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 م2016 لسنة )3( رقم الوطني الوفاق لحكومة الوزراء رئاسة مجلس قرار

 الوطني الوفاق حكومة تشكیل بشأن

 

 :الوزراء رئاسة مجلس

 .وتعدیالتھ م2011 \ سأغسط	\ 3 الصادر ىالدستور اإلعالن على اإلطالع بعد •

 	م.2015 \ دیسمبر \17 في الموقع اللیبي السیاسي اإلتفاق وعلى •

 .وتعدیالتھ والحسابات المیزانیة والئحة للدولة المالي النظام قانون ىوعل •

 .العمل عالقات تنظیم قانون إصدار بشأن م2010 لسنة )12( رقم القانون وعلى •

 	.م2016 \ 01 \ 18 بتاریخ المنعقد الوزراء رئاسة مجلس إجتماع في تقرر ما وعلى •

 

  ر:قــــــــــــــــر

 

 (1) مادة

 	:األتي النحو على الوطني الوفاق حكومة تشكل

 الوزارة اإلسم ت

  الدفاع وزارة البرغثي براھیمإ المھدي 1

 العدل وزارة الجنیدي محمد عبدالسالم 2

 الداخلیة وزارة الخوجھ صالح العارف 3

 الخارجیة وزارة ابوسریویل علي مروان 4

 المالیة وزارة سركز محمد الطاھر 5

	المحلي الحكم وزارة	مسعود قنصو بداد 6

	الصحة وزارة	بوزقیة سلیمان محمد 7

	والتعلیم التربیة وزارة	ابوبكر میالد خیر 8

	العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة	االوجلي جمعة محمود 9

	اإلقتصاد وزارة	بوفروة أحمد عبدالمطلوب 10
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	التخطیط وزارة	القادرعبد مفتاح خالد 11

	الدولي التعاون وزارة	المحجوب فرج محمود 12

	اإلتصاالت وزارة	البحري میلود عاطف 13

	المواصالت وزارة	ابوالشكیوات عبدهللا ھشام 14

	الصناعة وزارة	السنوسي الطاھر فرج 15

	النفط وزارة	الصادقعبد رجب خلیفة 16

	الكھرباء وزارة	حماد سعد أسامة 17

	الزراعة وزارة	سلطان محمد عادل 18

	العمل وزارة	الشافعي منصور فاضي 19

	المھني والتكوین التدریب وزارة	اجویلي عبدهللا مختار 20

	اإلجتماعیة الشؤون وزارة	بریدان خلیفة أحمد 21

	المائیة الموارد وزارة	عبدالھادي محمد أسامة 22

	والمرافق اإلسكان وزارة	اردي كوصو علي 23

	والریاضة الشباب وزارة	التریكي أحمد الدیننور 24

	الثقافة وزارة	األسطى مصطفى أسماء 25

	اإلسالمیة ونئوالش األوقاف وزارة	الولید أحمد محمد 26

	الجوي والنقل الطیران وزارة	الدبیب امحمد سعید  27

	الوطنیة المصالحة وزارة	جاللة ابوبكر یوسف 28

	اإلعالم وزارة	نجم عبدالحمید خالد 29

	واألفریقیة العربیة ونئالش وزارة	امحمد سالم نصر 30
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	البرلمانیة للشؤون دولة وزیر	المرغني أحمد سعید 31

	والالجئین اإلنسان لحقوق دولة زیرو	بالجنا الغزال صالح 32

 

 

 (2) مادة

 المعنیة الجھات وعلى الثقة ومنحھا بالكامل للحكومة النواب مجلس إعتماد تاریخ من القرار بھذا یعمل

 	.یخالفھ ما كل ىویلغ التنفیذ موضع وضعھ

 

 التوقیع	الصفة	اإلسم

 	الوزراء رئاسة مجلس رئیس	السراج مصطفى فائز

 	الوزراء رئاسة مجلس رئیس نائب	المجبري عبدالحفیظ فتحي

 	الوزراء رئاسة مجلس رئیس نائب	معیتیق عمر أحمد

 	الوزراء رئاسة مجلس رئیس نائب	بلكاني الكوني موسى

 	الوزراء رئاسة مجلس رئیس نائب	كاجمان حسین سعد عبدالسالم

 	 المتخصصة المجلس شئون وزیر	زاید محمد عماري محمد

 	المدني المجتمع شئون وزیر	المھدي حمزة أحمد

 

 

 الوزراء رئاسة مجلس

 

  االثنین :یوم صدر

  میالدي 2016 / 01 / 18	:الموافق


