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 جويلية 15  مؤرخ في2020 لسنة 68 عــــددأمر رئاسي 
  .بقبول استقالة رئيس الحكومة يتعلق 2020

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،98بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 27 المؤرخ في 2020 لسنـة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2020فيفري 

 جويلية 15وعلى استقالة رئيس الحكومة المقدمة بتاريخ 
2020،  

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

تقبل استقالة السيد إلياس الفخفاخ، رئيس  ـالفصل األول 
  .2020 جويلية 15الحكومة، ابتداء من 

  غاية تولي تصريف األعمال إلىتواصل الحكومة  ـ2الفصل 
 .حكومة جديدة مهامها

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ3ـل الفص
 . ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائهللجمهورية التونسية

  2020 جويلية 15تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

  

 جويلية 16مؤرخ في  2020  لسنة420دد ع حكوميأمر 
بتكليف وزراء من الحكومة بإعفاء وزراء و يتعلق 2020

  .بتصريف أعمال بعض الوزارات

  إن رئيس الحكومة،

  ،بعد االطالع على الدستور

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020 فيفري

  مداولة مجلس الوزراء،وبعد 

  : نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

  : يعفى الوزراء اآلتي ذكرهم من مهامهم ـاألول الفصل

السيد محمد األنور معروف وزير الدولة، وزير النقل ـ 
 .واللوجستيك

 .السيد عبد اللطيف المّكي وزير الصحةـ 

  .السيد لطفي زيتون وزير الشؤون المحليةـ 

لمنصف سليطي وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة السيد اـ 
 .الترابية

 .السيد أحمد قعلول وزير شؤون الشباب والرياضةـ 

 .السيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلميـ 

يكّلف الوزراء اآلتي ذكرهم بتصريف أعمال  ـ 2الفصل 
  :الوزارات التالية

ير تكنولوجيات االتصال يكّلف السيد محمد الفاضل كريم وزـ 
والتحول الرقمي بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك عوضا 

 . عن السيد محمد األنور معروف

يكّلف السيد محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون االجتماعية ـ 
بتصريف أعمال وزارة الصحة عوضا عن السيد عبد اللطيف 

 .المّكي

أمالك الدولة والشؤون يكّلف السيد غازي الشواشي وزير ـ 
العقارية بتصريف أعمال وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

 .عوضا عن السيد المنصف سليطي

تكّلف السيدة أسماء السحيري وزيرة المرأة واألسرة ـ 
والطفولة وكبار السن بتصريف أعمال وزارة شؤون الشباب 

 .والرياضة عوضا عن السيد أحمد قعلول

ف السيد شكري بن حسن وزير البيئة بتصريف أعمال يكّلـ 
 .وزارة الشؤون المحلية عوضا عن السيد لطفي زيتون

تكّلف السيدة لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة ـ 
المكّلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى بتصريف أعمال وزارة التعليم 

 .العالي والبحث العلمي عوضا عن السيد سليم شورى

يدخل هذا األمر الحكومي حيز النفاذ من تاريخ  ـ 3الفصل 
  .2020 جويلية 15

هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي  ينشر ـ 4الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 جويلية 16تونس في 
  رئيس الحكومة 

 إلياس الفخفاخ


