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فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  115بمقتضى أمر عدد 

2023.  
يحال السيد أبو لبابة عثماني، قاضي من الرتبة الثالثة، من 

 سبتمبر 1نتين ابتداء من جديد على عدم المباشرة لمدة س
2022.  

  

فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  116بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يحال السيد علي منصري، قاضي من الرتبة الثانية، على عدم 
  .2022 نوفمبر 1المباشرة لمدة سنتين ابتداء من 

  

فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  117بمقتضى أمر عدد 
2023.  

زين، قاضي من الرتبة األولى، من تحال السيدة إشراق بن ال
  .2022 ماي 3جديد على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 

  
يتعّلق  2023 فيفري 8مؤرخ في  2023 لسنة 120أمر عدد 

 1في  المؤرخ2017 لسنة 344بإتمام األمر الحكومي عدد 
 األهداف حسب تصرف وحدة بإحداث المتعلق 2017 مارس
 الدولة ميزانية في التصرف تطوير وعمشر العدل إلنجاز بوزارة

  .سيرها وطرق وبضبط تنظيمها
  إن رئيس الجمهورية،

    باقتراح من وزيرة العدل،

  ّطالع على الدستور،بعد اال

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بالقانون األساسي للميزانية،2019فيفري 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعّلق بضبط الن1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته وخاصة المرسوم عـدد 

 المتعلق بقانون 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21
 ،2022لية لسنة الما

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
  المتعّلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف،1996

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 أفريل 10 المؤرخ في 2007 لسنة 893وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع 2007

تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب األهداف وبضبط 
   سيرها،مشموالتها وتركيبتها وطرق

 أوت 25 المؤرخ في 2008 لسنة 2899وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بإحداث وحدات تصرف حسب األهداف إلنجاز 2008

مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق 
سيرها، وعلى جميع الّنصوص التي نّقحته أو تممته وخاصة األمر 

  ،2019 مارس 21ؤرخ في  الم2019 لسنة 308الحكومي عدد 

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 4112وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2008

مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق 
 2014 لسنة 203سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ،2014  جانفي16المؤرخ في 

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع الّنصوص التي 2010

 2018 لسنة 334نّقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 
  ،2018 أفريل 6المؤرخ في 

 1في  المؤرخ 2017 لسنة 344 وعلى األمر الحكومي عدد
 بوزارة األهداف حسب تصرف وحدة بإحداث متعلقال2017  مارس

وبضبط  الدولة ميزانية في التصرف تطوير مشروع العدل إلنجاز
  سيرها، وطرق تنظيمها

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعّلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11في  المؤرخ 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد  
   المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمـر اآلتي نصه

 من األمر الحكومي 3 تضاف إلى أحكام الفصل  ـالفصل األول
 المشار إليه 2017 مارس 1 المؤرخ في 2017لسنة  344عدد 

   :يما يلي نصهاأعاله فقرة ثانية جديدة ف




