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 2020 جوان 25 مؤرخ في 2020 لسنة 63عدد  رئاسيأمر 
بلديات يتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في 

 وقربة وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية كسرى والمرجى
 .2020 لسنة قنطش والشبيكة

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126طالع على الدستور وخاصة الفصل بعد اال

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

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

 26خ في  المؤر2014 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 12 عدد توعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابا
نامة االنتخابات  المتعلق برز2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية كسرى لسنة 

 لسنة 13 عدد توعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابا
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية المرجى لسنة 

 لسنة 14دد  عتوعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابا
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية قربة لسنة 

 لسنة 15 عدد توعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابا
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية فوسانة لسنة 

 لسنة 16 عدد توعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابا
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية الساحلين معتمر لسنة 

 لسنة 17 عدد توعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابا
لق برزنامة االنتخابات  المتع2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية زاوية قنطش لسنة 

 لسنة 18 عدد تلالنتخاباوعلى قرار الهيئة العليا المستقلة 
 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

  .2020البلدية الجزئية في بلدية الشبيكة لسنة 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

كسرى من  يدعى الناخبون بالدائرة االنتخابية  ـفصل األولال
والية سليانة والدائرة االنتخابية المرجى من والية الكاف والدائرة 
االنتخابية قربة من والية نابل والدائرة االنتخابية فوسانة من والية 
القصرين والدائرتين االنتخابيتين الساحلين معتمر وزاوية قنطش 

ستير والدائرة االنتخابية الشبيكة من والية القيروان من والية المن
النتخاب أعضاء المجالس البلدية بكل من كسرى والمرجى وقربة 
وفوسانة والساحلين معتمر وزاوية قنطش والشبيكة وذلك يوم 

  .2020 أوت 30األحد 

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي 
لمجالس ا النتخاب أعضاء الدوائر االنتخابية المعنيةبالمسجلون 

  .2020  أوت29، يوم السبت البلدية المذكورة

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي   ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 جوان 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020 جوان 25 مؤرخ في 2020 لسنة 64عدد  رئاسيأمر 
 تيتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في بلديي

 .2020جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
ات، وعلى  المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخاب2012ديسمبر 

 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،103عشر و سادس 49 وخاصة الفصلين 2017
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 27 المؤرخ في 2020 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بدعوة الناخبين لإلنتخابات البلدية الجزئية 2020جانفي 

  ،2020في بلديات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 

 لسنة 1وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020  جانفي17 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 

 لسنة 3وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جانفي 17 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 

 لسنة 9ليا المستقلة لالنتخابات عدد وعلى قرار الهيئة الع

 رزنامة  بتعليق تنفيذ المتعلق2020 مارس 14 المؤرخ في 2020

حاسي الفريد لسنة و تي جبنيانةاالنتخابات البلدية الجزئية في بلدي

2020،  

 لسنة 11وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 ئناف تنفيذ باست المتعلق2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

حاسي و تي جبنيانةرزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدي

  .2020يد لسنة الفر

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يدعى الناخبون بالدائرة االنتخابية جبنيانة من  ـالفصل األول

والية صفاقس والدائرة اإلنتخابية حاسي الفريد من والية القصرين 

 بكل من جبنيانة وحاسي ين البلديسينلالنتخاب أعضاء المج

  .2020 جويلية 5الفريد، يوم األحد 

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي 

 النتخاب أعضاء تين المعنيتيناالنتخابيتين المسجلون بالدائر

  .2020 ويليةج 4، يوم السبت ين المذكورين البلديلسينالمج

 2020 لسنة 1مر الرئاسي عدد  تلغى أحكام األ ـ2الفصل 

  . المشار إليه أعاله2020 جانفي 27المؤرخ في 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ3الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2020 جوان 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

 جوان 29مؤرخ في  2020لسنة  375 أمر حكومي عدد
لق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة يتع 2020

 .وتقارير المتابعة الصادرة عنها

    إن رئيس الحكومة، 

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة 
أمالك  العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير

  ،الدولة والشؤون العقارية

   منه،32 و15 وخاصة الفصلين بعد االطالع على الدستور

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،2004جويلية 

 24 المؤرخ في 2016 لسنة 22وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة 2016مارس 

  منه،24 و 6الفصلين 

 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 50نون عدد وعلى القا
   المتعلق بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية،1993

 المؤرخ في 2011 لسنة 120وعلى المرسوم اإلطاري عدد 
   المتعلق بمكافحة الفساد،2011  نوفمبر14

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
  ة المالية، المتعلق بضبط مشموالت وزار1975

 1982 جانفي 5 المؤرخ في 1982 لسنة 7وعلى األمر عدد 
المتعلق بالنظام األساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2000 فيفري 29 المؤرخ في 2000 لسنة 520

وان  ج11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة،1990

 ماي 31 المؤرخ في 1991 لسنة 842وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعضاء هيئة 1991

الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع 
 لسنة 710النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

 ،2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000

 أفريل 19 المؤرخ في 1993 لسنة 906وعلى األمر عدد 
   المتعلق بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية،1993

 أوت 22 المؤرخ في 2012 لسنة 1683وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 2012

اسة الحكومة وعلى جميع النصوص مراقبة المصاريف العمومية برئ
  التي نقحته أو تممته،


