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فيفري  4مؤرخ في  2020لسنة  4 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

 إلى السيدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، رتبة تسند
 فيفري 12وامتيازات وزير المنصوص عليها باألمر المؤرخ في 

 ماي 30 من األمر المؤرخ في 4 والفقرة األولى من الفصل 1992
  .2020 جانفي 28، وذلك ابتداء من 2000

  

فيفري  4مؤرخ في  2020لسنة  5 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

 مهام السيد طارق الحناشي، المستشار أول لدى رئيس تنهى
 فيفري 3الجمهورية المكلف بمصالح التشريفات، ابتداء من 

2020.  

  

فيفري  4مؤرخ في  2020لسنة  6 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

يب، الوزير المستشار بتقبل استقالة السيد عبد الرؤوف بالط
  .2020 فيفري 4ن لدى رئيس الجمهورية، ابتداء م

  

فيفري  4مؤرخ في  2020لسنة  7 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

 السيد هشام مشيشي، مستشارا أوال لدى رئيس يسمى
  .2020 فيفري 5الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية ابتداء من 

  

فيفري  4مؤرخ في  2020لسنة  8 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

مستشارا لدى رئيس الجمهورية،  السيد نوفل هدية، يسمى
  .2020 فيفري 5مكلفا بمصالح التشريفات ابتداء من 

  

 2020فيفري  4مؤرخ في  2020لسنة  9 عدد رئاسيأمر 
  .2020- 2019يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 

  إن رئيس الجمهورية،

  منه،106بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

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

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

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد 
قانون  المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء وال1967

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

 25مؤرخ في ال 2019 لسنة 238رئاسي عدد المر وعلى األ
تعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة الم 2019ديسمبر 

2019-2020،  

لسة العامة للمجلس األعلى  للج1وعلى الرأي المطابق عدد 
 للحركة الجزئية في القضاء 2020 جانفي 28للقضاء المنعقدة في 

  .2020-2019العدلي للسنة القضائية 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

السيدات والسادة القضاة اآلتية  ىميسالفصل األول ـ 
 :التاليةأسماؤهم بالمراكز 

ترقية والنقل والتسمية  حركة االعتراض على قرارات ال- أوال
  :الخطط الوظيفيةفي 

  الرتبة الثالثة

  2020 فيفري 10بداية من 
آمال الوحشي، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، متفقدا ـ 

 بوزارة العدل، 

سفيان العرابي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، متفقدا بوزارة ـ 
 العدل، 

تعقيب، رئيس دائرة سميرة الحويوي، المستشار بمحكمة الـ 
 بمحكمة االستئناف بتونس،

عدنان عبد اللطيف، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا ـ 
 للدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بباجة،

رفيق الحداد، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة االستئناف ـ 
 ببنزرت، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

الرتبة الثالثة بمحكمة شفيقة الحجالوي، القاضي من ـ 
 االستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب، 

جنائية بالمحكمة االبتدائية السامي الهاني، رئيس الدائرة ـ 
 بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب، 




