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 2021 أفريل 15  مؤرخ في2021سنة ل 32 عددأمر رئاسي 

  .يتعلق بحركة جزئية في القضاء المالي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،106ع على الدستور وخاصة الفصل بعد االطال

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

 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
  ،2017 أفريل

 30  المؤرخ في2019 لسنة 41وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بمحكمة المحاسبات،2019أفريل 

 سبتمبر 26 المؤرخ في 1970 لسنة 6وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي ألعضاء دائرة المحاسبات 1970

  كما تم تنقيحه وإتمامه بالقوانين الالحقة،

 للجلسة العامة للمجلس األعلى 2وعلى الرأي المطابق عدد 
  .2021 أفريل 5للقضاء بتاريخ 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يسمى السيدات والسادة اآلتي ذكرهم كما  ـ الفصل األول
  :يلي

  :في خطة رئيس قسم بدائرة استئنافية
  رئيس قسم بالدائرة اإلستئنافية األولى،: حياة حمودة -

  رئيس قسم بالدائرة اإلستئنافية الثانية،: أحمد الماجري -

  : بدائرة زجر أخطاء التصرففي خطة رئيس قسم
رئيس قسم بدائرة زجر : جميلة الخبثاني حرم الورتاني -

  أخطاء التصرف،

  رئيس قسم بدائرة زجر أخطاء التصرف،: وفيقة اللباسي -

  :في خطة رئيس قسم بدائرة ابتدائية مركزية
  محاسن قدور، -

  عنتر مرزوقي، -

  لبنة بلحسن، -

  محمد الصالح الزائر، -

  عتيري،ألفة ال -

  محمد أمين اللوز، -

  آمنة عبودة، -

  إيمان بالحاج حمودة، -

  أيمن الجميلي، -

  سناء عشوش حرم درعي، -

  عطاء الله الجوهري، -

  سومية بكار، -

  ماهر الساسي، -

  بالل الزغالمي، -

  سامي النويصر، -

  :في خطة رئيس قسم بدائرة جهوية
  اقس،رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصف: نزار خشارم -

  رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس،: هناء بن يحي -

  رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة،: الصادق أبو القاسم -

  رئيس قسم بالدائرة الجهوية بقفصة،: عفاف روابح -

  رئيس قسم بالدائرة الجهوية بجندوبة،: أميرة بلدي -

  .رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل: فؤاد المالكي -

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2صل الف
  .للجمهورية التونسية

  .2021 أفريل 15تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

  

 

  

 2021 أفريل 7مؤرخ في  2021لسنة  229أمر حكومي عدد 
يتعلق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة 

دها ومدة صلوحيتها وطريقة الصحفي المحترف وشروط إسنا
  .سحبها

  إن رئيس الحكومة،

باقتراح من اللجنة المستقلة إلسناد البطاقة الوطنية للصحفي 

  المحترف،

  بعد االطالع على الدستور،

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد 

   المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،2004جويلية 

 24 المؤرخ في 2016 لسنة 22 عدد وعلى القانون األساسي

   المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،2016مارس 

 نوفمبر 2 المؤرخ في 2011 لسنة 115وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة الفصل 2011

   منه،8




