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 2021جوان  14مؤرخ في  2021لسنة  50 عــــدد أمر رئاسي
بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في بلديتي  يتعلق

  .2021منزل كامل والسبيخة لسنة 

  إن رئيس الجمهورية،

  منه، 126بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

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

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

 26 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون وعلى

 تنقيحه تم كما واالستفتاء، باالنتخابات المتعلق 2014 ماي

 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة 7 عدد األساسي بالقانون

  منه، مكرر 103و  عشر سادس 49 الفصلين وخاصة 2017

 لسنة 7 عدد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار وعلى

 االنتخابات بروزنامة المتعلق 2021 جوان 8 في المؤرخ 2021

  ،2021 لسنة كامل منزل بلدية في الجزئية البلدية

 لسنة 8 ددع لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة قرار وعلى
 االنتخابات بروزنامة المتعلق 2021 جوان 8 في المؤرخ 2021
  .2021 لسنة السبيخة بلدية في الجزئية البلدية

  :نصه اآلتي الرئاسي األمر يصدر

 كامل منزل االنتخابية بالدائرة الناخبون يدعى ـ األول الفصل
 يروانالق والية من السبيخة االنتخابية والدائرة المنستير والية من

 والسبيخة، كامل منزل من بكّل البلديين المجلسين أعضاء النتخاب
  .2021 أوت 15 األحد يوم

 الداخلي األمن قوات وأعوان العسكريين من الناخبون ويدعى
 أعضاء النتخاب المعنيتين االنتخابيتين بالدائرتين المسجلون
  .2021 أوت 14 السبت يوم المذكورين، البلديين المجلسين

 الرسمي بالرائد الرئاسي األمر هذا ينشر ـ 2 لالفص

  .التونسية للجمهورية

  .2021جوان  14 في تونس
   

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

جوان  17مؤرخ في  2021لسنة  436أمر حكومي عدد 
يتعّلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر  2021

 .ير المجال المحدد لهاالجهوية والحضائر الفالحية في غ

  إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالوظيفة 

  العمومية، 

  بعد االطالع على الدستور،

 9المؤرخ في  2018لسنة  29وعلى القانون األساسي عدد 

  المتعّلق بمجلة الجماعات المحلية، 2018ماي 

 30المؤرخ في  2019لسنة  10وعلى القانون األساسي عدد 

  المتعلق بإحداث برنامج األمان االجتماعي، 2019جانفي 

 13المؤرخ في  2019لسنة  15وعلى القانون األساسي عدد 

  المتعّلق بالقانون األساسي للميزانية، 2019فيفري 

ديسمبر  14المؤرخ في  1960لسنة  30وعلى القانون عدد 

اعي كما تم تنقيحه علق بتنظيم أنظمة الضمان االجتمالمت 1960

 1995نوفمبر  27مؤرخ في ال 1995لسنة  101بالقانون عدد 

  ،2007جويلية  23المؤرخ في  2007لسنة  51وبالقانون عدد 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

جميع على و 1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81

لسنة  46ا، وخاصة القانون عدد تممتهالنصوص اّلتي نّقحتها أو 

المتعّلق بقانون المالية  2020ديسمبر  23المؤرخ في  2020

  ،2021لسنة 

ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  1983

، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 

  ،2021جوان  7المؤرخ في  2021لسنة  27

جويلية  29المؤرخ في  1991لسنة  63وعلى القانون عدد 

جميع النصوص التي نقحته على المتعّلق بالّتنظيم الصحي و 1991

جانفي  30المؤرخ في  2001لسنة  13وخاصة القانون عدد 

2001،  




