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 م2102لسنة ( 65)قرار رقم 

 .م2102لسنة ( 60)بشأن سحب القرار رقم 

 

 المجلس الوطني االنتقالي المؤقت

 : بعد اإلطالع

 

  م2177فبراير  22فبراير الصادر في  71على بيان انتصار ثورة. 

 وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته. 

 لس والئحته الداخليةوعلى النظام األساسي للمج. 

  وتعديالته 2177/أغسطس/3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في . 

  م 2171لسنة  72م بشان إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2171لسنة ( 72)وعلى القانون رقم

 .بشأن عالقات العمل

  م بشان 8/1/2172م الصادر بتاريخ 2172لسنة ( 6)وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم

 .تكليف مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالمجلس الوطني االنتقالي

  م بشأن تعديل بعض األحكام الواردة 2172لسنة  71وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم

 .م2172لسنة ( 6)بالقرار رقم 

  اعتماد التنظيم الداخلي م بشان 2172لسنة ( 17)وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم

 .لديوان المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحل محله

  م26/6/2172وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني االنتقالي المؤقت بتاريخ الثالثاء الموافق . 

 

 قــــــــــــــــرر

 

 ( 0)مادة 

 يرادإلا ميظنتلا دامتعا نأشب م2172 ةنسل 17يسحب قرار المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رقم 

  .ايغال دعيو هلحم لحي ام وأ يلاقتنالا ينطولا سلجملا ناويدل يلخادلا

 

  (2) ةدام

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هذيفنت هصخي اميف لك ىلعو هرودص خيرات نم رارقلا اذهب لمعي
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 ايبيل -تقؤملا يلاقتنالا ينطولا سلجملا

 ءاثالثلا موي سلبارط يف ردص

 م25/5/2102 : خيراتب


