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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، 
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فاتن بوستة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ـ 
 ئناف ببنزرت، بسليانة، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة االست

سفيان العامري، قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية ـ 
بسليانة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة 

 االستئناف بالكاف، 

األسعد الكثيري، المدعي العام بمحكمة التعقيب، قاضيا من ـ 
 الرتبة الثالثة بالوكالة العامة بمحكمة االستئناف بجندوبة،

النوري منجة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ـ 
بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف 

 بسوسة، 

محمد باللطيف، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ـ 
 بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بصفاقس، 

، )إلحاقبحالة (ي من الرتبة الثانية بلحسن بن عمر، القاضـ 
  .قاضيا من الرتبة الثالثة

  الرتبة الثانية

  2020 فيفري 10بداية من 

هويدة الهيشري، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، ـ 
 وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس،

سهام الجويني، المستشار بمحكمة االستئناف بتونس، وكيل ـ 
 دائية بمنوبة،رئيس المحكمة االبت

رمزي قريرة، المستشار بمحكمة االستئناف بنابل، وكيل ـ 
 رئيس المحكمة االبتدائية بباجة،

رانية عمار، وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بباجة، مستشارا ـ 
 بمحكمة االستئناف بتونس، 

كوثر بن موسى، المستشار بمحكمة االستئناف بباجة، ـ 
 ونس، مستشارا بمحكمة االستئناف بت

محمد بنحسن، المستشار بمحكمة االستئناف بالقصرين، ـ 
  .تدائية بالمهديةمستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة االب

  الرتبة األولى
  2020 فيفري 10بداية من 

، قاضيا )فرع نابل(حاتم نويرة، القاضي بالمحكمة العقارية ـ 
 مقررا بالمحكمة المذكورة،

، )فرع نابل(بالمحكمة العقارية الهادي الجامعي، القاضي ـ 
 قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،

فرع (عبد الرحمان الدريدي، القاضي بالمحكمة العقارية ـ 
 ، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،)بنزرت

عربية البوسالمي، القاضي المنفرد بالمحكمة االبتدائية ببن ـ 
تدائية عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االب

 بتونس،

محمد إيهاب الحمروني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، ـ 
 قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،

أميرة الدعيزي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضي ـ 
 المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

سارة الضمبري، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس، ـ 
 حكمة المذكورة،قاضيا منفردا بالم

هاجر الدرويش، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس، ـ 
 قاضي المؤسسة بالمحكمة المذكورة،

نزار لعوج، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، مساعدا ـ 
 لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بأريانة،

ا روضة الجازي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، مساعدـ 
 لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

سريا الجاللي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل، قاضيا ـ 
 ،المحكمة المذكورةلالئتمان والتصفية ب

، )فرع نابل(عماد العمري، القاضي بالمحكمة العقارية ـ 
 مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بالقصرين،

القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي، قاضي ماهر البحري، ـ 
 الضمان االجتماعي بالمحكمة المذكورة،

محمد الطاهر بوعزيزي، القاضي المكلف بخطة مساعد وكيل ـ 
الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، مساعدا لوكيل 

 الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

 بالمحكمة االبتدائية آسيا التواتي، قاضي الضمان االجتماعيـ 
 بقابس، قاضي الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية بمدنين،

هاجر البرهومي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس، ـ 
 قاضيا بالمحكمة االبتدائية بتونس، 

مراد العثموني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية بأريانة،

الشيخاوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، نسرين ـ 
 قاضيا بالمحكمة االبتدائية بنابل، 

زبير العوني، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسليانة، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية بنابل، 

رماح التليلي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقابس، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، 

ر عيش، القاضي بالمحكمة العقارية فرع سيدي بوزيد، هاجـ 
 قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسوسة، 
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يا هداية الهنشيري، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، قاضـ 
  .بالمحكمة االبتدائية بقفصة

  : المناقالت-ثانيا 
  2020 فيفري 10بداية من 

االستئناف لفة الجمل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة أـ 
 بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بتونس،

سفيان الخويني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ـ 
 بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بنابل،

فضيلة خليفي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ـ 
 الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بسوسة،بالمنستير، قاضيا من 

شادية بوزويتة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف ـ 
 بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة االستئناف بالمنستير،

 عفاف الطبجي، قاضي ناحية أريانة، قاضي ناحية تونس،ـ 

 انة،فوزية الكالعي، قاضي ناحية تونس، قاضي ناحية أريـ 

سمر السافي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالقصرين، قاضيا ـ 
 ،)فرع صفاقس(بالمحكمة العقارية 

، )فرع صفاقس(مروى مبارك، القاضي بالمحكمة العقارية ـ 
 قاضيا بالمحكمة االبتدائية بالقصرين،

هيثم شلبي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد، ـ 
 ،)فرع سيدي بوزيد(ة قاضيا بالمحكمة العقاري

فرع سيدي (فتحي نصيب، القاضي بالمحكمة العقارية ـ 
 ، قاضيا بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،)بوزيد

آمنة الرياحي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمنوبة، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،

 ماجدة الزغدودي، القاضي بالمحكمة االبتدائية ببن عروس،ـ 
 قاضيا بالمحكمة االبتدائية بمنوبة،

كريم المعاوي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية بباجة،

أمل محجوب، القاضي بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية بتونس،

العطوشي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس،  نورصافـ 
 بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية،قاضيا 

أميرة بن صالح، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية بتونس،

سفيان بن بندر، القاضي بالمحكمة االبتدائية بباجة، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية بالقيروان،

قيروان، محمد انور جرودي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بالـ 
 قاضيا بالمحكمة االبتدائية بباجة،

رامي الداللي، القاضي بالمحكمة االبتدائية بمدنين، قاضيا ـ 
 بالمحكمة االبتدائية بقبلي،

يا نبيل األشيهب، القاضي بالمحكمة االبتدائية بقبلي، قاضـ 
  .بالمحكمة االبتدائية بمدنين

مي  بالرائد الرس الرئاسي ينشر هذا األمر ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 فيفري 4تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

  

لسنة  1 اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد قراربمقتضى 
  .2020  جانفي23  مؤرخ في2020

 الراجعة للمدعو عصام بن االقتصاديةتجمد األموال والموارد 
 وإبن جميلة بن خليفة، مولود في ،ينالسلي عبد اللطيف بن محمد

 3 شقة 10تونس، قاطن نهج بني خالد عمارة  بـ20/2/1979
 و عددب ت  الجنسية، العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي

، لمدة ستة أشهر قابلة 4/3/2005 بتاريخ٭٭٭٭٭ 952
  .للتجديد

  

لسنة  2 اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد قراربمقتضى 
  .2020 جانفي 23مؤرخ في  2020

 الراجعة للمدعو زياد بن االقتصاديةتجمد األموال والموارد 
وإبن فاطمة زينة المنصوري،  المنصوري، محمد األزهاري بن علي

 الجبل 6425 نهج 13تونس، قاطن بـ 16/2/1991 مولود في
 عدد وب ت  الجنسية، األحمر تونس، تلميذ، تونسي

، لمدة ستة أشهر قابلة 22/4/2011 بتاريخ٭٭٭٭٭ 087
  .للتجديد

  

لسنة  3 اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد قراربمقتضى 
  .2020 جانفي 23 مؤرخ في 2020

 

 الراجعة للمدعو رمضان االقتصاديةتجمد األموال والموارد 
 وإبن زعرة ضيفلي، مولود في سلطاني، بن الوصيف بن رابح

ئ حمام سوسة، سائق سوسة، قاطن طريق الشاطبـ 16/7/1973
 بتاريخ٭٭٭٭٭ 828 عدد وب ت  الجنسية، بشركة، تونسي

  .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد2/8/2007




