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 2019 جوان 11مؤرخ في  2019لسنة  106 عدد رئاسيأمر 
يتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في بلديات 

  .2019السرس والعيون وتيبار لسنة 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
النتخابات، وعلى  المتعلق بالهيئة العليا المستقلة ل2012ديسمبر 

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

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

 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 7بالقانون األساسي عدد 
   مكرر منه،103 سادس عشر و49 وخاصة الفصلين 2017

 لسنة 16وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2019 جوان 3 المؤرخ في 2019

  .2019البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

ائرة االنتخابية السرس من الفصل األول ـ يدعى الناخبون بالد
والية الكاف والدائرة االنتخابية العيون من والية القصرين والدائرة 

 تيبار من والية باجة النتخاب أعضاء المجالس البلدية يةاالنتخاب
  .2019 أوت 18بكل من السرس والعيون وتيبار، يوم األحد 

 ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي
المسجلون بالدوائر االنتخابية المعنية النتخاب أعضاء المجالس 

 أوت 17البلدية بكل من السرس والعيون وتيبار، يوم السبت 
2019 .  

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 2 الفصل

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جوان 11تونس في 

  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

 جوان 11   مؤرخ في2019لسنة  107 رئاسي عدد أمر

المبرمة بتاريخ  القرضبالمصادقة على اتفاقية يتعلق  2019

 بين الجمهورية 2019 فيفري 22 و2019 جانفي 15

لتوفير خط تمويل  التونسية والمؤسسة اإلسبانية للقروض

 .لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة

  إن رئيس الجمهورية،

  منه، 77 و67ين  وخاصة الفصل على الدستوربعد االطالع

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29عدد  وعلى القانون

  بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق 2016

 جوان 11 مؤرخ في 2019 لسنة 49قانون عدد وعلى ال

 15المبرمة بتاريخ  بالموافقة على اتفاقية القرضتعلق الم 2019

 بين الجمهورية التونسية 2019  فيفري22 و2019جانفي 

لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع  والمؤسسة اإلسبانية للقروض

  ،الصغرى والمتوسطة

 22 و2019 جانفي 15 المبرمة بتاريخ وعلى اتفاقية القرض

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة اإلسبانية 2019فيفري 

  .والمتوسطةلتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى  للقروض

   :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه

 المبرمة القرض المصادقة على اتفاقية ـ تمت الفصـل األول

 بين الجمهورية 2019 فيفري 22 و2019 جانفي 15بتاريخ 

لتوفير خط تمويل لتنمية  التونسية والمؤسسة اإلسبانية للقروض

  .المشاريع الصغرى والمتوسطة

ا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر هذ ـ 2 الفصل

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جوان 11تونس في 

  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي




