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  ؤمتر الوطني العامقرار امل
  .م2012لسنة ) 10(رقم 

  يف شأن منح الثقة للحكومة املؤقتة
  

  املؤمتر الوطني العام 
  -:بعد االطالع على 

  .م ، وتعديالته2011/أغسطس/03اإلعالن الدستوري المؤقت الصادر في  -
 .النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام  -
م، فـي شـأن تعيـين رئـيس         2012ة  لسن) 9(قرار المؤتمر الوطني العام رقم     -

 .الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
 .م30/10/2012:ماخلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في -

  :اآلتيصـدر القرار 
1 

علي زيـدان   / قة المؤتمر الوطني العام للحكومة المؤقتة برئاسة السيد         ثتمنح  
ارد بالمادة الثانية من هذا القرار مع مراعـاة كافـة            وعلى النحو الو   ،محمد علي 

التحفظات المبداة من قبل أعضاء المؤتمر على بعض الـسادة الـوزراء وعلـى              
التفصيل الذي تم االتفاق عليه قبل مباشرة عملية التصويت على منح الثقة لهـذه              

  .الحكومة
2 

ن محمد علـى النحـو    علي زيدا / د  اسة السي يكون تشكيل الحكومة المؤقتة برئ    
  -:تي اآل

   رئيساً للحكومةمحمد                          علي زيدان /السيد. 1
   نائباً لرئيس الوزراءدالكريم عبدالرحمن كريم        الصديق عب/السيد. 2
  نائباً لرئيس الوزراءيك إبراهيم البرعصي             عوض ابر/السيد. 3
   نائباً لرئيس الوزراء  لمهدي القاضي       الم محمد اعبدالس.م/السيد. 4
  صالح بشير دعباج المرغني                وزيراً للعدل/السيد. 5
  محمد إمحمد عبدالعزيز                       وزيراً للتعاون الدولي/السيد. 6
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   لرعاية أسر الشهداء والمفقوديناً وزيرسامي مصطفي الساعدي   /السيد. 7
    وزيراً للتعليم العاليالسالم بشير الدويبي             بدع/السيد. 8
    وزيراً للحكم المحلير الهادي محمد                 أبوبك/السيد. 9

  وزيراً للشؤون االجتماعية خميس عبداهللا المزيني          كاملة /السيدة.10
   وزيراً لالتصاالتدالرؤوف سيالة             أسامة عب/السيد.11
    وزيراً للدفاع البرغثي        مد محمود موسىمح/السيد.12
   وزيراً للشباب والرياضة     عبدالسالم عبداهللا محمد غويلة   /السيد.13
     وزيراً للداخليةاشور سليمان صالح شوايل        ع/السيد.14
      وزيراً للتعليمبوبكر                 أ حسن محمد/السيد.15
   وزيراً للزراعة عياد علي العرفي                مد أح/السيد.16
    وزيراً للخارجيةألوجلي                 علي سليمان ا/السيد.17
     وزيراً للماليةي عبدالكريم الكيالني الجازي  الكيالن/السيد.18
  لفيتوري          وزيراً للصناعةسليمان علي اللطيف ا/السيد.19
     وزيراً للسياحةلسالم باش إمام          م عبداإكرا/السيدة.20
    وزيراً للعمل والتأهيلمد الفيتوري أحمد سوالم          مح/ السيد.21
  ايب            وزيراً للمواصالتعبدالقادر محمد أحمد الع/السيد.22
    وزيراً لالقتصاد  مصطفي محمد أبوفناس             /السيد.23
   وزيراً للنفط  الهادي العروسي      عبدالباري علي/السيد.24
    وزيراً للصحة  نورالدين عبدالحميد دغمان          /السيد.25
          وزيراً للكهرباءعلي محمد محيريق             /السيد.26
   وزيراً للموارد المائية  الهادي سليمان هنشير               /السيد.27
  زيراً لألوقاف والشؤون اإلسالمية و     بوسعدأعبدالسالم محمد /سيدال.28
  وزيراً لإلسكان والمرافق علي حسن الشريف                       /السيد.29
   وزيراً للتخطيط الطاهر الهادي غنية             مهدي /السيد.30
   وزيراً للثقافة حمد األمين                     حبيب م/السيد.31
  )ولة لشؤون المؤتمر الوطني العاموزير الد  (وجة   معز فتحي الخ/السيد.32
  )وزير الدولة لشؤون الجرحي (رمضان علي منصور زرموح      /لسيدا.33
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3 

يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتـة قبـل مباشـرتهم لمهـامهم اليمـين       
يغة القانونية أمام المؤتمر الوطني العام في المواعيد التي يحددها المؤتمر وبالـص    

  .المبينة باإلعالن الدستوري المؤقت 
4 

     اً عن عملها المقبـل خـالل   يقدم السيد رئيس الحكومة المؤقتة برنامجاً تفصيلي
  .أجل ال يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ أدائه لليمين القانونية

5 

، وينـشر فـي الجريـدة       .م30/10/2012: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ     
  .الرسمية

  

ليبيا.   املؤمتر الوطني العام                                                                 
    

  طرابلس :صدر في 
  الثالثاء/ يوم

  .هـ1433/ذي الحجة/22:بتاريخ
  .م6/11/2012:الموافق


