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 أفريل 5 المؤرخ في 2016لسنة  29عدد  وعلى القانون  منه، 77 و67ين  وخاصة الفصلبعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية، .المسالك الريفية بالجمهورية التونسيةللتنمية االقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة  بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي 2018ديسمبر  25 المبرمة بتاريخ بالمصادقة على اتفاقية القرضيتعلق  2019 أفريل 30   مؤرخ في2019لسنة  81أمر رئاسي عدد    

  أفريل30 المؤرخ في 2019 لسنة 39وعلى القانون عدد   بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق 2016
مار والتعاون الدولي ووزير التنمية واالستثوزير  ـ 2 الفصل  .تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسيةالكويتي للتنمية االقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع الجمهورية التونسية والصندوق  بين 2018 ديسمبر 25بتاريخ  المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة  تمتـ الفصـل األول   :در األمــر الرئاسي اآلتــي نصــهيصـ  .التونسيةللمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  بين 2018 ديسمبر 25وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   المسالك الريفية بالجمهورية التونسية،ة للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة يللتنمية االقتصادية العرب بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي 2018ديسمبر  25 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2019     .2019 أفريل 30تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ، كل فيما يخصه، مكلفانالنقل
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 من الفصل 5نصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة جميع ال المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، وعلى 2012ديسمبر  20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد    منه،126بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية،  .2019باردو لسنة تعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في بلدية ي 2019 ماي 3مؤرخ في  2019لسنة  83 عدد رئاسيأمر 
 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 7بالقانون األساسي عدد  المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه 2014ماي  26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد    منه،3

 لسنة 12وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد   ه، مكرر من103 سادس عشر و49 وخاصة الفصلين 2017
    .2019 ماي 3تونس في   .للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل   .2019 جويلية 13البلدي بباردو، يوم السبت المسجلون بالدائرة االنتخابية المعنية النتخاب أعضاء المجلس ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي   .2019جويلية  14النتخاب أعضاء المجلس البلدي، يوم األحد والية تونس الفصل األول ـ يدعى الناخبون بالدائرة االنتخابية باردو من   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .2019البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة  المتعلق بروزنامة االنتخابات 2019 أفريل 26 المؤرخ في 2019
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