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 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2ل الفص

  .التونسية

  .2020 جويلية 29 في باردو
  

 
  اللجنة االنتخابية رئيس 

 سمير ديلو

 

 

 

 

 2020 أوت 5  مؤرخ في 2020 سنة ل73 ددعأمر رئاسي 
  .تعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلةي

  إن رئيس الجمهورية،

  ، منه77على الدستور وخاصة الفصل طالع بعد اال

 المؤرخ في 2013 لسنة 230وعلى القرار الجمهوري عدد 

   المتعلق بإعالن منطقة حدودية عازلة،2013 أوت 29

 المؤرخ في 2014 لسنة 202وعلى القرار الجمهوري عدد 

 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 2014 سبتمبر 19

 المتعلق بإعالن 2013 أوت 29 المؤرخ في 2013 لسنة 230

  منطقة حدودية عازلة،

 25 المؤرخ في 2015 لسنة 157وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة،2015أوت 

 15 المؤرخ في 2016 لسنة 98وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة،2016أوت 

 7 المؤرخ في 2017 لسنة 105لرئاسي عدد وعلى األمر ا

   المتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة،2017أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 82وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة،2018أوت 

 14 المؤرخ في 2019 لسنة 142وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ديد إعالن منطقة حدودية عازلة، المتعلق بتم2019أوت 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 15 المؤرخ في 2020 لسنة 68وعلى األمر الرئاسي عدد 

 رئيس الحكومة، وخاصة استقالة المتعلق بقبول 2020جويلية 

   منه،2الفصل 

  . رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يمدد إعالن منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية   ـالفصل األول

 ويتواصل العمل بأحكام القرار 2020 أوت 29 من ابتداء

 2013 أوت 29في   المؤرخ2013 لسنة 230الجمهوري عدد 

  .المشار إليه أعاله

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصــل 

  .للجمهورية التونسية

  .2020 أوت 5تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

 

  .2020 أوت 5قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

 متصرفا ممثال لوزارة المالية  محمد بن سالميسمى السيد

لطباعة والصحافة والنشر عوضا بمجلس إدارة الشركة الجديدة ل

  .عن السيدة ألفة الشماري حرم القليبي

 

 

 

  

  .2020 أوت 11قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 

يوضع حد لتكليف السيد هشام بوسنينة، متصرف رئيس، 

 بالقيروان بوظائف مدير جهوي لإلدارة الجهوية لوزارة العدل

 2020 أوت 1ابتداء من 




