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 2022جوان  1 مؤرخ في 2022 لسنة 516عدد  رئاسي ـرأم
  .فاء قضاةعبإيتعلـق 

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22في المؤرخ  2021لسنة  117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعلق بتدابير استثنائية، 2021سبتمبر 

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

ه ته أو تممتاألساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقح
 4المؤرخ في  2012لسنة  13وأخرها القانون األساسي عدد 

  ،2012أوت 

فيفري  12مؤرخ في ال 2022لسنة  11 عدد مـرســومال وعلى

كيفما تم  بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء المتعلق 2022

جوان  1المؤرخ في  2022لسنة  35بالمرسوم عدد  هتنقيح

2022،  

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عـدد الرئاسي األمر وعلى

  للحكومة، ئيسةر بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في مؤرخ 2021 لسنة 138 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

  : اآلتي نصه األمر الرئاسييصدر 

 11من المرسوم عدد  20عمال بأحكام الفصل  ـ الفصل األول
المتعلق بإحداث  2022فيفري  12المؤرخ في  2022لسنة 

بالمرسوم عدد  هقت للقضاء كيفما تم تنقيحالمجلس األعلى المؤ
ضاة األتي يعفى الق 2022جوان  1المؤرخ في  2022لسنة  35

  : ذكرهم 

 الطيب راشد، -1

 البشير العكرمي، -2

 يوسف بوزاخر، -3

 بوبكر الجريدي، -4

  عماد الجمني، -5

  ،قيس الصباحي -6

  ،خالد عباس -7

  ،محمد كمون -8

  ،حسن بن عمرلب -9

  ،يوسف الزواغي  -10

  ،عبد الرزاق الحنيني  -11

  ،رياض الصيد  -12

  ،سامي بن هويدي  -13

  ،محمد الطاهر الخنتاش  -14

  ،رمضانة الرحالي  -15

  ،الهادي مشعب  -16

  ،سفيان السليطي  -17

  ،سمير حميد  -18

  ،صادق حشيشة  -19

  ،عبد الكريم مقطوف  -20

  ،حسن الحاجي  -21

  ،مكرم المديوني  -22

  ،سامي المهيري  -23

  ،سامي بسر  -24

  ،يعبد اللطيف الميساو  -25

  ،رفيعة نوار  -26

  ،مليكة المزاري  -27

  ،لعراسمنجي بو  -28

  ،ناجي درمش  -29

  ،عادل الدريسي  -30

  ،هشام بن خالد  -31

  ،ماهر كريشان  -32

  ،سامي بعزاوي  -33

  ،داود الزنتاني  -34

  ،المنصف الحامدي  -35

  ،نضال التليلي  -36

  ،أحمد العبيدي  -37



  ،عماد بن طالب علي  -38

  ،عبد الستار الخليفي  -39

  ،مكرم حسونة  -40

  ،فيصل الذيب  -41

  ،المسعديمهذب   -42

  ،مراد المسعودي  -43

  ،حمادي الرحماني  -44

  ،خيرة بن خليفة  -45

  ،الكريم العلوي دعب  -46

  ،نسرين كعبية  -47

  ،ألفة مطاوع  -48

  ،طه قوجة  -49

  ،إكرام مقداد  -50

  ،رمزي بحرية  -51

52-  دعلي محم،  

  ،عبد الحكيم العبيدي  -53

  ،ستوريمعز   -54

  ،محمد الطاهر الكنزاري  -55

  ،شكري الطريفي  -56

  .رهوميبمحمد علي ال  - 57

رية الرائد الرسمي للجمهوبينشر هذا األمر الرئاسي  ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2022جوان  1تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
  رمضان نجالء بودن

  العدل وزيرة
 ليلى جّفال

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  
  

  

  

  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "2022 جوان 1تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "




