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    .2017 نوفمبر 7تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةمكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر كان والتهيئة الترابية ووزير الصحة الثقافية ووزير التجهيز واإلسووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة وزير المالية ووزير و ـ وزير الشؤون الخارجية 5الفصل 
 

      .2017أكتوبر بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من أول إيناس قرب حرم بن نصر، متصرف، أنهيت تسمية السيدة   .2017 نوفمبر 7مؤرخ في  2017لسنة  1206بمقتضى أمر حكومي عدد    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
نوفمبر  3مؤرخ في  2017لسنة  1207أمر حكومي عدد    

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد    المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء،2016أفريل  28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد   لدستور،بعد االطالع على ا  باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  . يتعلق بإحداث محكمة استئناف بسليانة2017
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد   لقانون األساسي للقضاة،او المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء 1967
 أكتوبر 21 المؤرخ في 1976 لسنة 898وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974
 أوت 23 المؤرخ في 1976 لسنة 726وعلى األمر عدد    المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالكاف،1976
 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152 وعلى األمر عدد   المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسليانة،1976
   المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان،2010

                                محمد رضا شلغوم  وزير المالية  غازي الجريبي   وزير العدل  اإلمضاء المجاور    .2017 نوفمبر 3تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ة مكلفان، كل فيما يخصه،  ـ وزير العدل ووزير المالي3الفصل   . بمقتضى قرار من وزير العدل الحكوميمن هذا األمر ـ يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل األول 2الفصل   .االبتدائية بسليانةمرجع نظرها ما يستأنف من األحكام الصادرة عن المحكمة الفصل األول ـ تحدث محكمة استئناف بوالية سليانة يشمل   :نصه يصدر األمر الحكومي اآلتي   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   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 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 نوفمبر 7 مؤرخ في 2017 لسنة 1208عدد أمر حكومي   
  ،1965 نوفمبر 15الهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ  في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر إلى الخارجالتونسية لالتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية  المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية 2017مارس  28 المؤرخ في 2017 لسنة 47وعلى األمر الرئاسي عدد   ،1965 نوفمبر 15للقانون الدولي الخاص بتاريخ والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر الهاي الخارج في المادة المدنية لالتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى  المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية 2017مارس  28 المؤرخ في 2017 لسنة 14وعلى القانون األساسي عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير العدل،  ئيس الحكومة،إن ر  .1965 نوفمبر 15للقانون الدولي الخاص بتاريخ في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر الهاي المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج  يتعلق بتعيين السلطة المركزية المشار إليها باالتفاقية 2017




