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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد  دستور،الطالع على بعد اال باقتراح من وزير العدل،  رئيس الحكومة،إن  .منهاوضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها واإلعفاء يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي  2018ماي  7مؤرخ في مؤرخ في  2018 لسنة 420 عدد حكوميأمر    
 المرسوم عدد خاصةه أو تممته ووعلى جميع النصوص التي نّقحتوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد    من الدستور،92الفصل  المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام  2015
 أفريل 29 المؤرخ في 2002 لسنة 1007وعلى األمر عدد  بط مشموالت وزارة العدل، المتعلق بض1974
 أفريل 24مؤرخ في ال 2006 لسنة 1245عدد وعلى األمر   شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها واإلعفاء منها، المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط 2002
اد الخطط الوظيفية باإلدارة تعلق بضبط نظام إسنالم 2006  ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد   ،المركزية واإلعفاء منها
 ماي 5مؤرخ في ال 2012  لسنة246مر عدد وعلى األ ،2018 أفريل 6المؤرخ في  2018 لسنة 334نقحته أو تممته، وخاصة األمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي 2010
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ئها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضا2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد  ،2014 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014لسنة  3609، كما تم تنقيحه باألمر عدد المحاكم من الصنف العدليتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك كتابات الم 2012

تشتمل المحاكم من الصنف العدلي على الكتابات  ـ 2الفصل   كتابات المحاكم من الصنف العدلي  العنوان األول  .الخاصة بها واإلعفاء منهاالمحاكم من الصنف العدلي وشروط إسناد الخطط الوظيفية تنظيم كتابات الحكومي يضبط هذا األمر ل ـ الفصل األو  : الحكومي اآلتـــي نصهيصدر األمر  .وبعد مداولة مجلس الوزراء وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   حسن سير العمل بكتابة المحكمة، درس الصعوبات اإلجرائية الفنية منها واإلدارية التي تعترض  ـ  ، تحديد الحاجيات اإلدارية للمحكمةـ ،الراجعة إليها بالنظرق بين مختلف مصالح المحكمة واإلدارة الجهوية التنسي ـ ،أو األقسام  اإلدارية، ويمكنه تفويض هذه الصالحية إلى رئيس أحد المكاتب تسليم نسخ األحكام التنفيذية والمجردة ومختلف الشهائد  التعريف بإمضاءات كتبة المحاكم الراجعين إليه بالنظر عند ـ ،المهام عليها ومراقبة العمل بهامختلف المكاتب واألقسام وتنظيم وتوزيع  تنسيق العمل بين ـ  ، اإلشراف على الكتبة واألعوان الراجعين بالنظر للمحكمةـ ،المراسالت وتنسيق الجلسات اإلشراف على مسك الدفاتر وترسيم القضايا وتضمين ـ : واألقسام المكونة لكتابة المحكمة، ويتوّلى خاصةيشرف رئيس الكتابة على سير مختلف المكاتب  ـ 3الفصل    مشتركةأحكام  الباب األول  . كتابة محكمة ناحيةـ  كتابة محكمة ناحية تونس،ـ   كتابة محكمة ابتدائية،ـ  كتابة المحكمة اإلبتدائية بتونس،ـ   كتابة محكمة استئناف،ـ   كتابة محكمة اإلستئناف بتونس،ـ   كتابة فرع محكمة عقارية،ـ   كتابة المحكمة العقارية،ـ  كتابة محكمة التعقيب،ـ  :يةالتال
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يتولى رئيس مكتب أو قسم الشؤون العامة بكّل  ـ 5فصل ال  .ومسؤولية رئيس الكتابة وذلك تحت إشراف ويسهرون على تنفيذ األعمال الموكولة لهاتسيير المصالح الراجعة إليهم بالنظر ورؤساء األقسام المساعدين   ورؤساء األقسامالكتابة المساعدونى رؤساء يتوّل ـ 4الفصل   . اقتراح سبل تطوير أساليب العمل صلب كتابة المحكمةـ والتصرف في البناءات والمخزون شؤون األعوان متابعة محكمة  ملفات نسخ مسك خاصة يتوّلى رئيس قسم شؤون األعوان  . التجهيزاتو والرخص  داخل المحكمة ومتابعة اإلعالمات والمراسالت األعوان باألعمال خاصة يتولى رئيس قسم البناءات والتجهيز القيام  .الخاصة بهم متابعة صيانة األجهزة  و حفظ المواد المكتبية واألثاث- ،متابعة تزويد المحكمة بالمواد والتجهيزات الضرورية للعمل - ،مسك دفتر الجرد - ،ئيس الكتابة ضبط الحاجيات بالتنسيق مع ر-  :التالية  يتولى رئيس مكتب التنظيم واألساليب اإلشراف  - 6الفصل   .والمعدات والمباني تعمال اإلعالمية  تنفيذ سياسة الوزارة في مجال اس- :علىخاصة  في مجال ومنظومة التصرف اإللكتروني في الوثائق  االتصال متابعة تنفيذ مختلف المخّططات الرامية إلى تطوير منظومة - ، بالمحكمةواالتصالوتكنولوجيات المعلومات  ين سالمة الموارد التصرف في المعدات اإلعالمية وتأم - على مستوى المحكمة، خطط العمل السنوية تنفيذ -  ،العدالة كذلك حفظ نسخ األحكام والقرارات ووالترحيل واإلتالف وعلى األرشيف اإلداري وأرشيف الملفات بما في ذلك التحويل  رئيس قسم التوثيق واألرشيف، يتوّلى اإلشراف على الخزينة -  ،اإلحصائياتلمنظومة وحمايتها وصيانة التجهيزات وإعداد تحيين ا اإلشراف على خاصة يتوّلى ، رئيس قسم اإلعالمية واإلحصاء-  :يساعد رئيس مكتب التنظيم واألساليب .واإلداريإعداد ومتابعة مختلف اإلحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي  - ،المعطياتالمساعدة على استغالل المنظومات اإلعالمية ومعالجة  - ،المعلوماتية  .وتسفيرها

صلحة يمكن تكليفهم بخّطة كاهية مدير إدارة مركزية  أو رئيس ميشرف على مكاتب محكمة التعقيب رؤساء كتابة مساعدون و  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزيةيشرف على كتابة محكمة التعقيب رئيس كتابة له خّطة و .قسم توقيف التنفيذ والتراخيص بالدفع٭  ، األحكامقسم تسجيل وتسليم نسخ٭  ،التوثيق واألرشيف ويضم قسم اإلعالمية وقسم ،مكتب التنظيم واألساليب٭  ،البناءات والتجهيزمكتب الشؤون العامة، ويضم قسم شؤون األعوان وقسم ٭  ،مكتب اإلجراءات الجزائية٭   ،مكتب اإلجراءات المدنية٭  :تشتمل كتابة محكمة التعقيب على ـ 7الفصل   كتابة محكمة التعقيب  الباب الثاني لجزائية بمحكمة يتولى رئيس مكتب اإلجراءات ا ـ 9الفصل  .كتابة الدوائر المدنيةوأعمال  الضبط المدني وكتابة الرئيس األول التعقيب اإلشراف خاصة علىيتولى رئيس مكتب اإلجراءات المدنية بمحكمة  ـ 8الفصل  . قسم يمكن تكليفهم بخّطة رئيس  محاكميشرف على األقسام، كتبةو  .إدارة مركزية تسجيل وتسليم نسخ منها ومتابعة رقن القرارات التعقيبية خاصة  يتولى رئيس قسم التسجيل وتسليم نسخ األحكام ـ 10الفصل   .كتابة الدوائر الجزائية وعلى أعمال كتابة وكيل الدولة العامعلى خاصة اإلشراف التعقيب  يتوّلى رئيس قسم توقيف التنفيذ والتراخيص  ـ 11 الفصل .القرارات وإحالتها على القباضة المالية قبول مطالب توقيف التنفيذ وإحالتها على رئيس خاصة بالدفع   ،البناءات والتجهيزمكتب الشؤون العامة، ويضم قسم شؤون األعوان وقسم ٭   ،ختياريمكتب إجراءات المسح اال٭  ،مكتب إجراءات المسح اإلجباري٭  :تشتمل كتابة المحكمة العقارية على ـ 12الفصل   ابات فروعها وكتكتابة المحكمة العقارية  الباب الثالث .وإنجازهاقبول مطالب التراخيص بالدفع بخصوص األموال المؤمنة و تحرير وصوالت التأمين وطباعة قرارات وقف التنفيذ والمحكمة
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حة يمكن تكليفهم بخّطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصليشرف على مكاتب المحكمة العقارية رؤساء كتابة مساعدون و  .وامتيازات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزيةيشرف على كتابة المحكمة العقارية رئيس كتابة له خّطة و  .قسم تحيين الرسوم العقاري٭  ، واألرشيفوقسم التوثيق  واإلحصاءمكتب التنظيم واألساليب ويضم قسم اإلعالمية٭  يمكن تكليفهم بخّطة رئيس محاكم يشرف على األقسام، كتبة و  .إدارة مركزية يس كتابة له يشرف على كتابة كل فرع للمحكمة العقارية رئو .قسم اإلعالمية واألرشيف٭   إجراءات المسح االختياري،قسم ٭  ، اإلجباريإجراءات المسحقسم ٭  :تشتمل كتابة كّل فرع محكمة عقارية على ـ 13الفصل  . قسم يمكن تكليفهم بخّطة رئيس محاكم يشرف على األقسام كتبة و  .خّطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية إجراءات المسح أو قسم يتولى رئيس مكتب  ـ 14الفصل   .قسم أو رئيس قسم مساعد يتوّلى رئيس قسم تحيين الرسوم العقارية القيام  ـ 16الفصل   .  إلى إدارة الملكية العقاريةة الباتةم النهائياكحتوجيه األ - ،م شهائد النشريتسل - ،إجراءات عملية اإلشهارمتابعة  -  المعارضات، وتلّقي قبول مطالب التسجيل -   :على األعمال التاليةخاصة  اإلشراف االختياري إجراءات المسح  أو قسميتولى رئيس مكتب ـ 15الفصل  . العقاري إلقامة األمثلة النهائية إلى ديوان قيس األراضي والمسح ةم النهائياحكتوجيه األ - المثارة،تضمين المعارضات  - بالمنطقة المسحية، عمليات اإلشهار والتحديد المتعلقة - :على األعمال التاليةخاصة اإلجباري اإلشراف     ،وحمايتها وصيانة التجهيزاتلمعلوماتية اتحيين المنظومة  ـ  : التاليةفرع من فروع المحكمة العقارية اإلشراف خاصة على األعمال األرشيف بكتابة كّل رئيس قسم اإلعالمية ويتوّلى  ـ 17الفصل  .ومطالب اإلصالح وتنفيذهاتلقي مطالب الطعون في قرارات حافظ الملكية العقارية  -  ،إجراءات عملية اإلشهارمتابعة  -  ،هاقبول مطالب التحيين ومراقبة الوثائق الواجب تقديم -   :باألعمال التاليةخاصة 

األرشيف اإلداري وأرشيف الملفات بما متابعة  الخزينة وحفظ ـ  ،إعداد اإلحصائيات ـ قسم وهما  ويضم قسمين ،مكتب التنظيم واألساليب٭  ،وتسليم نسخ األحكاماإلجراءات المدنية وقسم اإلجراءات الجزائية وقسم تسجيل قسم :  وهي أقسامثالثةمكتب اإلجراءات القضائية و يضم ٭  :محكمة استئناف على كّلتشتمل كتابة  ـ 18الفصل   كتابة محكمة استئناف  الباب الرابع .األحكام والقرارات وتسفيرهاالتحويل والترحيل واإلتالف وكذلك حفظ نسخ عمليات في ذلك  قسم شؤون :  وهمامكتب الشؤون العامة، ويضم قسمين٭   ،لعامدعاء امكتب اال٭  ،وقسم التوثيق واألرشيفواإلحصاء اإلعالمية  كما تشتمل كتابة محكمة االستئناف بتونس على مكتب خاص   .المدنيالجناحية وقسم لإلجراءات الجنائية واالتهام وقسم خاص بالضبط أعاله على قسم لإلجراءات وتسليم نسخ األحكام المشار إليهما االستئناف بتونس إضافة إلى قسمي اإلجراءات المدنية وتسجيل يشتمل مكتب اإلجراءات القضائية بكتابة محكمة  ـ 19الفصل   .قسم التنفيذ والمحجوز٭   ،قسم البناءات والتجهيز واألعوان ارة مركزية أو كاهية مدير إدارة كتابة له خّطة وامتيازات مدير إديشرف على كتابة كّل محكمة استئناف رئيس   ـ20الفصل   . والماليالقضائي االقتصاديالقطب ب كن تكليفهم بخّطة رئيس  محاكم يمكتبة يشرف على األقسامو  .مصلحة إدارة مركزيةمساعدون يمكن تكليفهم بخّطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس يشرف على مكاتب كّل محكمة استئناف رؤساء كتابة و .مركزية اإلرشاد المدني وتسليم  والضبط المدني واألعمال الوالئية - ،الدوائر المدنيةوكتابة  الكتابة الخاصة للرئيس األول -  :يتوّلى رئيس قسم اإلجراءات المدنية .تسجيل وتسليم نسخ األحكامعلى قسم اإلجراءات المدنية وقسم اإلجراءات الجزائية وقسم اءات القضائية اإلشراف يتولى رئيس مكتب اإلجر ـ 21الفصل  . قسم   .الشهائد
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اإلشراف  رئيس قسم تسجيل وتسليم نسخ األحكام  يتولىو  .واالتهاماإلرشاد الجناحي والجنائي  ـ  واالتهام،كتابة الدوائر الجناحية والجنائية  ـ ،وخزنها وتوجيه االستدعاءات وتوزيع الملفات على الدوائر بعد تعيينهاالضبط الجناحي والجنائي ودوائر االتهام وخاصة تلقي الملفات  ـ  : يتولى رئيس قسم اإلجراءات الجزائية تسجيلها وتوجيهها إلى القباضة و رقن األحكام ومتابعتهاعلى  بمحكمة يتولى رئيس قسم اإلجراءات الجناحية  ـ 25الفصل   .وكتابة حكام التحقيق وأعمال الجلساتالخاصة بالقطب بما في ذلك الضبط اإلداري والضبط القضائي اف بتونس اإلشراف على أعمال الكتابة  بمحكمة اإلستئنوالمالي القضائي االقتصاديمكتب القطب يتوّلى رئيس  ـ 24الفصل   . متابعة اإلجراءات المتعلقة بالمحجوزـ  ها،المعقبة وقبولالتعقيب الجزائي وخاصة تسجيل الطعون وتوجيه الملفات  ـ ،التنفيذ الجناحي والجنائي ـ  :يتولى رئيس قسم التنفيذ والمحجوزـ  23الفصل   .جميع األعمال المرتبطة بالمهن الحرة ـ  ،الضبط المركزي ـ  ،الكتابة الخاصة للوكيل العام ـ  :دعاء العامتولى رئيس مكتب االي ـ 22الفصل   .تسليم نسخ األحكامو المالية وتوجيه  الضبط الجناحي وخاصة تلقي الملفات وخزنها -  :اإلستئناف بتونس  ،تعيينهاتلقي مطالب إعادة النشر وخزنها وتوزيعها على الدوائر بعد  ـ ،على الدوائر بعد تعيينهاجلب الملفات المدنية المستأنفة وخزنها وتكوينها وتوزيعها  ـ  ،لتماس إعادة النظرا وواالعتراضتلقي مطالب االستئناف  ـ  : خاصةيتولى رئيس قسم الضبط المدني  .رشاد الجنائياإل ـ  ، كتابة الدوائر الجنائيةـ  ،مكتب الضبط الجنائي ـ  االتهام، ودوائر االتهاممكتب ضبط  ـ  :اإلشراف على واالتهاميتولى رئيس قسم اإلجراءات الجنائية و  .اإلرشاد الجناحيـ    ومتابعة عملها،كتابة الدوائر الجناحية اإلشراف على ـ  ، وتوزيع الملفات على الدوائر بعد تعيينهااالستدعاءات

التصرف في قسم :  مكتب الشؤون العامة ويضم قسمينـ  ، وقسم التوثيق واألرشيفواإلحصاء قسم اإلعالمية:  مكتب التنظيم واألساليب ويضم قسمينـ ،الجمهورية ومكاتب التحقيقاإلجراءات المدنية وقسم اإلجراءات الجزائية وقسم وكالة قسم : ما أقس ثالثة مكتب اإلجراءات القضائية، ويضمـ :تشتمل كتابة كّل محكمة إبتدائية على - 26الفصل   كتابة محكمة ابتدائية  الباب الخامس  .بعد البت فيها من طرف محكمة التعقيب ومتابعة إجراءاتهاتلقي الطعون بالتعقيب وتوجيه الملفات المعقبة ثم قبولها  ـ ،سليم الشهائدت ـ يمكن  محاكم  كتبة بكل محكمة ابتدائية على األقساميشرفو  .مساعدون يتم تكليفهم بخّطة رئيس مصلحة إدارة مركزية رؤساء كتابة ابتدائيةكّل محكمة بمكاتب اليشرف على و .وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية رئيس كتابة له خّطة ابتدائيةيشرف على كتابة كل محكمة و . قسم التسجيل وتسليم نسخ األحكامـ ،تنفيذ والمحجوزال قسم ـ ،نشؤون األعواالتصرف في البناءات والتجهيز وقسم  إضافة  بتونس االبتدائيةتشتمل كتابة المحكمة  ـ 27الفصل   . تكليفهم بخّطة رئيس قسم قسم تسجيل إلى مكتب التنظيم واألساليب ومكتب الشؤون العامة و ، المكاتب واألقسام تنفيذ والمحجوزالقسم  ووتسليم نسخ األحكام ستعجالية والقضايا الموكولة  مكتب اإلجراءات في القضايا االـ ،اإلرهابالقضائي لمكافحة قطب ال  مكتبـ ،الجمهورية ومكاتب التحقيقاإلجراءت الجنائية وقسم اإلجراءات الجناحية وقسم وكالة قسم :  أقسام ثالثةيضم، و مكتب اإلجراءات الجزائيةـ ،المدني العامالتجاري وقسم قضاء األسرة والطفولة واألحوال الشخصية وقسم قسم السجل : أقسامثالثة يضم ، وكتب اإلجراءات المدنية مـ :التالية   .مصلحة إدارة مركزيةمساعدون يمكن تكليفهم بخّطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس  بتونس رؤساء كتابة يشرف على مكاتب المحكمة اإلبتدائيةو .خّطة وامتيازات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية بتونس رئيس كتابة له االبتدائيةيشرف على كتابة المحكمة و .للقاضي الفردي
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يمكن تكليفهم بخّطة رئيس محاكم  كتبة يشرف على األقسامو    أعمال الكتابة الخاصة بالدوائر المدنية، ـ   الضبط المدني، ـ   األعمال الوالئية التابعة لرئيس المحكمة، ـ  :ويتولى رئيس قسم المدني العام اإلشراف خاصة على  .م قضاء األسرة والطفولة واألحوال الشخصيةالتجاري وقساالبتدائية بتونس اإلشراف على قسم المدني العام وقسم السجل  يتولى رئيس مكتب اإلجراءات المدنية بالمحكمة -31الفصل   .وتسجيلها وتوجيهها إلى القباضة المالية وتسليم نسخ منهاتحت مسؤولية رئيس كتابة المحكمة خاصة متابعة رقن األحكام تسجيل وتسليم نسخ األحكام يتولى رئيس قسم  ـ 30الفصل   . متابعة قبول وحفظ وتصفية المحجوزـ   تلقي االعتراض واالستئناف والتعقيب وتوجيه الملفات،ـ   تنفيذ األحكام الجناحية والجنائية،ـ  :مسؤولية رئيس كتابة المحكمة اإلشراف خاصة على األعمال التالية ـ يتولى رئيس قسم تنفيذ األحكام والمحجوز تحت 29الفصل   .كتابة حكام التحقيق -   مراقبة أعمال عدول اإلشهاد وعدول التنفيذ والخبراء، ـ   الشكايات واإلعانة العدلية،ـ   الضبط اإلداري والضبط القضائي، ـ  :خاصة على األعمال التاليةويتولى رئيس قسم وكالة الجمهورية ومكاتب التحقيق اإلشراف   . اإلرشاد الجناحي والجنائيـ  ة،الجنائية والجناحي تكوين الملفات وخزنها وتوجيه االستدعاءات بالنسبة للقضايا ـ  :األعمال التالية ويتولى رئيس قسم اإلجراءات الجزائية اإلشراف خاصة على   .والقضايا االستعجالية والقضايا الموكولة للقاضي الفردي السجل التجاري وقضايا الطالق وإصالح الحالة المدنية ـ  بها،الخاصة  تلقي مطالب االستئناف ومطالب التعقيب وتوجيه الملفات ـ   األعمال الوالئية التابعة لرئيس المحكمة، ـ   الضبط المدني،ـ  :أعمال الكتابة التاليةويتولى رئيس قسم اإلجراءات المدنية اإلشراف خاصة على   .اإلجراءات الجزائية وقسم وكالة الجمهورية ومكاتب التحقيق وقسم محكمة ابتدائية اإلشراف على قسم اإلجراءات المدنيةيتولى رئيس مكتب اإلجراءات القضائية بكل  ـ 28الفصل  . قسم

  .اختصاصه وخاصة كتابة الدوائر االستعجاليةاالبتدائية بتونس اإلشراف على أعمال الكتابة المرتبطة بمجال االستعجالية والقضايا الموكولة للقاضي الفردي بالمحكمة يتولى رئيس مكتب اإلجراءات في القضايا  ـ 34الفصل    . المحجوزـ   أعمال التحقيق،ـ   الضبط اإلداري والقضائي،ـ  :الخاصة بالقطب وخاصةاإلرهاب بالمحكمة االبتدائية بتونس اإلشراف على أعمال الكتابة القضائي لمكافحة قطب اليتولى رئيس مكتب  ـ 33الفصل   . اإلرشاد الجناحي والجنائيـ   أعمال الجلسة،ـ  جيه االستدعاءات، تكوين الملفات وخزنها وتوـ  :اختصاصهما وخاصةالجناحية اإلشراف على أعمال  الكتابة المرتبطة بمجال ويتولى رئيس قسم اإلجراءات الجنائية ورئيس قسم اإلجراءات   .كتابة حكام التحقيق-  اإلشهاد والحالة المدنية، مراقبة عدول اإلشهاد وعدول التنفيذ والخبراء وخزينة ـ  لعدلية، الشكايات واإلعانة اـ   الضبط اإلداري والضبط القضائي، ـ  :خاصة على األعمال التالية ويتولى رئيس قسم وكالة الجمهورية ومكاتب التحقيق اإلشراف   .التحقيق وقسم اإلجراءات الجناحية وقسم اإلجراءات الجنائيةاالبتدائية بتونس اإلشراف على قسم وكالة الجمهورية ومكاتب لمحكمة يتولى رئيس مكتب اإلجراءات الجزائية با ـ 32الفصل   .االستئناف المتعلقة بالنفقة وغيرهااألحوال الشخصية وإصالح الحالة المدنية، وكذلك تلقي مطالب اإلشراف على أعمال الكتابة المتعلقة بمجاالت اختصاصه وخاصة يتولى رئيس قسم قضاء األسرة والطفولة واألحوال الشخصية   .اعيةللمواصفات والملكية الصن توجيه نظير أصلي لكل مطلب تسجيل للمعهد الوطني ـ   تسليم مضامين السجل التجاري،ـ   تكوين الشركات وتحيينها،ـ  :الكتابة المتعلقة باختصاصه وخاصةويتولى رئيس قسم السجل التجاري اإلشراف على أعمال   .مطالب التعقيب وتوجيه الملفات إلى محكمة التعقيب تلقي ـ  االستئناف، تلقي مطالب االستئناف وتوجيه الملفات إلى محكمة ـ
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مكن تكليفهم بخّطة رئيس محاكم ييشرف على األقسام كتبة و  .وامتيازات رئيس قسميشرف على كتابة كل محكمة ناحية رئيس كتابة له خّطة و . قسم الشؤون العامةـ   ، قسم األعمال الوالئيةـ  ، قسم اإلجراءات القضائيةـ  :احية علىتشتمل كتابة كل محكمة ن ـ 35الفصل   كتابة محكمة ناحية  الباب السادس إضافة إلى  تشتمل كتابة محكمة ناحية تونس ـ 36الفصل   .قسم مساعد جراءات لإل اقسمقسم الشؤون العامة وقسم األعمال الوالئية  خّطة رئيس مكن تكليفهم بي  محاكميشرف على األقسام كتبةو  .وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزيةيشرف على كتابة محكمة ناحية تونس رئيس كتابة له خّطة و  .إلعالمية واألرشيفل اسم وقإلجراءات المدنيةل ام وقسالجزائية بكل يتولى رئيس قسم اإلجراءات القضائية  ـ 37الفصل   .قسم أو رئيس قسم مساعد  .العمل حسب النصوص الجاري بها تسليم نسخ األحكام والشهائد ـ ،توجيه الملفات المطعون فيها ـ  وكّل ما يتعّلق بالمحجوز، أعمال التنفيذـ ،وأعمال ما قبل وما بعد الجلسةنشر القضايا وتكوين الملفات وخزنها وتوجيه االستدعاءات  ـ ،كتابة الدوائر الجناحية ـ :علىخاصة اإلشراف يتولى رئيس قسم اإلجراءات الجزائية بمحكمة ناحية تونس  .المرتبطة بها  والشهائدمنهارقن األحكام وتسجيلها وتسليم نسخ  ـ ،توجيه الملفات المطعون فيها ـ ،نشر القضايا وتكوين الملفات وخزنها وتوجيه االستدعاءات ـ  ،كتابة الدوائر المدنية ـ :علىخاصة ناحية تونس اإلشراف   يتولى رئيس قسم اإلجراءات المدنية بمحكمةـ 38الفصل  . وتسليم الشهائدمنهارقن األحكام وتسجيلها وتسليم نسخ  ـ ،اإلجراءات الجزائية ـ ،  اإلجراءات المدنيةـ :اإلشراف علىمحكمة ناحية 

عفاء منها والمنح واالمتيازات وكذلك اإلمدير ورئيس مصلحة تخضع التسمية في خّطة مدير عام ومدير وكاهية  ـ 40الفصل  .شروط إسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء منها  العنوان الثاني .جميع أعمال الكتابة المرتبطة بالصالحيات الوالئية لقاضي الناحية إلشراف علىايتولى رئيس قسم األعمال الوالئية  ـ 39الفصل  بخطتي رئيس القسم ورئيس قسم يخول التكليف  ـ 43 الفصل .محكمة أول أو رتبة تعادلها مع سنتين أقدمية في هذه الرتبةبة كاتب وزير العدل وذلك شريطة أن يكون المترشح منتميا إلى رتتسند خّطة رئيس قسم مساعد بمقتضى قرار من  ـ 42الفصل  . يكون المترشح محرزا على الباكالوريا على األقلويشترط في هذه الحالة أن . خمس سنوات أقدمية في هذه الرتبة منتميا إلى رتبة كاتب محكمة أول أو رتبة تعادلها مع أو٭  ،منتميا إلى رتبة متصرف كتابة محكمة أو رتبة تعادلها٭  :العدل وذلك شريطة أن يكون المترشحتسند خّطة رئيس قسم بمقتضى قرار من وزير  ـ 41الفصل   . اإلدارات المركزيةإلى األحكام المتعّلقة بالتسمية في الخطط الوظيفية في ها بالمترتبة  قسم خطة رئيس قسم ورئيس يتم اإلعفاء من  -  44الفصل   .بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير العدل بمنحة وظيفية يضبط مقدارها االنتفاعمساعد بكتابة محكمة  على أساس تقرير كتابي قرار من وزير العدل بمقتضى مساعد  الذي يمارس رئيس الكتابة أو المدير الجهوي للعدل صادر عن  كاتب المحكمة سلطة التسلسل أو اإلشراف اإلداري يوجه إلى  م خّطة رئيس قسم أو رئيس قس التكليف بينتهي ـ 45الفصل  .المعني باألمر لتقديم مالحظاته الكتابية  . االنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفـ  القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،ـ  اإلحالة على عدم المباشرة،ـ اإللحاق أو النقلة، ـ التكليف بخطة وظيفية أخرى، ـ :بصفة آلية في الحاالت التاليةمساعد 
رئيس قسم أو رئيس طة خينجر عن اإلعفاء من  ـ 46 الفصل   الحرمان الفوري من المنح هاء التكليف بهما قسم مساعد أو إن  .واالمتيازات المتأتية منها
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  .الشروط المنصوص عليها بهذا األمر الحكوميتاريخ صدور هذا األمر الحكومي بوظائفهم وذلك بصرف النظر عن يحتفظ األعوان المكلفون بخطط وظيفية في  ـ 47الفصل   أحكام ختامية  العنوان الثالث
فيما كل ، المالية مكلفانوزير  العدل ووزير ـ 49الفصل   .وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها واإلعفاء منها المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي 2002أفريل  29 المؤرخ في 2002 لسنة 1007وخاصة أحكام األمر عدد  الحكوميلغى جميع األحكام المخالفة لهذا األمر ت ـ 48الفصل                                    محمد رضا شلغوم  وزير المالية  غازي الجريبي  وزير العدل  اإلمضاء المجاور          . 2018 ماي 7 تونس في  .التونسيةللجمهورية   الذي ينشر بالرائد الرسمي الحكوميهذا األمر  بتنفيذ،يخصه

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير العدل، .بتفويض حق اإلمضاء يتعلق 2018 ماي 15خ في من وزير العدل مؤرقرار   
ات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسس المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983  نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011لسنة  89 وخاصة المرسوم صوص التي نقحته أو تممتهوعلى جميع الن
 جويلية 20 المؤرخ في 1992 لسنة 1331وعلى األمر عدد    بتفويض حق اإلمضاء،المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل، 1974
  مشموالتها، المتعلق بتنظيم اإلدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط 1992

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد 
 جانفي 19 المؤرخ في 2012 لسنة 22تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان كما تم 2010
 المؤرخ في 1975 لسنة 384من األمر المشار إليه أعاله عدد تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول الفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .بالقيروان الجهوية لوزارة العدل لعلمي، بوظائف مدير جهوي لإلدارةاالسيد الصادق الصابري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث  المتعلق بتكليف 2018  مارس6وعلى القرار المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2012

رية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهو ـ 2الفصل   .ذات الصبغة الترتيبيةعن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشموالته باستثناء القرارات النيابة ب الجهوية لوزارة العدل بالقيروان ليمضي الجهوي  لإلدارة الصابري المدير  أسند تفويض للسيد الصادق1975 جوان 17     .2018 ماي 15تونس في   .2018 فيفري 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 
 

غازي الجريبي              وزير العدل ة التجهيز بوظائف رئيس مصلحة متابعة صفقات التجهيزات بإداركلف السيد جمال الدين المعزاوي، متصرف كتابة محكمة،   .2018 ماي 15قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى      .بوزارة العدلرئيس مصلحة العمل االجتماعي والثقافي بإدارة الشؤون اإلدارية كلف السيد حازم السعيدي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف   .2018 ماي 15قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .بوزارة العدل




