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 جانفي 13 المؤرخ في 2015 لسنة 20وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتسمية السيد سليم الهنتاتي، مراقب عام 2015

 للمصالح العمومية للمصالح العمومية، رئيسا لهيئة الرقابة العامة

  ،2014 نوفمبر 3برئاسة الحكومة ابتداء من 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 28 المؤرخ في 2020 لسنة 167وعلى األمر الحكومي عدد 

يس  المتعلق بضبط مشموالت وزير الدولة لدى رئ2020أفريل 

الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد 

والهياكل الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صالحيات رئيس 

  .الحكومة له

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول من 

 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد 

أعاله، يرخص للسيد سليم الهنتاتي، رئيس هيئة المشار إليه 

الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة، أن يمضي 

بالنيابة عن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة 

العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، جميع الوثائق الداخلة في 

  .الصبغة الترتيبيةنطاق مشموالت أنظاره باستثناء القرارات ذات 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

  .2020 أفريل 28التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2020 جوان 15تونس في 
  

 

رئيس الحكومة المكلف   الدولة لدىوزير
الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة ب

  الفساد

 محمد المحرزي عبو

  
  

 

  
 جوان 16مؤرخ في  2020لسنة  366 حكومي عدد أمر

 يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم االبتدائية بكل 2020
  .من أريانة وجندوبة والمهدية

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزيرة العدل،

  بعد االطالع على الدستور،

وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى 
 1959 أكتوبر 5 المؤرخ في 1959 لسنة 130القانون عدد 

وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ،1995 ماي 2 المؤرخ في 1995 لسنة 43

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .عد مداولة مجلس الوزراءوب

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الفصل األول ـ تحدث دوائر تجارية بالمحاكم االبتدائية بكل 
من أريانة وجندوبة والمهدية تكون مختصة بالنظر في الدعاوى 

  .التجارية

 ـ وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا األمر الحكومي 2الفصل 
  .جمهورية التونسيةالذي ينشر بالرائد الرسمي لل

  .2020 جوان 16تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

   العدلةوزير
            ثريا الجريبي

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

  

  

 

  

 17 مؤرخ في 2020 لسنة 60رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020 جوان

يرقى العميد قاض مروان بوقرة إلى رتبة أمير لواء قاض، 
  .2020 جوان 24داء من ابت

  
 17 مؤرخ في 2020 لسنة 61رئاسي عدد بمقتضى أمر 

  .2020 جوان
يرقى أمير اللواء بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله إلى رتبة 

  .2020 جوان 24فريق بالبحرية، ابتداء من 

  
 17 مؤرخ في 2020 لسنة 62رئاسي عدد بمقتضى أمر 

  .2020 جوان

 24ف إلى رتبة فريق، ابتداء من يرقى أمير اللواء حبيب الضي
  .2020جوان 




