلس قرار وعلى •

 تشكیل بشأن م2016 لسنة (4) رقم الوطني الوفاق لحكومة الوزراء رئاسة مجلس قرار وعلى •

 .الحكومة

 .م2016/05/14 بتاریخ المنعقد الرئاسي المجلس اجتماع في تقرر ما وعلى •

 

 (1) مادة

 الممنوحة المھام بكافة م2016 لسنة )4( رقم الرئاسي المجلس بقرار أسمائھم الواردة السادة یفوض

 ادرةالص والقرارات واللوائح للقوانین وفقا إلیھ المشار القرار حسب الوزارات عمل لتسییر للوزیر،

 :التالي النحو على ذلكو القانونیة، الیمین قسم داءآ حین وإلى بالخصوص

 

 الوزارة سماال ت

 العدل وزارة الدرسي عبدهللا جمعة / السید 1

 الداخلیة وزارة الخوجة صالح العارف / السید 2

 الخارجیة وزارة سیالة الطاھر محمد / السید 3

 المالیة وزارة بوفرنة مفتاح فاخر / السید 4

 الدفاع وزارة البرغثي إبراھیم المھدي / السید 5

 المحلي الحكم وزارة مسعود قنصو بداد / السید 6
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 الصحة وزارة الطاھر بشیر عمر / السید 7

 المواصالت وزارة معتوق محمد میالد / السید 8

 االجتماعیة الشؤون وزارة الشافعي منصور فاضي / ةالسید 9

 التخطیط وزارة الجھیمي الھادي الطاھر / السید 10

 والصناعة قتصاداإل وزارة فروةأبو أحمد عبدالمطلوب / السید 11

 التعلیم وزارة العزابي خلیفة محمد / السید 12

 والتأھیل العمل وزارة محمد قلمة علي / السید 13

 والتنمیة المرأة لشؤون الدولة وزیرة األسطى مصطفى أسماء / السیدة 14

 المجتمعیة

 والجرحى الشھداء أسر لشؤون الدولة وزیر یونس سعید مھند / السید 15

 والمفقودین

 المؤسسات ھیكلة لشؤون الدولة وزیرة یونس بن محمد إیمان / السیدة 16

 الوطنیة المصالحة لشؤون الدولة وزیر العبیدي فرج عبدالجواد / السید 17

 والنازحین المھجرین لشؤون الدولة وزیر جاللة أبوبكر یوسف / السید 18

 

 (2) مادة

  .تنفیذه المختصة الجھات وعلى یخالفھ حكم كل ویلغي صدوره تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس

 

  2016 / 05 / 14 :بتاریخ صدر

 


