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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية يتعلق 2016 أوت 27 في مؤرخ 2016 لسنة 107 عدد رئاسي أمر

 
 

 الجمهورية، رئيس إن
 

 منه، 89 الفصل وخاصة الدستور على االطالع بعد
 

 حكومة، بتكوين الشاهد يوسف السيد بتكليف المتعلق 2016 أوت 3 في المؤرخ 2016 لسنة 95 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 .للحكومة الثقة بمنح المتعلقة 2016 أوت 26 بتاريخ الشعب نواب مجلس مداولة وعلى
 

 : نصه اآلتي الرئاسي األمر يصدر
 

 .للحكومة رئيسا الشاهد يوسف السيد سّمي – األول الفصل
 

 : والسادة السيدات سّمي – 2 الفصل

 للعدل، وزيرا:  الجريبي غازي −

 ،1الوطني للدفاع وزيرا:  الحرشاني فرحات −

 للداخلية، وزيرا:  مجدوب الهادي −

 الخارجية، للشؤون وزيرا:  الجهيناوي خميس −

 ،2الدينية للشؤون وزيرا:  سالم الجليل عبد −

 ،3للمالية وزيرة:  الزريبي بوجناح لمياء −

 ،4الدولي والتعاون واالستثمار للتنمية وزيرا : الكافي عبد فاضل محمد −

 ،5والتجارة للصناعة وزيرا:  العذاري زياد −

 والبيئة، المحلية للشؤون وزيرا:  المؤخر رياض −

 ،6للتربية وزيرا:  جلول ناجي −

 العلمي، والبحث العالي للتعليم وزيرا:  خلبوس سليم −

 ،7المتجددة والطاقات والمناجم للطاقة وزيرة:  روحه شيخ هالة −

 البحري، والصيد المائية والموارد للفالحة وزيرا:  الطيب سمير −

 الترابية، والتهيئة واإلسكان للتجهيز وزيرا:  العرفاوي صالح محمد −

 ،8للصحة وزيرة:  فريعة مرعي سميرة −

 االجتماعية، للشؤون وزيرا:  الطرابلسي محمد −

                                                             

المؤرخ  2017لسنة  124دد سي عاألمر الرئابمقتضى خلفا للسيد فرحات الحرشاني الوطني بيدي وزيرا للدفاع زسمي السيد عبد الكريم ال    1
 .2017سبتمبر  12في 

 17مؤرخ في ال 2017لسنة  43رئاسي عدد المر األخلفا للسيد عبد الجليل سالم بمقتضى  وزيرا للشؤون الدينية السيد أحمد عظوم سمي     2
 .تعلق بتسمية عضوين بالحكومةالم 2017مارس 

 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي بمقتضى األمر الزريبي بوجناح لمياءمد رضا شلغوم وزيرا للمالية خلفا للسيدة سمي السيد مح    3
  .2017 سبتمبر 12

 124 عدد الرئاسي األمر بمقتضى الكافي عبد فاضل محمدخلفا للسيد  الدولي والتعاون واالستثمار للتنمية وزيراعذاري سمي السيد زياد ال    4
 .2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة

 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي بمقتضى األمرمقتضى بسمي السيد عمر الباهي وزيرا للتجارة خلفا للسيد زياد العذاري     5
 .2017 سبتمبر

 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي بمقتضى األمرفا للسيد ناجي جلول بمقتضى سمي السيد حاتم بن سالم وزيرا للتربية خل   6
 .2017 سبتمبر

 124 عدد الرئاسي بمقتضى األمرلة شيخ روحه بمقتضى ها جم والطاقات المتجددة خلفا للسيدةة والمناسمي السيد خالد قدور وزيرا للطاق    7
 .2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة

 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي بمقتضى األمرلفا للسيدة سميرة مرعي فريعة بمقتضى سمي السيد سليم شاكر وزيرا للصحة خ    8
 .2017 سبتمبر 12
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
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 ،9والتشغيل المهني للتكوين وزيرا:  الحمامي عماد −

 التقليدية، والصناعات للسياحة وزيرة:  رقيق اللومي سلمى −

 الرقمي، واالقتصاد االتصال لتكنولوجيات وزيرا:  معروف األنور محمد −

 الثقافية، للشؤون وزيرا:  العابدين زين محمد −

 ،10للنقل وزيرا:  غديرة أنيس −

 والرياضة، الشباب لشؤون وزيرة:  الشارني ماجدولين −

 والطفولة، واألسرة للمرأة وزيرة:  العبيدي نزيهة −

 ،11والحوكمة العمومية للوظيفة وزيرا:  البريكي عبيد −

 اإلنسان، وحقوق المدني والمجتمع الدستورية الهيئات مع للعالقة وزيرا:  غربية بن المهدي −

 .الشعب نواب مجلس مع بالعالقة مكلفا الحكومة رئيس لدى وزيرا:  الدهماني إياد −
 

 : والسادة السيدات سّمي – 3 الفصل

 الخارجية، الشؤون وزير لدى دولة كاتب:  طبجي باش صبري −

 بالخارج، والتونسيين بالهجرة مكلفا الخارجية، الشؤون وزير لدى دولة كاتب:  عيارة رضوان −

 والبيئة، المحلية الشؤون وزير لدى دولة كاتب:  حسن بن شكري −

 العقارية، والشؤون الدولة بأمالك مكلفا المالية، وزيرة لدى دولة كاتب:  كرشيد مبروك −

 ،12بالتجارة مكلفا والتجارة الصناعة وزير لدى دولة كاتب:  الحفيان فيصل −

 الخاصة، والمبادرة المهني بالتكوين مكلفة والتشغيل، المهني التكوين وزير لدى دولة كاتبة:  الونيسي سيدة −

 بالمناجم، مكلفا المتجددة، والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة لدى دولة كاتب:  حميدي هاشم −

 النقل، وزير لدى دولة كاتب:  أحمد بن هشام −

 الفالحي، باإلنتاج مكلفا البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير لدى دولة كاتب:  الباهي عمر −

 البحري، والصيد المائية بالموارد مكلف البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير لدى دولة كاتب:  الرابحي للاّ  عبد −

 العلمي، بالبحث مكلفا العلمي، والبحث العالي التعليم وزير لدى دولة كاتب:  العميري خليل −

 الرقمي، باالقتصاد مكلفا الرقمي، واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزير لدى دولة كاتب:  الدبابي حبيب −

 بالرياضة، مكلفا والرياضة، الشباب شؤون وزيرة لدى دولة كاتب:  الجبري عماد −

 .بالشباب مكلفة والرياضة، الشباب شؤون وزيرة لدى دولة كاتبة:  قالل فاتن −
 

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد الرئاسي األمر هذا ينشر – 4 الفصل
 

 .2016 أوت 27 في تونس
 
 

                                                             

 124 عدد الرئاسي بمقتضى األمرعماد الحمامي بمقتضى فا للسيد يد فوزي بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل خلسسمي ال    9
 .2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة

 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي بمقتضى األمرديرة بمقتضى سمي السيد رضوان عيارة وزيرا للنقل خلفا للسيد أنيس غ   10
 .2017 سبتمبر

وزارة الوظيفة العمومية وإلحاق هياكل  2017 فيفري 25 منذ مهامه من والحوكمة العمومية الوظيفة وزير البريكي عبيدتم إعفاء السيد     11
 .2017أفريل  10 في مؤرخال 2017 لسنة 468 عدد حكوميال مراألوالحوكمة برئاسة الحكومة بمقتضى 

رئاسي عدد المر األبمقتضى  الحفيان فيصلخلفا للسيد  عبد اللطيف حمام كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارةالسيد  سمي    12

 .تعلق بتسمية عضوين بالحكومةالم 2017مارس  17مؤرخ في ال 2017لسنة  43
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