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 28 مؤرخ في 2019 لسنة 190 عددأمر رئاسي بمقتضى 
  .2019أكتوبر 

تقبل استقالة السيدة سعيدة ابن القراش، مستشار أول لدى 
  .2019 نوفمبر 1رئيس الجمهورية، ابتداء من 

  

 28 مؤرخ في 2019 لسنة 191 عددأمر رئاسي بمقتضى 
  .2019أكتوبر 

، مستشار أول لدى رئيس  القفراشيفراستقبل استقالة السيد 
  .2019 نوفمبر 8الجمهورية، ابتداء من 

  
 30 مؤرخ في 2019 لسنة 192 عددأمر رئاسي بمقتضى 

  .2019أكتوبر 
تقبل استقالة السيد كمال العكروت، مستشار أول لدى رئيس 

  .2019 نوفمبر 1 ابتداء من ،الجمهورية

  

  

 

  

 نوفمبر 5 مؤرخ في 2019 لسنة 959 عددأمر حكومي 
  .الدفاع الوطنيوزير  ق بإقالة يتعل2019

    إن رئيس الحكومة،

  ، منه92 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور

 27 في  المؤرخ2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12المؤرخ في  2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

  وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الدفاع وزير ، عبد الكريم الزبيدي السيد يقال ـ الفصل األول
  .2019 أكتوبر 29 من مهامه ابتداء من ،الوطني

ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي  ـ 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 نوفمبر 5تونس في 
  رئيس الحكومة 

 يوسف الشاهد

  

 نوفمبر 5 مؤرخ في 2019 لسنة 960 عددأمر حكومي 
  .الشؤون الخارجيةوزير  ق بإقالة يتعل2019

  إن رئيس الحكومة،

  ، منه92 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور

 27 في  المؤرخ2016 لسنة 107على األمر الرئاسي عدد و
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

  وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية،

  . مجلس الوزراءوبعد مداولة

  : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الشؤون وزير ، خميس الجهيناوي السيد يقالالفصل األول ـ 
  .2019 أكتوبر 29 مه ابتداء من من مها،الخارجية

ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي  ـ 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 نوفمبر 5تونس في 
  رئيس الحكومة 

 يوسف الشاهد

  

 نوفمبر 5 مؤرخ في 2019 لسنة 961 عددأمر حكومي 
 كاتب الدولة لدى وزير الشؤون ق بإقالة يتعل2019

  .الدبلوماسية االقتصاديةالخارجية المكلف ب
  إن رئيس الحكومة،

  ، منه92 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور

 27 في  المؤرخ2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ية أعضاء بالحكومة، المتعلق بتسم2017سبتمبر 

  . مجلس الوزراءوبعد مداولة




