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 1مؤرخ في  2020لسنة  673بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020سبتمبر 

مجلس رئيس  رئيس ديوان تقبل استقالة السيد الحبيب خضر
  .2020 أوت 7نواب الشعب ابتداء من 

 

  

 

 

 2020 سبتمبر 2مؤرخ في  2020 لسنة 84أمر رئاسي عدد 

  .يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
  إن رئيس الجمهورية،

 98و 89 ينالفصلعلى بعد االطالع على الدستور وخاصة 

  منه،

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

 قائمة أعضاء الحكومة المقترحين من السيد هشام مشيشيوعلى 

  ،2020 أوت 24بتاريخ 

 2020  سبتمبر2 وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ
  .المتعلقة بمنح الثقة للحكومة

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

  . رئيسا للحكومةهشام مشيشي السيد ى يسم ـالفصل األول

  : والسادة السيداتى يسم ـ2صــل ـــالف

 ،لدفاع الوطني لوزيرا:  البرتاجيإبراهيمـ 

 ،لعدل لوزيرا :ةمحمد بوسّتـ 

لشؤون الخارجية والهجرة  ل وزيرا:عثمان الجرنديـ 

 ،والتونسيين بالخارج

 ،لداخلية ل وزيرا:توفيق شرف الدينـ 

 ،إلقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار ل وزيرا:علي الكعليـ 

  ،نقل واللوجستيكل ل وزيرا:معز شقشوقـ 

 ،تكنولوجيات اإلتصالا ل وزير:محمد الفاضل كريمـ 

 ،لتجهيز واإلسكان والبنية التحتية ل وزيرا:كمال الدوخـ 

 ،لصناعة والطاقة والمناجمل وزيرة :سلوى الصغيرـ 

 ،لتجارة وتنمية الصادرات ل وزيرا:محمد بوسعيدـ 

ئية والصيد لفالحة والموارد المال وزيرة :عاقصة البحريـ 
 ،البحري

 ،لسياحة ل وزيرا:عمار حبيبالـ 

 ،مالك الدولة والشؤون العقاريةأل وزيرة :الجّف ليلىـ 

 ،لصحة ل وزيرا: المهديفوزيـ 

 ،لشؤون االجتماعية ل وزيرا:محمد الطرابلسيـ 

 ،لتربية ل وزيرا:السّالوتي فتحيـ 

 ،لتعليم العالي والبحث العلميل وزيرة :عودة بن ألفةـ 

 ،لشباب والرياضة واإلدماج المهني ل وزيرا:كمال دقيشـ 

 ،لشؤون الثقافية ل وزيرا:زيديال وليدـ 

 ،لمرأة واألسرة وكبار السنل وزيرة :هويملإيمان ـ 

 ،لشؤون الدينية ل وزيرا:أحمد عظومـ 

 ،لشؤون المحلية والبيئة ل وزيرا:مصطفى العرويـ 

 مع بالعالقةكومة مكلفة لدى رئيس الح  وزيرة:ثريا الجريبيـ 
 ،الهيئات الدستورية والمجتمع المدني

 وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة :حسناء بن سليمانـ 
 ،بالوظيفة العمومية

 مع اتق بالعالا لدى رئيس الحكومة مكلفا وزير:علي الحفصيـ 

  .مجلس نواب الشعب

  :يدين والسة السيدىيسم ـ 3 الفصـل

دولة لدى وزير الشؤون الخارجية  كاتب :محمد علي النفطيـ 

 ،والهجرة والتونسيين بالخارج

 كاتب دولة لدى وزير االقتصاد والمالية :خليل شطوروـ 
 جباية، بالمالية العمومية والاودعم االستثمار مكلف

 كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة :سهام العياديـ 

 .واإلدماج المهني

ئاسي بالرائد الرسمي  ينشر هذا األمر الر ـ4ـل صالف
  .للجمهورية التونسية

  .2020 سبتمبر 2تونس في 

  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




