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  نوفمبر14مؤرخ في  2019لسنة  213 عدد رئاسيأمر 
 في  الجزئية يتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية2019

بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 
2019.  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، وعلى 2012يسمبر د

 من الفصل 5جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 
   منه،3

 المؤرخ  في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه 2014 ماي 26

 فيفري 14 المؤرخ في 2017  لسنة7بالقانون األساسي عدد 
 103 جديد و101 سادس عشر و49 وخاصة الفصول 2017

  مكرر منه،

 لسنة 31ة العليا المستقلة لالنتخابات عدد ئوعلى قرار الهي
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2019 نوفمبر 8 المؤرخ في 2019

البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات 
  .2019رقادة لسنة و

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

الفصل األول ـ يدعى الناخبون بالدائرتين االنتخابيتين البطان 
والدندان من والية منوبة والدائرة االنتخابية نفزة من والية باجة 
والدائرة االنتخابية قصيبة الثريات من والية سوسة والدائرة 

روان النتخاب أعضاء المجالس االنتخابية رقادة من والية القي
البلدية بكل من البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة، 

  .2020 جانفي 26يوم األحد 

ين وأعوان قوات األمن الداخلي يويدعى الناخبون من العسكر
 المذكورة، يوم وائر االنتخابية المعنية لالنتخابالمسجلون بالد

  .2020 جانفي 25السبت 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 نوفمبر 14تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 19 مؤرخ في 2019 لسنة 214 عددأمر رئاسي بمقتضى 
  .2019 نوفمبر

 اآلنسة نادية عكاشة، مستشارا أوال لدى رئيس تسمى
  .2019 نوفمبر 1داء من الجمهورية، مكلفة بالشؤون القانونية ابت

  

  

 

 يتعلق 2019 نوفمبر 14قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف 

 محكمة المحاسبات بسلك كتابة لمحكمةرئيس كتابة 
  . المحاسباتبمحكمةالمحاسبات 

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112لى القانون عدد وع

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 سبتمبر 17 المؤرخ في 2013 لسنة 4325على األمر عدد و

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك كتابة 2013

 2015 لسنة 15دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،2015 جانفي 2المؤرخ في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

   رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية2016أوت 

 2006 ديسمبر 19وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في 

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

  .رتبة متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات

  :قرر ما يلي

 ديسمبر 25 المحاسبات يوم بمحكمةالفصل األول ـ تفتح 

لية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  واأليام الموا2019

 محكمة المحاسبات بسلك كتابة لمحكمةمتصرف رئيس كتابة 

  .المحاسبات


