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  :ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية ـ يحتوي 5الفصل 

  :ـ الوثائق المشتركة بين جميع األصناف 1

 يتم تحميله علىأنموذج (مطلب ترشح معرف باإلمضاء ـ 

 ،www.arp.tn) الموقع اإللكتروني
 تم تحميله علىيأنموذج (ترشح معرفة باإلمضاء الاستمارة ـ 

 ،www.arp.tn) الموقع اإللكتروني
يتم تحميله أنموذج (التصريح على الشرف معرف باإلمضاء ـ 

    ،www.arp.tn) الموقع اإللكتروني على

  ،)اختياري(السيرة الذاتية ـ 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،ـ 

ليمه مدة ثالثة مض على تسيمضمون من الحالة المدنية لم ـ 

  أشهر،

أو وصل في اإليداع شرط أن يتم تقديم  3بطاقة عدد ـ 

  ،ن من تاريخ غلق باب الترشحاتاجل أقصاه أسبوعأفي البطاقة 

  ،ةشمسية صورـ 

  نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،ـ 

  .نسخة مطابقة لألصل من أعلى شهادة علميةـ 

 : الوثائق الخاصة بكل صنفـ  2
المجتمع المدني المدافعة  صنف ممثلي منظمات وجمعياتفي ـ 

 :عن حقوق اإلنسان
شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل 

 مجال حقوق اإلنسان، مسؤولية لمدة سنتين على األقل في
 : في صنف مختص في حماية الطفولةـ 

 .شهادة تفيد االختصاص في مجال حماية الطفولة
 : األطباء ثليمم في صنفـ 

شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية لألطباء بالجمهورية 

 .التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثالثة أشهر
 : في صنف القضاةـ 

  .قرار اإلحالة على التقاعد
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 6الفصل 

  .  التونسية

  .2020جوان  29تونس في 

  االنتخابيةرئيس اللجنة 

  سمير ديلو

 رئاسة الجمهورية

 
جوان  25مؤّرخ في  2020لسنة  65 عددأمر رئاسي بمقتضى 

2020.  

إلى  2020جوان  24ابتـداء من يـوم  يسند وسام الجمهوريـة

  :             اآلتي ذكرهم 

  :الصنف الثاني 

 .أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجانيـ 
  :الصنف الثالث 

  ،حمد جالل حميدةالعميد طبيب مـ 

  ،العميد طبيب محمد السوسيـ 

  ،العميد سليم الغزيـ 

  ،المقدم وليد مستوريـ 

  ،الرائد طبيب كريم صنديدـ 

  ،الرائد عدنان جربيـ 

  ،الرائد غيث كسراويـ 

  ،الرائد أشرف زهيوةـ 

  ،الرائد رمزي ريدانـ 

  ،الرائد هيثم قاسمـ 

  ،النقيب طبيب هيثم العسكريـ 

  ،وائل تليلي الوكيل أولـ 

  ،الوكيل أول حمزة المناعيـ 

  ،الوكيل محمد الترعاويـ 

  ،الوكيل برهان البرقاويـ 

  .الوكيل لواء الدين بن رمضانـ 

  :الصنف الرابع 

  ،النقيب سليم الحمرونيـ 

  ،النقيب مروان بالطيبـ 

  ،النقيب ألفة األجنفـ 

  ،النقيب مهدي الجماعيـ 

  ،النقيب فارس البدويـ 

  ،هاني كعنيش النقيبـ 

  ،المالزم عيسى إبيضيـ 

  ،الوكيل أعلى توفيق رويسيـ 
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  ،الوكيل أعلى لزهر سعيديـ 

  ،الوكيل أعلى وليد شابيـ 

  ،الوكيل أعلى هشام علويـ 

  ،الوكيل أول نبيل علويـ 

  ،الوكيل أول وليد أحمديـ 

  ،الوكيل فؤاد بدويـ 

  ،الوكيل طارق الظاهريـ 

  ،الوكيل زهير الزكراويـ 

  ،الوكيل وليد الميساويـ 

  ،العريف أول محمد رضوان الصلعانيـ 

  ،العريف أول حمزة البلوميـ 

  ،العريف أول إبراهيم محجوبـ 

  .العريف أول ياسين الكحيليـ 

 
  

 رئاسة الحكومة

  

 جويلية 3 ؤرخ فيم 2020 لسنة 411 عدد حكوميأمر 

تعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ي 2020

مؤرخ ال 2020لسنة  156حكومي عدد ال كام األمرببعض أح

بضبط الحاجيات األساسية  المتعلق 2020مارس  22في 

ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار 

  .تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل

  إن رئيس الحكومة،

عد االطالع على الدستور وخاصة الفقرة األخيرة من الفصل ب

 منه، 94ة األولى من الفصل والفقر 65
المؤرخ في  2020لسنة  2عدد  مرسوم رئيس الحكومةوعلى 

المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص  2020أفريل  14

  منه، 5تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل وخاصة الفصل 

المؤرخ في  2020لسنة  6عدد مرسوم رئيس الحكومة وعلى 

بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف المتعلق  2020أفريل  16

وخاصة " 19- كوفيد"من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  منه، 9و 7و 6الفصول 

 27فيالمؤرخ  2020لسنة  19وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020 فيفري

 22المؤرخ في  2020لسنة  156حكومي عدد الاألمر وعلى 

المتعلق بضبط الحاجيات األساسية ومقتضيات  2020س مار

طبيق إجراءات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار ت

  ،الحجر الصحي الشامل

 8في المؤرخ  2020لسنة  58وعلى األمر الرئاسي عدد 
بإنهاء العمل باألمرين الرئاسيين المتعلقين المتعلق  2020جوان 

  ،معاتبمنع الجوالن وتنظيم التج

  وعلى رأي وزير المالية،

  وعلى رأي وزير الشؤون االجتماعية، 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

يرفع الحجر الصحي الشامل وينتهي العمل ـ  لالفصل األّو

من  3و 2باإلجراءات المنصوص عليها بالفصل األول والفصلين 

مارس  22المؤرخ في  2020لسنة  156عدد األمر الحكومي 

  . المشار إليه أعاله 2020

ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي ـ  2الفصل 

  .للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

  .2020جويلية  3 تونس في

  

 
  رئيس الحكومة

 إلياس الفخفاخ

  

  

 املالية وزارة

  

جوان  29مؤرخ في  2020لسنة  412أمر حكومي عـدد 

 2019لسنة  5يتعلق بإتمام األمر الحكومي عدد  2020

المتعلق بضبط قائمة الغروس  2019جانفي  2المؤرخ في 

والبذور المنتفعة باإلعفاء من المعاليم الديوانية ومن األداء 

  .على القيمة المضافة

  إّن رئـيس الحكومة،

  باقتـراح من وزيـر المالية،

  عد االطالع على الدستور،ب 

ى مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد وعل

كما تم تنقيحها  1988جوان  2المؤرخ في  1988لسنة  61

لسنة  78وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

المتعلق بقانون المالية  2019ديسمبر  23المؤرخ في  2019

  ،2020لسنة 




