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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 يتعلق بتسمية أعضاء للحكومة 2016جانفي  12مؤرخ في  2016لسنة  1أمر رئاسي عدد 
 
 

 إن رئيس الجمهورية،
 

 بعد االطالع على الدستور،
 

 .بمنح الثقة ألعضاء الحكومةالمتعلقة  2016جانفي  11وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 
 

 : يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه
 

 : سمي السيدة والسادة – الفصل األول

 ،عمر منصور : وزيرا للعدل 

  ،الهادي مجدوب : وزيرا للداخلية 

 ،خميس الجهيناوي : وزيرا للشؤون الخارجية 

 ،محمد خليل : وزيرا للشؤون الدينية 

  المحلية،يوسف الشاهد : وزيرا للشؤون 

 ،محمود بن رمضان : وزيرا للشؤون االجتماعية 

 ،كمال العيادي : وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد 

 ،كمال الجندوبي : وزيرا للعالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان 

 ،منجي مرزوق : وزيرا للطاقة والمناجم 

 أنيس غديرة : وزيرا للنقل، 

 ،محسن حسن : وزيرا للتجارة 

 ،سنية مبارك رايس : وزيرة للثقافة والمحافظة على التراث 

 خالد شوكات : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعالقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا للحكومة. 
 

 .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  – 2الفصل 
 

 .2016جانفي  12تونس في 
 
 

i  
 

 

                                                             

i
 6 في المؤرخ 2015 لسنة 35 عدد الرئاسي األمر على وباالطالع 2016 جانفي 12 بتاريخ تم الذي الوزاري التحوير بعد للحكومة الجديدة التركيبة    

 :وأعضائها الحكومة رئيس يةبتسم المتعلق 2015 فيفري

 منصور عمر:  العدل وزير 

 الحرشاني فرحات: الوطني الدفاع وزير 

 المجدوب الهادي: الداخلية وزير 

 الجهيناوي خميس: الخارجية الشؤون وزير 

 الشاهد يوسف: المحلية الشؤون وزير 

 خليل محمد: الدينية الشؤون وزير 

 شاكر سليم: وزيرالمالية 

 ابراهيم ياسين: الدولي والتعاون واالستثمار التنمية وزير 

 العشي حاتم: العقارية والشؤون الدولة امالك وزير 

 جلول ناجي: التربية وزير 

 بودن شهاب: العلمي والبحث العالي التعليم وزير 

 لعذاري زياد: والتشغيل المهني التكوين وزير 

 رمضان بن محمود: االجتماعية الشؤون وزير 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

                                                                                                                                                                                                          

 العايدي سعيد: الصحة وزير 

 مرعي سميرة: والطفولة واألسرة المرأة وزيرة 

 مبارك سنية: الثقافة وزيرة 

 ضياء بن ماهر: والرياضة الشباب وزير 

 حمد زكرياء:  الصناعة وزير 

 مرزوق منجي: والمناجم الطاقة وزير 

 الصديق سعد: البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير 

 الدرويش نجيب: المستدامة والتنمية البيئة وزير 

 حسن محسن: التجارة وزير 

 الرقيق سلمى:  التقليدية والصناعات السياحة وزيرة 

 العرفاوي صالح محمد: الترابية والتهيئة واالسكان التجهيز وزير 

 غديرة أنيس: النقل وزير 

 الفهري نعمان: الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجيات وزير 

 العيادي كمال: الفساد ومكافحة والحوكمة العمومية الوظيفة وزير 

 شوكات خالد: الحكومة باسم الرسمي والناطق الشعب نواب مجلس مع بالعالقة مكلف وزير 

 الجندوبي كمال: اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الدستورية الهيئات مع بالعالقة مكلف وزير 

 زروق أحمد: للحكومة العامة بالكتابة مكلف الحكومة رئيس لدى وزير 
 

 .الصيد الحبيب السيد: لحكومةا رئيس


