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  .2015 جانفي 2مؤرخ في  2015لسنة  39بمقتضى أمر عدد 
 السيدة سوسن الجموسي حرم النوري، متصرف تدمجأ

مستشار، في رتبة مراقب دولة بسلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة 
  .2014ر  سبتمب3برئاسة الحكومة ابتداء من 

  
  .2015 جانفي 2مؤرخ في  2015لسنة  40بمقتضى أمر عدد 

 السيدة لمياء الحاجي حرم كاهية، متصرف مستشار، تدمجأ
في رتبة مراقب دولة بسلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة برئاسة 

  .2014 جانفي 2الحكومة ابتداء من 
  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  41بمقتضى أمر عدد 
تسمية السيد خالد العذاري، مراقب عام للمصالح العمومية أنهيت 

بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة ليشغل مهام رئيس هيئة 
  .2014 نوفمبر 3الرقابة العامة للمصالح العمومية ابتداء من 

  
  .2015 جانفي 2بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

الستشارية لمتابعة عين السادة اآلتي ذكرهم أعضاء باللجنة ا
 المؤرخ 2013 لسنة 4630اللزمات المحدثة بمقتضى األمر عدد 

 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات 2013 نوفمبر 18في 
  : 2014 جوان 16برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 

  رئيس،:  ـ السيد عاطف المجدوب
  عضو،:  ـ السيد بلقاسم عياد

  ضو،ع:  ـ السيد عبد المجيد مبارك
  عضو،:  ـ السيد منصف حمدي

  عضو،:  ـ السيد عاطف المصمودي
  عضو،:  ـ السيد كمال مقرش

  .عضو:  ـ السيد شهر الدين غزالة
  
  

  وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية العدلزارةو

  

 يتعلق 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  42أمر عدد 
  .بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين

  ن رئيس الحكومة،إ

  من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،باقتراح 

 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد بعد االطالع 
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط  2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3 عدد العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي
 4 عدد  والقانون األساسي2014ري  فيف3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5في   المؤرخ2014لسنة 

 2 المؤرخ في 2013 لسنة 13وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء 2013ماي 

  العدلي،

 المتعلق 1957 فيفري 19وعلى األمر عدد المؤرخ في 
  لبالد التونسية،بإعادة تنظيم المحكمة العقارية با

 لسنة 5وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
   منها،310 وخاصة الفصل 1965 فيفري 12 المؤرخ في 1965

 ماي 23 المؤرخ في 1994 لسنة 1156  عددوعلى األمر
   المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية،1994

 29 المؤرخ في 2014ة  لسن32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،
  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
  :در األمر اآلتي نصهيص

  .الفصل األول ـ أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين

 ـ يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة 2الفصل 
العقارية بتطاوين بقرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة 

  .االنتقالية

ة  ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالي3الفصل 
ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 

  .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

  

 يتعلق 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  43أمر عدد 
ة  جويلي31 المؤرخ في 2009 لسنة 2259بتنقيح األمر عدد 

 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد األعلى 2009
  .للمحاماة

  إن رئيس الحكومة،
  من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،باقتراح 

   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
 بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم المتعلق 2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3 عدد تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي
  المؤرخ2014 لسنة 4 عدد  وبالقانون األساسي2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5في 
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 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
جلس األعلى للقضاء  المتعلق بنظام القضاء والم1967جويلية 

  والقانون األساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 31 المؤرخ في 1999 لسنة 101وعلى القانون عدد 

، كما تم 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999ديسمبر 
 مارس 26 المؤرخ في 2011 لسنة 16تنقيحه بالمرسوم عدد 

ه والمتعلق بإحداث الصندوق  من13، وخاصة على الفصل 2011
  الوطني للتشغيل،

 ديسمبر 17 المؤرخ في 2010 لسنة 58وعلى القانون عدد 
 28 وخاصة الفصل 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010

منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 
  ،2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27عدد 

 أوت 20 المؤرخ في 2011 لسنة 79 عدد وعلى المرسوم

   المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،2011

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825وعلى األمر عدد 

رسين الباحثين المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المد

التابعين للجامعات وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر 

  ،2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877عدد 

 جويلية 31 المؤرخ في 1995 لسنة 1419وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما 1995

 14 المؤرخ في 1997 لسنة 1359عدد تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،1997جويلية 

 جويلية 30 المؤرخ في 2007 لسنة 2006وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط رزنامة السنة الجامعية،2007

 2007 أكتوبر 31 المؤرخ في 2007 لسنة 2699وعلى األمر عدد 

  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمعهد األعلى للمحاماة،

 جويلية 31 المؤرخ في 2009 لسنة 2259 األمر عدد وعلى

   المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد األعلى للمحاماة،2009

 2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2369وعلى األمر عدد 

المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ االنتفاع 

 المؤرخ في 2013 لسنة 3766ألمر عدد بها كما تم تنقيحه وإتمامه با

  ،2013 سبتمبر 18

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،
  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وبعد إعالم رئيس الجمهوريةوعلى مداولة مجلس الوزراء 

  :يصدر األمر اآلتي نصه
 من األمر المشار إليه 2الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل 

 2009 جويلية 31 المؤرخ في 2009 لسنة 2259أعاله عدد 
  :وتعوض باألحكام التالية

يخضع الدارسون بالمعهد األعلى ) : جديد (2الفصل 
 31 المؤرخ في 1995نة  لس1419للمحاماة ألحكام األمر عدد 

 المشار إليه أعاله، فيما يتعلق بضبط مساهمة 1995جويلية 
الطلبة المالية في الحياة الجامعية المطبقة على طلبة الماجستير 
في الحقوق أو في العلوم القانونية ويتمتعون بجميع الخدمات 
والمنافع االجتماعية المخولة للطلبة حسب التراتيب الجاري بها 

  . باستثناء المنح الوطنية والقروض الجامعيةالعمل

ويتمتعون طيلة فترة الدراسة بمنحة مقدارها مائتا دينار 
. شهريا تسند لهم من قبل المعهد األعلى للمحاماة) 200(

وتحمل النفقات المترتبة عن إسناد هذه المنحة على موارد 
مة الصندوق الوطني للتشغيل الذي يتولى تحويل االعتمادات الالز

  .للغرض إلى المعهد األعلى للمحاماة

 ـ تنطبق أحكام هذا األمر بداية من السنة الدراسية 2الفصل 
2014-2015.  

 ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية 3الفصل 
ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير االقتصاد والمالية مكلفون، 

 ينشر بالرائد الرسمي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي
  .للجمهورية التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة
  

 يتعلق 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  44أمر عدد 
بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين 

  .في قضايا جنائية

  إن رئيس الحكومة،

  نسان والعدالة االنتقالية،من وزير العدل وحقوق اإلباقتراح 

   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم  2011ديسمبر 

 عدد  القانون األساسيوخاصةبالنصوص الالحقة تنقيحه وإتمامه 
  ،2014 فيفري 5في   المؤرخ2014 لسنة 4




