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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 )  الشعب التونسي )األبي 
 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب،  -
 مجلس،الالسيدة النائب األول لرئيس  -
 مجلس، الالسيد النائب الثاني لرئيس  -
 ، الموق رون  السيدات والسادة نواب الشعب -
 الحضور اإلعالمي الكريم،  -

 
أن أكون اليوم في رحاب هذا المجلس الموّقر ألعرض   يشّرفني

وأقّدم لكم أعضاءها، آمال أن عليكم برنامج عمل الحكومة المقترحة  
 تنال ثقتكم.

لي الجلسة    واسمحوا  هذه  مستهل  أتوّجهفي  معاني بأسمى    أن 
و  والتقدير،  واالمتنان  اإلكبار  الشكر  عبارات  رئيس    لسيادةخالص 

تحّمل هذه  أل،  الحكومة  هذه  الجمهورية الذي شّرفني بتكليفي بتشكيل
 .المسؤولية الوطنية في هذا الّظرف الّدقيق
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  من فرط  أقف أمامكم اليوم في لحظة مفصلية، ينزف فيها وطننا  
  واقع مال في رؤية  أ  خاللهايحمل  نا  شعب  سنوات كان  به طيلة    مرّ   نهاك  إ

عموم الشباب والنخب و   تونس، ثورة  ثورة  نادت به  مامع  جديد منسجم  
 .  المواطنين

 ديمقراطية  وطن  ،والعدالةالكرامة    وطن،  وطن الحرياتثورة نادت ب 
في   مواطنيها  بين  فيتساوي  وفي    المبادرة  وفي  الشغل  فرص  الحق 

 تنمية دون تمييز.  
، وأن  في التعليم  أبنائه  فرصثورة انتظر منها شعبنا أن تتساوى  

تطّلعاته   إلى  ترقى  وخدمات  صحية  رعاية  من  يستحّقه  بما  يحظى 
ال يشعر أّي من أبنائها في  و تحترم مواطنيها،    المشروعة. في ظّل دولة

 الّداخل وفي الخارج بحيف أو إقصاء، وال تحتكم إاّل للقانون.  
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عب يسئسيد ر ال -  ، مجلس نواب الش 
 ، الموق رون النواب السيدات والسادة  -

  منا مطمئنا آ  المواطن  تونس يعيش فيها،  حلم تونس جديدة  ظلّ   لقد
في   وغد  ض فأه  يوم  يكون  ن  أوآمال  سابقه  من  يومهض فأه  ل  من    ، ل 

حلممجرّ  انقلب  ،د  وقد  لدى    اوهم    بل  ويأس  أمل  من  وخيبة  الكثير 
ال إلى  ببعضهم  ودفع  من أبنائنا،  هربا  الموت  قوارب  بركوب  مجازفة 

 . وطنهمفي  ممكنا يرونه المطاردة ألمل صعبة و معيشية ظروف 
 

وجد نفسه بعد  يحلم ويأمل من ثورته الكثير    التونسي الذي كانإّن  
الحّد األدنى من متطلبات العيش  ب لب  ايطمازال  عشر سنوات  مرور  

طبيب في  الكريم من طريق وماء صالح للشراب ومعّلم في مدرسة و 
 مستشفى...

إلى    اليوم  لواقعنا  التشخيصهذا    إنّ  يرمي   مسؤولية ال  تحميلال 
    بقدر ما هو بحث في أسبابه، وسعي إلى معالجتها.   ألّي طرف

  
  ال تبعث  ومؤّشراترقام  أتعكسها  و   ة واضحة وجلّية،النتيجاليوم،  

 على االطمئنان.   حقيقة
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في حدود    تقترضإذ أصبحت بالدنا  ،  يتفاقم  الدين العموميف  -
دينار  مليار    7.5قرابة  مطالبة بتسديد  هي  دينار سنويا، و   مليار  15

 .  2020سنة 

  80ومع موّفى هذه السنة، ستكون مجمل قيمة التداين في حدود  
لنا دينار،    مليار ولألجيال    ليحّق  ألبناءنا  سنوّرثه  عّما  هنا  الّتساؤل 

  .القادمة
 
من غير المعقول أيضا، أن خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة و 

ضعف نفقات التنمية،    أيدينار،    مليار  14، ستكون في حدود  2021
 لعب دورها التنموي.   ةإمكاني  تفقدوهو ما يعني أن الدولة 

 

المواد االستهالكية    اإلقبال على  الثاني يتعل ق بتراجعالمؤّشر    -
الغذ  %21,5بنسبة   بنسبة  والمواد   كبير  تراجع  مع  ،%7,5ائية 

مراجعة  مالدخار،  ل درجة  إلى  وصل  التونسي  المواطن  أن  يعني  ما 
سلوكه االستهالكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية، مع استنزافه 

الحياة،   متطلبات  مجابهة  ليستطيع  نظرا   وهولمدخراته  خطير،  أمر 
 النعكاساته االقتصادية واالجتماعية واألمنية. 
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تي كانت قبل سنة الو   ،ويت صل المؤشر الثالث بنسبة االستثمار  -
حدود    2010 تعتبر،  %24في  يمكن لها    وكانت  ضعيفة، ال  نسبة 

، فإّن نسبة  2020استيعاب نسب البطالة المرتفعة. أّما اآلن في سنة 
، وهي نسبة ال يمكن من خاللها تحقيق %13االستثمار ال تتجاوز الـ  

والتشغيل،   محاوال  ويتعّينالتنمية  ورغم  فيها.  الترفيع  على  ت  العمل 
الدولة مراجعة منظومة االستثمار طيلة السنوات الماضية، إال أنها لم  
تحقق النتائج المرجوة، لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين هي 

 .لكّل ذلك المفتاح
 

البطالة  - نسبة  بارتفاع  فيتعل ق  الرابع  المؤشر  تونس   أم ا  في 
الـ   تجاوزت  بطا%15والتي  هو  المفزع  الرقم  ليبقى  أصحاب ،  لة 

وأنا  العام.  المعدل  ضعف  تمثل  والتي  العليا،  أبناء    الشهادات  كأحد 
و  تونس،  في  العمومي  التعليم  المستفيدين  منظومة  من  أحد  مستفيد 

يعد   لم  حيث  معّطال،  المصعد  هذا  اليوم  أجد  االجتماعي،  المصعد 
الشهادة الجامعية يوفر فرصا أكبر للتشغيل وال يضمن   الحصول على

 بالضرورة تحسين الوضع االجتماعي.
ومن المفارقات أيضا، أن تونس التي كانت سباقة في تشريك المرأة  

 .  %22نسبة بطالة اإلناث حدود  اليوم في الحياة العامة، تبلغ فيها
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  فرضته   لقد سّجلت السنوات الماضية نسب نمّو ضعيفة نتيجة ما
إلى جانب تداعيات تراجع    ،على التوازنات المالية  ضغط من    المرحلة

المجهود االستثماري سواء على مستوى طاقات اإلنتاج أو على مستوى 
 تنافسية المؤسسة.

هذه   التصّدي   الوضعيةوأّدت  على  للقدرة  ملحوظ  انخفاض  إلى 
المع العمومية  السياسات  بسبب  إنجلألزمات  في  والتأخير  از  تمدة، 

 اإلصالحات الضرورية. 
 

وال تزال التوازنات المالية هّشة ال سيما في عالقة بهيكلة ميزانية 
من خالل ارتفاع حجم النفقات وتزايد الضغط الجبائي خاصة  الدولة  

نسب   في  جلية  بصفة  التقليص  وصعوبة  العمومية  المديونية  وتفاقم 
المخاطر المرتبطة بـالمستوى المرتفع  حجم  هذا    إلىضاف  ني التضّخم.  

الواردات   من  التقليص  وصعوبة  التجاري  حاجيات  ال  وتفاقمللعجز 
 تمويل الخارجي مقابل اشتداد شروط التداين. لل

 
بالتعهدات  اإليفاء  على  القدرة  ضعف  السابقة  التجارب  وأثبتت 
  بسبب عدم توّفر اإلمكانيات واختالل التوازنات المالية. كما حال عدم 
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االستقرار السياسي واالجتماعي خالل المرحلة المنقضية دون تحقيق  
حقيقية في قيادة الشأن    صعوبةإلى وجود    وأشاراألهداف المنشودة  

 التنموي.
إلى  و  الرامية  واإلجراءات  المبادرات  تعّددت  هذه  قد  معالجة 

لكن دون التوصل بعد  الى النجاعة المطلوبة. وتراجعت الثقة   الوضعية
ال الشفافية  لدى  ونقص  التواصل  ضعف  بسبب  االقتصاديين  فاعلين 

والمالية   البشرية  الموارد  تتوّفر  لم  كما  القانون.  تطبيق  في  والتراخي 
 والتكنولوجية والطبيعية بالقدر الكافي لدفع مسار النمّو.

 
فّض  و  في  التوّفق  وعدم  والفسفاط  المحروقات  إنتاج  لتراجع  كان 

على التوازنات المالية   والعميق  ر المباشر ل اإلنتاج األث إشكاليات تعطّ 
التجاري  الميزان  وتدهور  الدولة  موارد  تراجع  ما  وعلى  وهو  نعكس  ا، 

 . على قدرة الّدولة على اإليفاء بالتزاماتها التنموية واإلجتماعية
 

النشاط االقتصادي وتعّطل محّركات النمّو   أزمةوقد ازدادت حّدة  
من   أفرزته  وما  "كورونا"  جائحة  تفّشي  مع  الحالية  السنة  بداية  منذ 
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 مسارستظّل تؤّثر على  ،  ضغوطات إضافية على االقتصاد الوطني
 اإلصالح للفترة القادمة. 

وفي قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، تراجع أداء 
وا المبّكر  الهياكل  االنقطاع  ظاهرة  تفاقم  حيث  من  السّيما  لمؤسسات 

التربية   مؤشرات  مسار و وتراجع  استكمال  يتم  ولم  التعليم.  جودة 
تستجيب  حتى  العالي  والتعليم  التربية  لمنظومة  المعّمق  اإلصالح 
للمتغيرات والتطورات السّيما التكنولوجية منها. كما لم تواكب منظومة 

 ت سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة. التكوين المهني تطّورا
 

وال يزال القطاع الصحي يسّجل تفاوت ا جهويًّا ملحوظ ا في عرض  
والرتفاع مديونية المنظومة   الخارطة الصحية  الختالل الخدمات نتيجة  

 وافتقادها للقدرة على توفير اإلطار الطبي وشبه الطبي بالقدر المالءم. 
 

 تزال نجاعة التدخالت االجتماعية  مجال االجتماعي، فالالأّما في  
تنفيذ   تأخر  بسبب  صعيد    عناصرمحدودة  على  سيما  وال  اإلصالح 

وضوح    توجيه عدم  جانب  إلى  هذا  لمستحقيها.    مالمحالتحويالت 
إصالح المنظومة االجتماعية وتشتت جهود اإلحاطة بالفئات الضعيفة  
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المسّجل في    ، عالوة على التأخر الهامةالمبذول  ات رغم أهمية المجهود
 اإلصالح الجذري لمنظومة التقاعد. 

 
 ، مجلس نواب الشعب السيد رئيس -
 حضرات السيدات والسادة النواب،  -

االستفاضة في وصف الوضعية االقتصادية الصعبة    اخترتلقد  
المسؤولية ألّي طرف، بل الستخالص    لتحميلالخطيرة، ال    هاومؤشرات 

شجاعة بكل  ضرورة  النتائج والعبر  إلى  المرور إلى العمل  ، وللتنبيه 
 اآلن وحااّل ودون تأخير. إلنقاذ بالدنا،  الجّدي
 

الحكومة    إنّ  هذه  ظرف  يأتي  تشكيل  االستقرار يّتسفي  بعدم   م 
يعية  ر أشهر عن تنظيم االنتخابات التش  عشر إذ بعد مرور  السياسي.  

بلغت فيه قدرة    حكومة لنيل ثقة مجلسكم الموقر، في وقت ثالث  تتقدم  
 على الّصبر، حدودها.  لشعب التونسيا

 
ي  الّظرف،  هذا  قبل    ينالن في  من  التكليف  رئيس    سيادةشرف 

وتضامن    على العمل في تناغمتكون قادرة  ،  تشكيل حكومةب الجمهورية  
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ثقتكم يومها األّول وفي حال حظيت ب ، وتنكّب منذ  أعضائهاتام بين  
توفير   على  العمل  وعلى  واإلجتماعي  االقتصادي  المنجز  على 

 استحقاقات التونسيين.  
 

 السيد رئيس مجلس نواب الشعب،  -
 النواب،  السيدات والسادة -

وعلى   للبالد  الراهن  الوضع  تشخيص  على  اليوم  الجميع  يّتفق 
يتكّرر   التي  المطروحة  والتحديات  والصعوبات  اإلشكاليات  طبيعة 
بالشكل   معالجتها  فعال  يتم  أن  دون  سياسّية  محطة  كل  في  إثارتها 

 المطلوب، 
في  للدولة  العليا  المسؤوليات  مختلف  في  تجربتي  منطلق  ومن 

والتعاط مختلفة  والمتشّعبة،  قطاعات  الكبرى  الملفات  مع  المباشر  ي 
واالحتجاجات  االجتماعية  التحّركات  أّن  على  الوقوف  لي  أمكن 
بمختلف أنواعها إضافة إلى نقص الموارد، ال تفّسر لوحدها عدم التوّفق 
لهذه   الرئيسي  السبب  إّن  بل  المذكورة،  والعوائق  اإلشكاليات  حّل  في 

اآللي  تركيز  ضعف  في  يكمن  المالئمة  الوضعية  بتنزيل  و ات  الكفيلة 
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بما   الكبرى الخيارات السياسية والبرامج   وتجسيمها على أرض الواقع 
 يسهم فعلّيا في تغيير الواقع المعيشي للمواطن التونسي.

 
وعلى هذا األساس حرصت على أن يتكّون فريقي الحكومي من 

الحلول العملية  كفاءات قادرة على اإلنجاز الفعلي والسريع وعلى إيجاد  
 لمختلف اإلشكاليات. 

 
  عمل وأؤّكد في هذا الصدد أّن هذه الحكومة ستكون بالفعل حكومة  
 وإنجاز تعتمد على مقاربة خصوصية ت عطي األولوية للنجاعة.  

عن   والبحث  التغيير  في  بالجرأة  التحّلي  على  تقوم  مقاربة  وهي 
الذاتية المتاحة.    حلول غير تقليدية ومبتكرة باالعتماد على اإلمكانيات 

في االستغالل األمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة    رهانناويتمثل  
 على مستوى التدخالت واإلنفاق العمومي للحّد من النزيف.  

 
تقاسم لإيجاد صيغة توافقية  كما تقوم مقاربة الحكومة المقترحة على  

األوضاع تحّسن  انتظار  في  السيادة األعباء  تكريس  عن  فضال   ،
 تحقيق األمن الطاقي والمائي والغذائي.الوطنية و 
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مستوى و  على  المسّجل  النزيف  إيقاف  العمومية  إّن   المالية 
على المدى القصير،    لعملناسيكون األولوية المطلقة  والتوازنات الكبرى  

فيما سيكون تنفيذ البرامج الرامية إلى التحسين التدريجي في األوضاع 
الكبرى  اال اإلصالحات  وتجسيم  واالجتماعية    نا أولويات من  قتصادية 

 على المدى المتوسط والبعيد.
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لألول وفقا  برنامجها  تنفيذ  على  الجديدة  الحكومة  يات و وستعمل 
 الخمس التالية: 

 
من  وذلك  ،  العمومية المالية نزيف إيقافاألولوية األولى:   (1

 :خالل
  

 تستهدف عبر إجراءات للدولة الذاتية الموارد تحسينأّوال،   ✓
 : عن طريق وذلك 2021 سنة خالل إيجابي نمو نسق استعادة

االستراتيجية   القطاعات في الطبيعي اإلنتاج نسق استعادة  * 
 في الطاقة والمناجم قطاعي   بالخصوص ومنها الدولة لموارد الداعمة

 والحيوي  االستراتيجي البعد االعتبار بعين تأخذ متكاملة خطة إطار
 للجهات. دامجة واجتماعية سياسة اقتصادية تنفيذ مع القطاعات لهذه

 الصحية الجائحة نم رةالمتضرّ  بالمؤسسات اإلحاطة * مواصلة
 حين إلى المتضررة  القطاعات لكافة  التمويل آليات بتفعيل واإلسراع

 بقية تنشيط إلى باإلضافة الجائحة، آثار من التعافي تحقيق
 اقتصادية صعوبات تواجه التي  المؤسسات لفائدة الموجهة المنظومات

 . المتابعة إحكام مع
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لنقل  )االخدمات   ورقمنة ةاللوجستي المنظومة صالحإ   اعتبار  *
 والضغط والتصدير اإلنتاج نسق  لتحسين وطنية كأولوية  )واالتصاالت

 في سواء الوطني االقتصاد تنافسية وتحسين الخدمات كلفة على
 . واألجانب الوطنيين المستثمرين استقطاب أو التسويق مستوى 
 2021 لسنة المالية قانون  ضمن اإلجراءات من حزمة تخاذا  *
 التهرب من الحد  خالل من للدولة إضافية  موارد توفير إلى تهدف

 المنظومة مكونات بعض ومراجعة األداء قاعدة وتوسيع الجبائي
 في الترفيع عدم مراعاة معالتقديري(    النظام غرار لىع(  ةالجبائي 

 القطاع في العاملة  قتصاديةاال المؤسسات على الجبائي الضغط
 ئي. الجبا بواجبه يقوم الذي المواطن على أو المنظم
  

 ، وذلك بــ :الموارد وتعبئة الميزانية مويلت ثانيا،  ✓
 بهدف التونسي المركزي  والبنك الحكومة بين التنسيق عزيزت   * 

 . المالية والسياسة النقدية السياسة بين المالءمة
 الماليين والمانحين الشركاء مع المفاوضات في النطالقا  *
 الوطنية األولويات  االعتبار بعين  يأخذ إصالحات برنامج وتقديم

 . ميّسرة بشروط المالية الموارد وتوفير الثقة الستعادة
 .الموّظفة الخارجية القروض استهالك نسق وترشيد حسينت  *
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 :  ، من خاللالنفقات في التصرف حكامثالثا، إ  ✓
 واالنطالق  ،فيها التصّرف إحكاممزيد  و  الدولة نفقات ترشيد  *

   خالل  من العمومي القطاع هيكلة إلعادة شامل برنامج بلورة في
 مزايا من التكنولوجيا توفرهتحديث أساليب العمل به واإلستفادة مّما  

 .المجال هذا في
 تضّررا األكثر العمومية للمنشآت المالي للدعم العاجل  لتدخلا  *
 . وناكور  جائحة بسبب نشاطها تراجع شهدت والتي
 

 عبر اإلجراءات  العمومي القطاع  إصالح األولوية الثانية :   (2
 التالية : الخصوصية 

 :بـ وذلك، اإلدارة بإصالح المتعلق  البرنامج تنفيذ عمأو ال، د  ✓
 النتائج بعد خصوصا بعد  عن والعمل الرقمنة خيار كريست   *

 اإلجراءات مختلف  رقمنة ودعم 19 كوفيد فترة خالل للتجربة االيجابّية
 . اإلدارّية والخدمات والّتوريد بالّتصدير المتعّلقة
 حيث من والجهوية المركزية باإلدارة البشري  بالعنصر لعنايةا  *
 خاصة عناية إيالء  مع المهنية والمسارات التكوين منظومة تطوير

 . ممارستها وشروط لها التأهل بشروط يتعلق ما في العليا بالوظائف



17 
 

 يأخذ العمومية المنشآت إلصالح  برنامج اعتمادثانيا،     ✓ 
 والخدمات  النشاط نوعّية حسب مؤسسة  كلّ  خصوصّية االعتبار بعين

   االجتماعية.  مع األطراف    بالشراكة، وذلك  المالي ووضعيتها المسداة 
 : عبر ويمّر هذا اإلجراء

 المنشآت تجاه السابقة المالية تعهداتها بتنفيذ الدولةالتزام     *
 . 2021 سنة خالل العمومية

 مستوى  في مالئمة بحوكمة واالجتماعية المالية الهيكلة مرافقة  *
 اإلشراف. وسلطة المؤسسة

 المرونة من مزيد اتجاه في اإلشراف منظومة في النظر عادةإ  *
 األداء ضمانات  رتوفّ و  التصرف لمعايير تستجيب التي  للمنشآت
 . والجودة
 .الدولي التعاون  برامج ضمن تمويل خطوط يجادإ *
 
 ، من خالل: االستثمار ودعم  الثقة  استعادةاألولوية الثالثة :   (3
 بسداد تتعهد التي للدولة المالية المعامالت في الثقة ستعادةا * 
 2021 سنة  نهاية بحلول مزوديهابذّمتها لفائدة     المتخلدة ديونها كامل

 . القانونية اآلجال في المزودين  بخالص مستقبال االلتزام مع
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 محرك باعتبارها الخاصة االقتصادية للمؤسسة االعتبار عادةإ    *
 . التشغيل وفرص الثروة وخلق للتنمية أساسي
 الخاص لالستثمار القانونية المنظومة استقرار  على لحفاظا  *

 في الّنظر مع،  والترتيبي المؤسساتي إطارها تركيز استكمالو 
 وصبغتها نجاعتها من للرفع االقتضاء عند الالزمة التعديالت
 والتمويل االستثمار  عملية سهولة حيث من خاصة التحفيزية،
الّداخلية   في  لالستثماراالمتيازات   على والحصول  ذات الجهات 

 . األولوية
 مركزيا العمومية االستثمارات في القصوى  األولوية عطاءإ    *
 من التحتية البنية  تهيئة وإعادة لصيانة،  2021 سنة خالل  وجهويا
 للمواطن الحياة جودة تحسين من  يمكن بما مختلفة  ومنشآت طرقات
 . تفاضلية أكثر استثمارية كوجهة تونس ويخدم
 عبر والخاص العام القطاعين بينالشراكة   منظومة فعيلت   *
  لها  يكون   والتي العالية المردودية وذات الكبرى  المشاريع تدعيم

 التربية غرار على األساسية العمومية الخدمات على مباشر نعكاسا
 ... األساسّية والبنية والصّحة
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 والتضامني جتماعياال قتصادلال الترتيبية المنظومة ستكمالا  *
 لهذا المرسومة األهداف  بتحقيق يسمح بما لحوكمته آليات وإرساء
 . القطاع
 
،  للمواطن الشرائية القدرة على المحافظةاألولوية الرابعة :   (4

 عن طريق : 
 منظومة إصالح إطار في ،مستحقيه نحو الّدعم توجيهمزيد    *
 مع بالتوازي  لترشيدها المالئمة الظرفيةاإلجراءات   واعتماد الّدعم

  بتركيز  المنظومة لهذه والشامل الجذري  اإلصالح مشروع تنفيذ انطالق
 . والرقابة واإلحصاء االستهداف ونظام الوحيد المعرف
ل  *  مسالك في والتحكم والمضاربة  االحتكار مظاهرالتصّدي 

 . الوسطاء تدخل وتقليص التوزيع
تضّر  التي الممارسات لردع المنافسة مجلس دور دعيمت   *

 االقتصاديين الفاعلين  لتوجيه كآلية السوق  فعالية ولضمان بالمنافسة
 ي.الريع االقتصاد تقليص على العمل مع االنتاج، ودفع
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 ، وذلك من خالل: الهشة الفئات حمايةاألولوية الخامسة :  (5
 الفئات بحماية الصحية األزمة رتطوّ  حسب الدولة التزام   *

 . جائحة كورونا نهاية حتى ومساندتها الهشة
 واقعي تمشي إطار في وطنية يةو أول الفقر مقاومة عتبارا    *

 تدريجي  بتحسين يسمح بما الدولة  إمكانيات عتباراال بعين يأخذ
 المجتمع مع تشاركية مقاربة باعتماد وذلك تونس في الفقرلمؤشرات 

 . المدني
 تدريجيا الحد بخصوص السابقة الحكومات أقرته بما االلتزام  *

 .الهش العمل  أشكال من
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 السيد رئيس مجلس نواب الشعب،  -
 ن، والسيدات والسادة النواب المحترمحضرات  -

 

في الحقيقة    سيكون على منح الثقة للحكومة المقترحة  إّن تصويتكم  
ثقة   وبينكمعقد   الشعب    ،بيننا  نواب  بمقتضاه   ،الموّقرون أنتم    نلتزم 

لكم   قّدمناي الذي  الحكومبرنامج  ال بتنفيذ    المحترموتحت رقابة مجلسكم  
   .أولوياته

سيلتزم حيث  عقود األهداف،    آليةوستعمل الحكومة المقترحة وفق  
عضو   على  منهاكل  بالعمل  تكليف  رسالة  الحلول   بمقتضى  إيجاد 

والناجعة القطاعيل  العملية  اختصاصه  مرجع  والمشاغل    ، لملفات 
تحقيق األهداف مدى  وسيكون ذلك العمل محّل متابعة دورية لتقييم  

ومدى اإللتزام بضوابط العمل الحكومي وإلزاماته، وسأتوّلى،   المرسومة
القانون    يضمنهااّتخاذ كافة اإلجراءات التصحيحية التي  عند اإلقتضاء  

 .والّدستور
البّناء  بالتعامل    الشخصي  يالتزام   في هذا الصدد  أجّدد التأكيدوإّني  

  ي ، إيمانا من والمنظمات الوطنية  حزاب السياسيةطياف واألمع جميع األ
مطالب في خدمة البالد وتحقيق لكّل هذه القوى الحّية  الوطنيبالدور 
 .الشعب
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بينكم  و  من  يكون  هو  قد  للتمشي أس  متوجّ من  مرتاح  غير   و 
 لكّننا نعده بأّنه سيجد في عملنا والتزامنا ما يبّدد توّجسه.  .المعتمد

يدينا ممدودة لكل  أ و ،  صحو النّ أوال نرفض النقد    ،ال نتعالىإّننا   
 خدمة بالدنا. على معنا  من يرى نفسه قادر

 
وتنافسنا  ..  خالفاتنا للتجميع ال للتفريق  ..  وطن واحد  إّننا أبناء  

للتشتيتلإل ال  يد  ف  ..ثراء  واحدة  لنكن  وطن  إجل  أمن    ا  ملك  أال  نقاذ 
 .  لخدمته غيره وال يملك غيرنا

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 عاشت تونس حر ة منيعة أبد الد هر. 
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 السيد رئيس مجلس نواب الشعب،  -
 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،  -

 

لي قائمةأن    اآلن  اسمحوا  عليكم  الحكومة    أعرض  أعضاء 
 السيدات والسادة : تضمّ وهي ، المقترحة
 الدفاع الوطني: إبراهيم البرتاجي  وزير .1
 وزير الداخلية: توفيق شرف الدين  .2
 وزير العدل: محمد بوستة .3
عثمان    وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: .4

 الجرندي
 االقتصاد والمالية ودعم االستثمار: علي الكعليوزير  .5
 وزير تكنولوجيات االتصال: محمد الفاضل كريم .6
 وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق  .7
 الدوخ  وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية: كمال .8
 وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال .9

 المهدي  وزير الصحة: فوزي  .10
 وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم .11

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/785597/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785437/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785437/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785437/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785509/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785465/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B2-%D8%B4%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785549/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/785613/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785593/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD-%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785417/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%88%D9%85
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عاقصة   .12 البحري:  والصيد  المائية  والموارد  الفالحة  وزيرة 
 البحري 

 وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير  .13
 وزير الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العروي  .14
 وزيرة المرأة واألسرة وكبار السن: إيمان هويمل  .15
 مد الطرابلسيوزير الشؤون االجتماعية: مح .16
 إلدماج المهني: كمال دقيشوزير الشباب والرياضة وا .17
 عيدوزير التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوس .18
 وزير الشؤون الثقافية: وليد الزيدي .19
 وزير السياحة: حبيب عمار .20
 وزير التربية: فتحي السالوتي .21
 وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة .22
رئ .23 لدى  مجلس  وزير  مع  بالعالقات  مكلف  الحكومة  يس 

 نواب الشعب: علي الحفصي 
العمومية:  .24 بالوظيفة  مكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  وزيرة 

 حسناء بن سليمان 

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785569/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785569/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785625/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785521/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785561/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785561/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785561/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785553/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785553/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785553/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785445/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785445/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785445/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785457/%D8%A3-%D9%82-%D8%AA-%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785565/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785473/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785493/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785401/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785401/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785401/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD
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مع   .25 بالعالقة  مكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  معتمدة  وزيرة 
 الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثريا الجريبي 

كاتب دولة لدى وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار  .26
 شطورو  واالستثمار: خليلمكلف بالمالية العمومية 

والهجرة   .27 الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  دولة  كاتب 
 والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي

ير الشباب والرياضة واإلدماج المهني:  كاتبة دولة لدى وز  .28
 سهام العيادي 

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785409/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785409/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785429/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785429/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/785429/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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