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 23مؤرخ في  2019لسنة  230 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

ف السيد يامن السلطاني بمهام رئيس قسم بالغرفة الجهوية كل
  .لدائرة المحاسبات بجندوبة

  

 23مؤرخ في  2019لسنة  231 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

كلف السيد أيمن درغام بمهام رئيس قسم بالغرفة الجهوية 
  .لدائرة المحاسبات بقفصة

  
يسمبر  د25 مؤرخ في 2019 لسنة 238أمر رئاسي عدد 

-2019 يتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2019
2020.  

  إن رئيس الجمهورية،

  منه،106الدستور وخاصة الفصل  على االطالع بعد

 28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء كما تم تنقيحه 2016أفريل 

 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19ي عدد وإتمامه بالقانون األساس
  ،2017أفريل 

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون 1967

األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2005 أوت 4 المؤرخ في 2005 لسنة 81وآخرها القانون عدد 

 سبتمبر 21 المؤرخ في 1973 لسنة 436وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف 1973

ة  لسن1163العدلي كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 
   ،2019 ديسمبر 25 المؤرخ في 2019

 أوت 28وعلى قرار مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 
2019،               

 للجلسة العامة للمجلس األعلى 7وعلى الرأي المطابق عدد 
 للحركة السنوية للقضاء 2019 أوت 29للقضاء المؤرخ في 
  .2020-2019العدلي للسنة القضائية 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

السيدات والسادة القضاة اآلتية يسمى الفصل األول ـ  
  :أسماؤهم بالمراكز التالية

  بة الثالثةالرت

   2019 أفريل 8بداية من 

زهير بن عبد الله، المدعي العام بمحكمة التعقيب، قاضي -
  تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بتونس،

  2019 جويلية 15بداية من 

منير الفرشيشي، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، مديرا -
  عاما لمركز الدراسات القانونية والقضائية،

  2019 سبتمبر 16 من بداية من

فاطمة الزهراء عباس، المدعي العام للشؤون القضائية، مدعيا -
  عاما مساعدا لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،

محرز الزواوي، الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بباجة، -
  مدعيا عاما مساعدا لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،

دي، المدعي العام مساعد وكيل الدولة العام عائدة الزغدو-
  مدير المصالح العدلية، مدعيا عاما للشؤون القضائية،

جمال سحابة، رئيس دائرة جنائية بمحكمة االستئناف بتونس، -
  مدعيا عاما للشؤون الجزائية،

نبيل النقاش، المدعي العام للشؤون الجزائية، مدعيا عاما -
  للشؤون المدنية،

ضان، وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية سعيد بن رم-
  بأريانة، متفقدا عاما مساعدا بوزارة العدل،

بشير المطوي، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، وكيال للرئيس -
  األول للمحكمة المذكورة،

محمد العسكري، المدعي العام للشؤون المدنية، رئيس دائرة -
  بمحكمة التعقيب،

ار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بسمة العبساوي، المستش-

  بالمحكمة المذكورة،

هاجر المحرزي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة -
  بالمحكمة المذكورة،

زكية الماجري، رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس، رئيس -
  دائرة بمحكمة التعقيب،




