قائمة امل�صرحني مبكا�سبهم و م�صاحلهم بالفئة الثانية
األسم

رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم
الصفة
اللقب
الشاهد

1

يوسف بن محمد الهاشمي

2

مجدولين بنت املولدي بن الطاهر الشارني

رئيس الحكومة
عضو حكومة

3

أحمد بن الهادي بن أحمد

عظوم

ّ
الدينية
وزير الشؤون

4

سارة بنت الصادق بن الحبيب

رجب

كاتبة دولة لدى وزير النقل

5

السيد بن خليفة بن محمد

بالل

مستشار لدى رئيس الحكومة

6

هشام بن محمد بن الشاذلي

الفوراتي

وزير الداخلية

ابن سالم

مستشار لدى رئيس الحكومة برتبة كاتب دولة

العميري

كاتب دولة

البشوال

كاتب دولة للتجارة الداخلية

سوي�سي

كاتبة دولة للصحة

الجريبي

وزير العدل

الكراي

رئيس ديوان وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

 7طارق بن الهادي بن عباس
خليل بن الصادق بن الحاج
8
الكيالني
 9سمير بن رمضان بن سليمان
سنيا بنت محمد الهادي بن
10
منصور
 11غازي بن على

 12بوبكر بن الحبيب بن محمد
عبد الرؤوف بن محمد املولدي بن
الشريف
13
بوبكر

وزير الصحة
وزير لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية و
املجتمع املدني و حقوق االنسان
وزيرالشؤون املحلية و البيئة

 14محمد الفاضل بن الهادي

محفوظ

 15مختار بن محمد

الهمامي

 16املبروك بن املختار بن محمود

كرشيد

وزير سابق  ///وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

 17أحمد بن علي

قعلول

كاتب دولة للرياضة

 18عادل بن محسن بن عبد هللا

الجربوعي

كاتب الدولة بوزارة النقل

 19هشام بن رشيد بن جعفر

بن أحمد

وزير النقل

 20الحبيب بن محمد بن نصر

الدبابي

كاتب دولة للصناعة

 21نور الدين بن محمد بن سالم

سالمي

وزير التجهيز و االسكان و التهيئة الترابية
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األسم

الصفة

اللقب

 22سمير بن املنوبي بن عبد هللا

ّ
الطيب

وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

 23الهادي بن السبتي بن حسونة

املاكني

وزير أمالك الدولة و الشؤون العقارية

 24شكري بن عبد الوهاب بن محمد بن حسن

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف باالقتصاد التضامني واالجتماعي

 25رضوان بن محمد بن عبد القادر

عيارة

وزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة و التونسيين بالخارج

 26محمد كريم بن البشير بن محمد

الجمو�سي

وزير العدل

 27صبري بن عبد الحميد بن محمد

باش طبجي

عضو حكومة-كاتب الدولة للشؤون الخارجية

 28هاجر بنت محمد بن حسن

الصحراوي

مستشارة رئيس الحكومة

 29بسمة بنت حميدة بن سالم

الجبالي

 30رضا بن عاللة بن خميس

السعيدي

عضو بالحكومة-كاتبة دولة للشؤون املحلية والبيئة
وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف باملشاريع و البرامج
العمومية
عضو حكومة سابق

 32شكري بن أحمد بن الطاهر

التارزي

مستشار لدى رئيس الحكومة

 33روني بن بيرص بن أبا

الطرابل�سي

وزير

 34خميس بن خليفة بن عمارة

الجهيناوي

وزير الشؤون الخارجية

 35محمد كمال بن صالح بن محمد

الحاج سا�سي

مستشار وزير

 36نزيهة بنت الطيب بن العابد

العبيدي

وزيرة املرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن

 37بلحسن بن أحمد بن عامر

بن عمر

مستشار رئيس الحكومة

 38عادل بن سا�سي بن علي

بن عمر

مستشار وزير التكنولوجيات االتصال واإلقتصاد الرقمي

 39فيصل بن الحبيب بن محمد

دربال

مستشار لدى رئيس الحكومة

 40فوزي بن حسين بن عبد هللا

بن عبد الرحمان

وزير التكوين املنهي و التشغيل

 41محمد بن علي بن سعيد

الطربل�سي يدعى القروي وزير الشؤون االجتماعية

 42محمد الصالح بن احمد بن عليه

العرفاوي

وزير التجهيز و االسكان و التهيئة الترابية

 43ماهر بن الطاهر بن محمد

السالمي

مدير ديوان رئيس الحكومة

 44سليم بن علي

خلبوس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 45رياض بن حافظ بن سالم

دبو

مستشار بوزارة الشؤون املحلية والبيئة

 46ملياء بنت حسن بن عثمان

بن ميم

قاضية و رئيس ديوان وزير

 47محمد أمين بن عماره بن محمد

سديري

مستشار بديوان وزير

 48سيدة بنت عبد القادر بن خليفة

الوني�سي

وزيرة

 49محمد حاتم بالهادي

بن سالم

وزير التربية

31

عماد بن حسين بن علي

الحمامي
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األسم

الصفة

اللقب

50

الصادق بن عمر بن مبروك

التومي

رئيس ديوان

51

معز بن احمد بن بوبكر

بوبكر

مستشار لدى وزير التربية

 52زياد بن سالم بن صالح

العذاري

وزير التنمية و االستثمار و التعاون الدولي

 53مفدي بن محمد

املسدي

مستشار لدى رئيس الحكومة

 54اياد بن ابراهيم بن عمر

الدهماني

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب

 55لطفي بن محمد بن داود
عمر بن محمد وائل بن محمد
56
الهادي
 57عبدهللا الصادق محمود

بن سا�سي

مستشار لدى رئيس الحكومة

الباهي

وزير التجارة

الرابحي

ّ
مكلف باملوارد ّ
املائية والصيد البحري
كاتب دولة

 58توفيق بن محمد األكبر

الزرلي

رئيس ديوان السيد وزير الشؤون اإلجتماعية

 59املنذر بن محمد بن الطيب

بوسنينة

رئيس ديوان وزير

 60خليل بن أنور بن عمر

شطورو

رئيس ديوان وزير املالية

61
62
63
64
65

محمد رضا بن الجمعي بن محمود شلغوم
سليم بن عبد الرحمان بن الطيب
الفرياني
الفرياني
الهذلي بن عمار
كوثر بنت توفيق بن محمد
عبد القدوس بن محمد رشيد بن
سعداوي
عمر
عبد الكريم بن حسن بن حسين زبيدي

وزير
وزير الصناعة و املؤسسات الصغرى و املتوسطة
رئيس ديوان
كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب و الرياضة _ مكلف بالشباب
وزير الدفاع الوطني

 66كمال بن القنطاوي بن املعراجي
محمد بن محمد الهاشمي بن
67
الحبيب
 68مريم بنت سليم

مرجان

وزير

زين العابدين

وزير الشؤون الثقافية

بن بوبكر

مستشارة وزيرة املرأة واألسرة والطفولة وكبار ّ
السن

 69علي بن محمد بن علي بن صالح

مصابحية

رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية

 70محمد األنور بن حامد بن محمد

معروف
ّ
العماري

عضو حكومة
مستشار وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

نجاة بن عمر بن احمد

بن صالح

مستشارة وزير العدل

 73ماهربن محمد بن ابراهيم

القصاب

رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 74توفيق بن حسن بن حسين

الراجحي

وزير

 75بشير ابن العيد

الشريف

مشتسار وزير التربية

 71رياض بن الحبيب بن أحمد
72
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األسم

الصفة

اللقب

 76سليم بن علي بن محمد

املديني

رئيس ديوان وزير العدل

 77محمد بن علي بن حسن

الوسالتي

رئيس ديوان

 78نعمان بن الحبيب بن حمادة

بن حمادة

 79ناهد

بن يحيى

 80رشاد بن محمد بن بشير

بن رمضان

ملحق بديوان وزير النقل
عضوة ديوان وزارة املراة واالسرة والطفولة وكبار السن وعضوة مكتب
تنفيذي للجمعية التونسية لقرى االطفال س و س
مستشار رئيس الحكومة

81

العربي بن الهادي بن حمودة

عبد الصمد

ملحق ديوان وزير

82

ادريس بن حسونة

السايح

مستشار وزير التعليم العالي

83

منير بن الشادلي بن عبد الرحمان الرمضاني

رىيس ديوان وزير

 84حاتم بن علي

الحاج يحي

مستشار أمني

 85علي بن محمد بن علي
حاتم شهر الدين بن سالم بن
86
الصادق

الدريدي

مستشار لدى وزير النقل
كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالديبلومسية
االقتصادية

فرجاني
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