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  أفريل23مؤرخ في  2018لسنة  395أمر حكومي عدد    
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  .مشموالتها يتعلق بتنظيم اإلدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط 2018
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 24 المؤرخ في 1989 لسنة 457وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في  2011 لسنة 89
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد  المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الوالة 1989
 جويلية 20خ في  المؤر1992 لسنة 1331وعلى األمر عدد   ،2014 أفريل 30 المؤرخ في 2014 لسنة 1506
دارات الجهوية لوزارة العدل وضبط  المتعلق بتنظيم اإل1992  أكتوبر 31 المؤرخ في 2000 لسنة 2474وعلى األمر عدد   مشموالتها،
 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد   الجهوية، المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة 2000
 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد   المركزية واإلعفاء منها،ضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة  المتعلق ب2006
 جانفي 19 المؤرخ في 2012 لسنة 22تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان كما تم 2010
 مارس 13خ في  المؤر2014 لسنة 1039وعلى األمر عدد   ،2012
  مية عضوين بالحكومة، المتعلق بتس2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247ئاسي عدد وعلى األمر الر   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد     المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،2014

والترتيبية المتعلقة بالتصرف في ـ تطبيق النصوص التشريعية   وتبسيطها،ـ اإلشراف على تعصير كتابات المحاكم وتوحيد أساليب عملها   ة،ـ متابعة إنجاز مشاريع الوزارة بالجه  ـ صيانة المحاكم وتجهيزها ومراقبة سالمة المنشآت،  المحاكم التابعين لها وذلك في حدود التفويضات الممنوحة له،عتمادات وفي شؤون األعوان وكتابات ـ التصرف في اال  لإلدارة الجهوية،ـ تسيير وتنسيق ومتابعة أنشطة مختلف المصالح التابعة   اإلدارية والقضائية،ـ التنسيق بين المصالح العدلية المركزية والمصالح الجهوية   والمؤسسات العاملة بالجهة والخاضعة إلشراف الوزارة، ـ ممارسة مشموالت وزير العدل إزاء المصالح والهياكل    المتصلة باختصاصه،اللجان في ـ تمثيل وزير العدل على النطاق الجهوي والمشاركة  :ـ  ـ يكلف المدير الجهوي للعدل خاصة ب3الفصل   المشموالت  الباب الثاني  .بالمنح واالمتيازات المرتبطة بها إحدى هاتين الخطتين ويتمتع مية فيللشروط المطلوبة للتستسند له خطة مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية طبقا  ـ يسير كل إدارة جهوية لوزارة العدل مدير جهوي 2الفصل   .العدلالفصل األول ـ أحدثت بكل دائرة استئناف إدارة جهوية لوزارة   أحكام عامة  الباب األول  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية، نجاز مخطط إـ تنفيذ برنامج الوزارة في خصوص تطوير و  الوثائق واألرشيف،   .وزير العدل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملويتولى المدير الجهوي ممارسة جميع المهام التي يكلفه بها   .التصرف اإلداري والمالي للمحاكمـ إجراء مراقبة دورية على   اإلعالمية واإلشراف على تقنيي اإلعالمية،
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  :دارة الجهوية لوزارة العدل على ـ تشتمل اإل4الفصل   التنظيم  الباب الثالث
  إدارة التنسيق بين المصالح العدلية واإلدارية، )1
 دارة فرعية للمصالح المشتركة،إ )2
ات والمعدات التابعة ـ التصرف اإلداري في المباني والتجهيز  ـ التصرف في االعتمادات المفوضة للجهة،  ارة الجهوية بالتنسيق مع المصالح المركزية،دبالنظر لإل المهني للموظفين والعملة الراجعينـ التصرف في المسار   : الفرعية للمصالح المشتركة خاصة بـ اإلدارة ـ تكلف 6الفصل   ة للمصالح المشتركةاإلدارة الفرعي  القسم الثاني  .مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزيةيسير إدارة التنسيق بين المصالح العدلية واإلدارية مدير إدارة   .المالية وكل ما يتعلق بها إثر الحركة القضائيةإشراف المدير الجهوي في خصوص االمتيازات العينية والوثائق  العدلية المركزية واإلدارية تحت ـ التنسيق بين المصالح  ـ تعصير كتابات المحاكم وتوحيد أساليب عملها وتبسيطها،  :خاصة بـ  ـ تكلف إدارة التنسيق بين المصالح العدلية واإلدارية 5الفصل   إدارة التنسيق بين المصالح العدلية واإلدارية  القسم األول .إدارة فرعية للمصالح الفنية )3 دارة الفرعية للمصالح المشتركة كاهية مدير إدارة يسير اإل  .لتنسيق مع المصالح المركزيةالوثائق واألرشيف باـ تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في   العدل،ـ متابعة ملفات اقتناء العقارات الالزمة إلنجاز مشاريع وزارة   المصالح المركزية،ـ التصرف في وثائق وأرشيف وزارة العدل بالجهة بالتنسيق مع   لوزارة العدل بالجهة،   .ـ مصلحة األرشيف  ـ مصلحة الشؤون المالية واإلذن بالدفع،  ـ مصلحة الشؤون اإلدارية والتكوين والرسكلة،  :على ـ تشتمل اإلدارة الفرعية للمصالح المشتركة 7الفصل   .مركزية

لرائد الرسمي يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر با ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما 11الفصل   . المشار إليه أعاله1992جويلية  20 المؤرخ في 1992 لسنة 1331الحكومي وخاصة األمر عدد  ـ تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر 10الفصل   أحكام ختامية  الرابعالباب   .ـ مصلحة البناءات  ـ مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات،  ـ مصلحة اإلعالمية ومراقبة سالمة المنشآت والتجهيزات،  : ـ تشتمل اإلدارة الفرعية للمصالح الفنية على9الفصل   .للمصالح الفنية كاهية مدير إدارة مركزيةالفرعية يسير اإلدارة   بالتنسيق مع المصالح المركزية،اإلعالمية اإلعالمية واإلشراف على صيانة وتجهيز المحاكم باآلالت والمواد ـ تنفيذ برنامج الوزارة في خصوص تطوير وإنجاز مخطط   ـ صيانة ومراقبة سالمة المنشآت وتامين أمن المحاكم،  واإلسكان،ـ تمثيل الوزارة لدى المصالح الجهوية المكلفة بالتجهيز    المحالة للمجلس الجهوي،ـ متابعة التصرف في االعتمادات  بالتنسيق مع المصالح المركزية،نجاز المشاريع الراجعة بالنظر لإلدارة الجهوية إـ متابعة   بالتنسيق مع المصالح المركزية،ـ صيانة المحاكم وتجهيزها   :دارة الفرعية للمصالح الفنية خاصة بـ  ـ تكلف اإل8الفصل   اإلدارة الفرعية للمصالح الفنية  القسم الثالث                                  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  غازي الجريبي  وزير العدل  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 23تونس في   .للجمهورية التونسية
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