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 فيفري 25  مؤرخ في2021لسنة  17عــــدد أمر رئاسي 
 يتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في 2021

  .2021بلدية السرس لسنة 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

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

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

 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 29عدد وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
 المتعلق بروزنامة 2020  أكتوبر 24 المؤرخ في 2020

  ،2021االنتخابات البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 118وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بدعوة الناخبين لإلنتخابات البلدية الجزئية 2020نوفمبر 

  ،2021في بلدية السرس لسنة 

 لسنة 1 قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد وعلى

 المتعلق بتعليق تنفيذ 2021  جانفي 13 المؤرخ في 2021

  ،2021روزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة 

 لسنة 2وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 
ق باستئناف تنفيذ  المتعل2021  فيفري 19 المؤرخ في 2021

  ،2021روزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدية السرس لسنة 

  : يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يدعى الناخبون بالدائرة االنتخابية السرس من  ـالفصل األول

والية الكاف النتخاب أعضاء المجلس البلدي  السرس  وذلك يوم 

  . 2021 مارس 14األحد 

اخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي ويدعى الن

المسجلون بالدائرة االنتخابية المعنية النتخاب أعضاء المجلس 

  .2021 مارس 13البلدي المذكور، يوم السبت 

 يلغي هذا األمر الرئاسي ويعوض األمر الرئاسي عدد  ـ2الفصل 
  .ه المشار إليه أعال2020 نوفمبر 2 المؤرخ في 2020 لسنة 118

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ3الفصل 
  .للجمهورية التونسية

 .2021 فيفري 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

 

 

 

فيفري  22مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى 
2021.  

 أو التوثيق اآلتي ذكرهما في رتبة الحافظين للمكتباتيسمى 
  :للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومةحافظ رئيس 

   نادية بن قمرة،-

  . كوثر الدهان حرم الدريدي-

  

  

 

  
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 

 يتعلق بتفويض حق 2021 فيفري 18بالخارج مؤرخ في 
  .اإلمضاء

  ية والهجرة والتونسيين بالخارج،إن وزير الشؤون الخارج

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

  ،ممتهوعلى جميع النصوص التي نّقحته أو ت

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 

 المتعّلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،




