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 تقديم عام

املتعلقة بقبول املطالب والبت  وإلاجراءات الرئاسية لالنتخاباتالترشحات تخضع عملية تقديم 

واملتعلق  3102ماي  31املؤرخ في  3102لسنة  01في القانون ألاساس ي عدد فيها إلى ألاحكام الواردة 

 12ؤرخ في امل 3102لسنة  01عدد باالنتخابات والاستفتاء، وقرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 

 .لالنتخابات الرئاسيةالترشح  إجراءاتتعلق بقواعد و وامل 3102أوت 

 44وتنتهي يوم  4102سبتمبر  8يوم  العليا املستقلة لالنتخاباتالهيئة إلى  تقدم الترشحات

  .4102سبتمبر 

السادسة مساء بما في إلى الساعة  صباحا 1ويتم قبول الترشحات خالل تلك املدة من الساعة 

 .ذلك أيام السبت وألاحد

 الرئاسيةيف االنتخابات  روط الرتّشحش

I. الشروط املتعّلقة باملرتشح 

  مرسما بقائمات الناخبينناخبا أن يكون، 

 منذ الوالدة، أن يكون تونس ي الجنسية 

 ،أن يكون دينه إلاسالم 

  أن 
 
 وثالثين يكون بالغا

 
 سنة كاملة على ألاقل في تاريخ تقديم الترشح، خمسا

 

 

 

 

 

 

 

  منتزكيته  تتمأن: 

 عشرة أعضاء باملجلس الوطني التأسيس ي، 

  واملوزعين على ألاقل على عشر دوائر انتخابية على  من الناخبين املرسمين عشرة آالفأو

 .أن ال يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها

  :اتمالحظ

  يمكن سحب مطبوعات التزكية في الانتخابات الرئاسية من املوقع الالكتروني للهيئة www.isie.tn. 

  تزكية أكثر من مترشح واحد لالنتخابات الرئاسية مزك  يمنع على أي. 

 املتعلقة باالسم الكامل وعدد بطاقة   ال يتم احتساب التزكية التي ال تستوفي التنصيصات الوجوبية

في حالة عدم استيفاء الشروط املتعلقة  الترشح طلبميتّم رفض و  .التعريف الوطنية  وإمضاء املزكي

 .بالتزكية
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II. الوثائق املطلوبة 

ح الوثائق التالية
ّ

 :يجب أن يتضّمن ملف الترش

ح في نظيرين .0
ّ

الخاصة بذلك من املوقع الالكتروني املطبوعة ويتم سحب  ،مطلب الترش

 التنصيصات التاليةللهيئة
 
 :، ويتضّمن وجوبا

 ،(املترشح شخصيا أو من ينوبه) الاسم الكامل ملقّدم الطلب وصفته -

الاسم الكامل للمترشح وتاريخ والدته ومكانها ودينه ومهنته وعنوانه وهاتفه وعدد  -

 ،الناخبين املرّسم بها ةقائمبطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره و 

 بيان إن كان املترشح يحمل جنسية أجنبية أو أكثر مع تحديدها،  -

 ،بيانات الاتصال باملترشح وممثله إن ُوجد -

 ،ل املالي للمترشحوكيبالبيانات الاتصال  -

 تصريح -
 
قّدمة، باستيفاء كافة شروط الترشحممض ى  ا

ُ
 وصحة املعلومات امل

 به في حا
 
  لة عدمويكون إلامضاء معّرفا

 
 .تقديم املطلب من املترشح شخصيا

 

 

 

 

 بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح،نسخة من  .3

ح،  .2
ّ

 التي تضبطها الهيئة،وفق إلارشادات صورتان شمسيتان حديثتان للمترش

 شهادة في ثبوت الجنسية التونسية، .2

 مضمون والدة للمترشح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من ستة أشهر، .5

 للمترشح،( 2بطاقة عدد )نظير من بطاقة السوابق العدلية  .1

 ،بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للوكيل املالي للمترشحنسخة من  .7

ي وصفته ودائرته من قائمة املنسخة ورقية  .1
ّ
 الاسم الكامل للمزك

 
ين تتضّمن وجوبا

ّ
زك

ألانموذج املتعلق بها من وإمضاءه، ويتم سحب الانتخابّية وعدد بطاقة تعريفه الوطنية 

 املوقع الالكتروني للهيئة،

ي وصفته ودائرته نسخة  .9
ّ
 الاسم الكامل للمزك

 
ين تتضّمن وجوبا

ّ
الكترونية من قائمة املزك

لألنموذج وتكون النسخة إلالكترونّية ُمطابقة  ،ابّية وعدد بطاقة تعريفه الوطنيةالانتخ

 املوضوع على ذمة املترشحين على املوقع الالكتروني للهيئة،

 .خزينة العاّمة للبالد التونسيةوصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آالف دينار لدى ال .01

 

ل القانوني للحزب على مطلب الترشح، وبيانات  :بالنسبة إلى املترشحين عن أحزاب سياسية -
ّ
تأشيرة املمث

 .الاتصال به
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 الرئاسيةيف االنتخابات  الرتشحات إجراءات تقديم

 حاتإيداع الرتش -0

  ح  إيداعيتم
ّ

بتونس العليا املستقلة لالنتخابات في مقّرها املركزي الهيئة لدى الترش

 :العاصمة

 ،مباشرة من قبل املترشح لالنتخابات الرئاسية 

  أو مّمن ينوب عنه بموجب توكيل معّرف باإلمضاء لدى السلط التونسية

 .املختصة

   4102سبتمبر  44يوم يغلق صباحا و  1على الساعة  4102سبتمبر  8يوم يفتح باب الترشح 

 .على الساعة السادسة مساء

  م الهيئة إلى مقّد
ّ
 نوفمبر 42ـل الرئاسيةم الطلب وصال في استالم مطلب ترشح لالنتخابات تسل

4102. 

 إيداع الترشحات ا في الوصل وبسجّل يمض ي مقدم الطلب وجوب. 

 لبت يف الرتشحاتا

أحد  تتخذو . أيام من تاريخ ختم الترشحات 2لبت في مطالب الترشح في أجل أقصاه ة اتتولى الهيئ

 :ينالتالي القرارين

  الترشحشروط  ىاستوف الذي مطلب الترشحقبول، 

 مع التعليل شروط الترشح الذي لم يستوف رفض مطلب الترشح. 
 

  الوطنية أو جواز السفر التعريفبطاقة نسخة من  .00
ّ
 ،(إن وجد) املترشح لملمث

 معّرف باإلمضاء إلى من ينوبه املترشحتوكيل من  :في حالة عدم تقديم املطلب من املترشح شخصيا .03

 .السلط التونسية املختصة لدى

 باإلمضاء بالتخلي عن الجنسية أو  :حاملي جنسية أجنبية أو أكثربالنسبة إلى  .02
 
 ُمعّرفا

 
تعّهدا

 للجمهوريةالجنسيات ألاجنبية عند التصريح ب
 
 .انتخاب املترشح رئيسا

 
 


