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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 وأعضائها  الحكومة رئيس بتسمية يتعلق  2020 سبتمبر 2  في مؤرخ 2020  لسنة 84 عدد رئاسي أمر

 الجمهورية،  رئيس إن

 منه،  98و  89 الفصلين على  وخاصة  الدستور على االطالع  بعد

 حكومة،  بتكوين مشيشي  هشام السيد بتكليف المتعلقة  2020 جويلية  25 في  المؤرخة   الرسالة وعلى

 ،2020 أوت  24 بتاريخ  مشيشي  هشام  السيد من المقترحين الحكومة  أعضاء  قائمة  وعلى

 .للحكومة الثقة بمنح المتعلقة 2020 سبتمبر 2 بتاريخ الشعب نواب مجلس  مداولة وعلى

 :نصه  اآلتي  الرئاسي األمر  يصدر

 .للحكومة  رئيسا مشيشي هشام  السيد يسمى  – األول  الفصل

 :والسادة  السيدات يسمى  – 2 الفصل

 الوطني، للدفاع  وزيرا : البرتاجي إبراهيم −

 ،1للعدل  وزيرا:  بوستّة  محمد −

 بالخارج، والتونسيين والهجرة   الخارجية للشؤون وزيرا:  الجرندي عثمان −

 ،2للداخلية  وزيرا : الدين شرف  توفيق −

 اإلستثمار، ودعم  والمالية  لإلقتصاد وزيرا:  الكعلي علي −

 واللوجستيك،  للنقل  وزيرا:  شقشوق  معز −

 اإلتصال،  لتكنولوجيات وزيرا: كريّم الفاضل محمد −

 التحتية، والبنية واإلسكان للتجهيز وزيرا : الدوخ كمال −

 ، 3والمناجم   والطاقة للصناعة وزيرة: الصغّير سلوى  −

 الصادرات،  وتنمية للتجارة  وزيرا : بوسعيد محمد −

 ،4البحري  والصيد  المائية والموارد  للفالحة وزيرة : البحري عاقصة  −

 للسياحة، وزيرا : عّمار الحبيب −

 ، 5العقارية  والشؤون  الدولة ألمالك  وزيرة:  جفّال  ليلى −

 للصحة،  وزيرا:  المهدي  فوزي −

 االجتماعية، للشؤون وزيرا : الطرابلسي محمد −

 للتربية، وزيرا : السالّوتي فتحي −

 العلمي، والبحث   العالي للتعليم وزيرة :  عودة  بن ألفة −

 ،6المهني واإلدماج  والرياضة  للشباب  وزيرا : دقيش كمال −

 

  15ؤرخ في  الم  2021لسنة    123  األمر الحكومي عدد ى  بمقتض،  2021فيفري    15بداية من    من مهامه تمت إقالة السيد محمد بوستة، وزير العدل،       1

ذلك  يرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة بداية من  السيّدة حسناء بن سليمان الوز  تلّفك  و  2021فيفري  
 . 2021فيفري  15ؤرخ في  الم 2021لسنة  124حكومي عدد  لااألمر التاريخ بمقتضى 

  6مؤرخ في  ال  2021لسنة    1حكومي عدد  المر  األبمقتضى    2021جانفي    5السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، من مهامه بداية من    تمت إقالة      2
جانفي    6المؤرخ في    2021لسنة    2ومي عدد  األمر الحكذات التاريخ وذلك بمقتضى  وزارة بداية  الالحكومة إدارة شؤون    وتولّى رئيس  2021جانفي  
2021 . 

لسنة    123  األمر الحكومي عددى  بمقتض،  2021فيفري    15بداية من    امن مهامه  والمناجم  والطاقة  للصناعة  وزيرةر،  الصغيّ   سلوىالسيدة  تمت إقالة       3

السّيد محمد الفاضل كرّيم وزير تكنولوجيات االتصال بممارسة مهام وزير الفالحة والموارد المائية   لّفك  و  2021فيفري    15ؤرخ في  الم  2021
 . 2021فيفري  15المؤرخ في  2021لسنة  126لحكومي عدد من ذلك التاريخ بمقتضى األمر ا والصيد البحري بالنيابة بداية 

األمر الحكومي  ى  بمقتض،  2021فيفري    15بداية من    امن مهامه  البحري  والصيد   المائية  والموارد  للفالحة  وزيرة،  البحري   عاقصةالسيدة  تمت إقالة       4

مارسة مهام وزير الصناعة محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بمالسّيد    لّفك  و  2021فيفري    15ؤرخ في  الم  2021لسنة    123  عدد
 .2021فيفري  15المؤرخ في  2021لسنة  125لحكومي عدد من ذلك التاريخ بمقتضى األمر ا والطاقة والمناجم بالنيابة بداية

لسنة   123 األمر الحكومي عددى بمقتض، 2021فيفري  15بداية من  امن مهامهوزير أمالك الدولة والشؤون العقارية ، يلى جفال السيدة لتمت إقالة     5

ون الدينية بممارسة مهام وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة  السّيد أحمد عظوم وزير الشؤ  لّف ك  و 2021فيفري  15ؤرخ في  الم 2021
 .2021ي فيفر  15المؤرخ في  2021لسنة  127من ذلك التاريخ بمقتضى األمر الحكومي عدد  بداية

لسنة   123  األمر الحكومي عددى  بمقتض،  2021فيفري   15بداية من    من مهامه  المهني  واإلدماج  والرياضة  للشباب  وزير،  دقيش   كمالتمت إقالة السيد       6

لسّيدة سهام العيادي كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني بممارسة مهام السيّدة  تلّفك  و  2021فيفري  15ؤرخ في  الم 2021
بالنياب  بمقتضىبداية من    ةوزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني  التاريخ  فيفري    15المؤرخ في    2021لسنة    128الحكومي عدد  األمر    ذلك 

2021 . 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة 

www.legislation-securite.tn  

 7،الثقافية  للشؤون  وزيرا: الزيدي  وليد −

 السن، وكبار واألسرة للمرأة  وزيرة: هويمل يمانإ −

 الدينية  للشؤون وزيرا : عظوم أحمد −

 ،8والبيئة المحلية للشؤون  وزيرا: العروي   مصطفى −

 المدني، والمجتمع  الدستورية الهيئات مع بالعالقة  مكلفة  الحكومة  رئيس  لدى وزيرة: الجريبي ثريّا −

 ،العمومية بالوظيفة مكلفة  الحكومة  رئيس لدى  وزيرة : سليمان بن حسناء −

 .الشعب  نواب  مجلس  مع بالعالقات  مكلفا الحكومة  رئيس  لدى وزيرا:  الحفصي  علي −

 :والسيدين السيدة  يسمى  – 3 الفصل

 بالخارج، والتونسيين والهجرة   الخارجية الشؤون وزير  لدى  دولة  كاتب: النفطي علي محمد −

 والجباية، العمومية  بالمالية مكلفا االستثمار  ودعم  والمالية  االقتصاد  وزير لدى  دولة كاتب : شطورو   خليل −

 .المهني واإلدماج   والرياضة الشباب  وزير  لدى  دولة  كاتبة: العيادي سهام −

 .التونسية للجمهورية الرسمي  بالرائد الرئاسي األمر  هذا نشر – 4 صلالف

 .2020 سبتمبر  2 في  تونس 

 

وتم تكلف   2020أكتوبر  6المؤرخ في  2020لسنة  774بمقتضى األمر الحكومي عدد  وزير الشؤون الثقافية من مهامه تمت إقالة السيد وليد الزيدي     7
 . ، بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمار، وزير السياحة، 

إقالة   8 من  تمت  بداية  مهامه  من  والبيئة  المحلية  الشؤون  وزير  العروي  مصطفى   بمقتضى    2020ديسمبر    20السيد 

، وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية، بالقيام  السيد كمال الدوخوتم تكليف  2020ديسمبر  21مؤرخ في ال 2020لسنة  1026حكومي عدد المر األ
 .2020ديسمبر    21مؤرخ في  ال  2020لسنة    1027حكومي عدد  المر  ذلك التاريخ بمقتضى األبوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة بداية من  

 


