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 رئيس المؤتمر الوطني العام قرار

 م4106لسنة ( 46)رقم 

 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

 

 : على بعد اإلطالع

  م وتعديالته1122/أغسطس/3اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في. 

 النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. 

  نة تتولى مهام وإجراءات التسليم م بشأن تشكيل لج1121لسنة ( 12)قرار المؤتمر الوطني العام رقم

 .واإلستالم بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة

  م بشأن إعالن حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف 1121لسنة ( 11)قرار المؤتمر الوطني العام رقم

 .رئيس حكومة إنقاذ وطني

  المؤتمر الوطني العام في م بشأن تفويض رئيس 1121لسنة ( 14)قرار المؤتمر الوطني العام رقم

 .بعض اختصاصاته

 :أصدر القرار اآلتي

 

 ( 0)مادة 

 : تشكل لجنة على النحو التالي

 .محمد سعد معزب عن لجنة الميزانية و التخطيط والمالية .2

 .عمر محمد أبو ليفة عن اللجنة التشريعية والدستورية .1

 .محمد أحمد أبو سنينة عن لجنة متابعة األجهزة الرقابية .3

 

 ( 4)مادة 

تتولى هذه اللجنة إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية والفنية الالزمة إلتمام إجراءات إستالم 

 .حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة السيد عمر سليمان الحاسي لمهام عملها

 

 ( 3)مادة 

وزراء المنجز بتاريخ تستند هذه اللجنة في إنجاز مهمتها إلى محضر التسليم واإلستالم لديوان مجلس ال

 رمتؤملا رارق بجومب ةلكشملا نةجللا لبق نم م1/6/1121 قفاوملا يرجه 2134 نابعش 6األربعاء 

 .م1121 ةنسل (12) مقر ماعلا ينطولا
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  (6) ةدام

 .صاصتخإلاو ةءافكلاو ةربخلا يوذ نم هب ةناعتسإلا ةنجلل قحي

 

  (5) ةدام

 لك ىغليو ةحاتملا مالعإلا لئاسو يفو ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم رارقلا اذهب لمعي

  .ذيفنتلا عضوم هعضو هب نيينعملا عيمج ىلعو هفلاخي ام

 

  نيمهس وبأ يلع يرون

  ماعلا ينطولا رمتؤملا سيئر

  سلبارط يف ردص

 م4106/ربمتبس/07 :قفاوملا

 


