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  الس الوطني االنتقايل رارــق
  م2012لسنة  )51(رقم 

  بشأن اعتماد التنظيم اإلداري الداخلي
  لديوان الس الوطني االنتقايل أو ما حيل مكانه

  

لس الوطني االنتقايل املؤقتا  
  :بعد االطالع

  
  .م2011فبراير  22فبراير الصادر في  17على بيان انتصار ثورة  *
  .وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته *
  .وعلى النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية *
  .م2011سطس اغ /3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  *
  .بشأن إصدار قانون عالقات العمل. م2010لسنة ) 12(وعلى القانون رقم  *
  بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم . م2010لسنة ) 595(وعلى القرار رقم  *

  .بشأن عالقات العمل. م2010لسنة ) 12(
بتـاريخ  الصـادر  . م2012لسـنة  ) 6(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  *

بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالمجلس الـوطني  . م8/1/2012
  .االنتقالي

بشأن تعديل بعض . م2012لسنة ) 14(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم  *
  .م2012لسنة ) 6(رقم  راألحكام الواردة بالقرا

المنعقد يوم االثنين بتاريخ  وعلى ما قرره المجلس الوطني االنتقالي في اجتماعه *
  .م4/6/2012

  ررــق
  )1(املادة 

يعاد تنظيم إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بالمجلس الوطني االنتقـالي وفقـاً   
  .ألحكام هذا القرار
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  )2(املادة 
لـه  ) ديوان المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحـل مكانـه  (تكون تسمية اإلدارة 

لمالية المستقلة مقره مدينة طـرابلس، ويتـولى إدارة   الشخصية االعتبارية والذمة ا
  .شؤون المجلس الوطني االنتقالي أو ما يحل مكانه وتسيير

  )3(املادة 
يكون التنظيم اإلداري الداخلي للديوان المشار إليه في المادة السابقة على النحـو  

  .المرفق بهذا القرار
  )4(املادة 
تغيير إلدارة أو مكتب أو قسم وتوزيـع   يصدر بالتنظيم الداخلي ألي استحداث أو

قرار من رئيس الديوان، وذلك بعـد تقـديم الدراسـات     إجراءاتهاالعمل بها ووضع 
والمذكرات والمقترحات الالزمة لتوجيه سير العمل مـن اإلدارات والمكاتـب التابعـة    

  .للديوان وبما ال يتعارض مع النظم والقوانين واللوائح المعمول بها
  )5(املادة 

رئيساً لديوان المجلس الوطني االنتقـالي   / عثمان جمعة بن ساسي/ يكلف السيد 
  .المشار إليه بالمادة الثانية

  )6(املادة 
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كل فيمـا   القراريعمل بهذا 

  .يخصه تنفيذه
  .املؤقت الس الوطني االنتقايل

  .يوم الثالثاء: صدر في طرابلس
  .م2012: /يخبتار




