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 .لحكومةل ةيتعلق بتسمية رئيس 2021 أكتوبر 11 مؤرخ في 2021 لسنة 137 عـددأمر رئاسي 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

  ة، المتعلق بتدابير استثنائي2021 سبتمبر 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  . المتعلق بتكليف بتشكيل حكومة2021 سبتمبر 29 المؤرخ في 2021 لسنة 131وعلى األمر الرئاسي عـدد 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

  . رئيسة للحكومة رمضانتسمى السيدة نجالء بودن ـ الفصل األول

  .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2ـل الفصـ

  .2021 أكتوبر 11س في تون
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 .أعضاء الحكومةتعلق بتسمية  ي2021 أكتوبر 11 مؤرخ في 2021 لسنة 138 عـددأمر رئاسي 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021 سبتمبر 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  حكومة،سمية رئيسة للالمتعلق بت 2021 أكتوبر 11في   المؤرخ2021 لسنة 137 وعلى األمر الرئاسي عـدد

  .وباقتراح من رئيسة الحكومة

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

  :يسمى السيدات والسادةـ الفصل األول 

 وزيرة للعدل،: ليلى جّفالـ 

  وزيرا للدفاع الوطني،:عماد مميشـ 

 وزيرا للداخلية،: توفيق شرف الدينـ 

 وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،: عثمان الجرنديـ 

 لمالية،ل وزيرة: نمصية سهام البوغديريـ 

  والتخطيط،لالقتصادوزيرا : سمير سعيدـ 

 وزيرا للشؤون االجتماعية،: مالك الزاهيـ 

  والطاقة، والمناجم للصناعةةوزير: القنجي نائلة نويرةـ 



 وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات،: فضيلة الرابحي بن حمزةـ 

 وزيرا للفالحة والموارد المائية والصيد البحري،: محمود الياس حمزةـ 

 وزيرا للصحة،: علي مرابطـ 

 وزيرا للتربية،: فتحي سالوتيـ 

 البحث العلمي،وزيرا للتعليم العالي و: منصف بوكثيرـ 

 وزيرا للشباب والرياضة،: كمال دقيشـ 

 ،االتصالوزيرا لتكنولوجيات : نزار بن ناجيـ 

 وزيرا للنقل،: ربيع المجيديـ 

 وزيرة للتجهيز واإلسكان،: سارة زعفراني زنزريـ 

 وزيرا ألمالك الدولة والشؤون العقارية،: محمد الرقيقـ 

 للبيئة، وزيرة: ليلى الشيخاويـ 

 وزيرا للسياحة،: حمد المعز بلحسينمـ 

 وزيرا للشؤون الدينية،:  الشائبيإبراهيمـ 

 والمرأة والطفولة وكبار السن، وزيرة لألسرة: أمال بن الحاجـ 

 وزيرة للشؤون الثقافية،: حياة قطاط القرمازيـ 

 .تشغيل والتكوين المهنيل لاوزير: نصر الدين النصيبيـ 

 .مكلفة بالتعاون الدولي ،الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كاتبة دولة لدى وزير دة حمديعائالسيدة تسمى  ـ 2 لالفصـ

  . ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ3ـل الفص

  .2021 أكتوبر 11تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   طبعة الرسمية للجمهورية التونسيةالرئيس المدير العام للم: نسخة مطابقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  "2021 أكتوبر 11تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "




