
لمحاآم  يتعلق بتحديد مرجع النظر الترابي 2009جويلية  31مؤرخ في  2009لسنة  2287أمر عدد 
 .النواحي

 
 إن رئيس الجمهورية،

 
 اإلنسان، باقتراح من وزير العدل وحقوق

 
المتعلق بإصدار مجلة  1959 أآتوبر 5المؤرخ في  1959لسنة  130بعد االطالع على القانون عدد 

لسنة  18نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  المرافعات المدنية والتجارية، وعلى جميع النصوص التي
 ،2007 مارس 22المؤرخ في  2007

 
بنظام القضاء والمجلس  المتعلق 1967جويلية  14المؤرخ في  1967لسنة  29وعلى القانون عدد 

التي نقحته أو تممته وآخرها القانون  ساسي للقضاة، وعلى جميع النصوصاألعلى للقضاء والقانون األ
 وخاصة الفصل الثاني منه، 2005أوت  4المؤرخ في  2005لسنة  81األساسي عدد 

 
المتعلق بإصدار مجلة اإلجراءات  1968 جويلية 24المؤرخ في  1968لسنة  23وعلى القانون عدد 

المؤرخ في  2007لسنة  26تممته وخاصة القانون عدد  حته أوالجزائية، وعلى جميع النصوص التي نق
 ،2007ماي  7
 

 المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع 1956جوان  21المؤرخ في  وعلى األمر
 ،2000 جويلية 31المؤرخ في  2000لسنة  78النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 
عدد وتسمية  المتعلق بضبط 1996أفريل  1المؤرخ في  1996لسنة  543وعلى األمر عدد 

تممته وخاصة األمر عدد  المعتمديات التابعة لواليات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو
 ،2004أآتوبر  4المؤرخ في  2004لسنة  2333

 
 لمعتمديات والياتالمتعلق بضبط المناطق التابعة  1996جويلية  16المؤرخ في  وعلى القرار

 ،2005 مارس 28الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 
 

 وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
 

 .اإلدارية وعلى رأي المحكمة
 

 : يصدر األمر اآلتي نصه
 

 : انات الجدول التاليالترابي لمحاآم النواحي وفق بي الفصل األول ـ حّدد مرجع النظر
 



 
 

 االبتدائية المحكمة  مرجع نظرها الترابي باعتبار المعتمديات التابعة لها الناحية محكمة
  الراجعة لها بالنظر

سويقة، العمران، حي الخضراء،  المدينة، باب البحر، باب  تونس
  البشير المنزه، سيدي

  
  تونس

  المرسى قرطاج، حلق الوادي، الكرم،  قرطاج  
 باردو

  
  التحرير باردو، العمران األعلى،

ـ  2تونس 
  الزهور

    حسين الزهور، السيجومي، الحرايرية، سيدي
  2تونس 

  الجلود الوردية، الكبارية، جبل  الوردية
 أريانة

  
 ثابت، رواد أريانة المدينة، سكرة، قلعة األندلس، سيدي

  
  
  أريانة
  المنيهلة حي التضامن،  التضامن  

 سبن عرو
  

مقرين،  بن عروس، المدينة الجديدة، المروج، رادس،
  المحمدية، فوشانة، مرناق

  
  بن عروس

  األنف، حمام الشط، بومهل البساتين، الزهراء حمام  حمام األنف
    دوار هيشر، وادي الليل منوبة،  منوبة

 منوبة
  

  المرناقية، برج العامري، البطان طبربة، الجديدة،  طبربة

    بوعرقوب قرمبالية،  قرمبالية 
  

  قرمبالية
  بني خالد منزل بوزلفة، تاآلسة، سليمان،  منزل بوزلفة

  قربة نابل، دار شعبان الفهري، بني خيار،  نابل
  الهوارية منزل تميم، الميدة، قليبية، حمام األغزاز،  منزل تميم
  الزريبة، بئر مشارقة زغوان،  الحمامات
    زغوان،الزريبة،بئر مشارقة  زغوان 

  صواف الفحص، الناظور،  الفحص  زغوان
العالية،  بنزرت الشمالية، بنزرت الجنوبية، جرزونة،  بنزرت 

  منزل جميل
  
  

  تينجة منزل بورقيبة،  منزل بورقيبة  بنزرت
  ماطر، سجنان، جومين، غزالة  ماطر

  رأس الجبل، أوتيك، غار الملح  رأس الجبل
    ة، عمدونالشمالية، باجة الجنوبي باجة  باجة 

  تيبار تبرسق،  تبرسق  باجة
  قبالط مجاز الباب، تستور،  مجاز الباب

  نفزة  نفزة
    الكاف الشرقية، ساقية سيدي يوسف، نبر الكاف الغربية،  الكاف 

  الكاف
  
  

  قلعة سنان، القلعة الخصباء، الجريصة تاجروين،  تاجروين
  الدهماني

  
 القصور، السرس الدهماني،

  



    الشمالية جندوبة، جندوبة  جندوبة 
  
  جندوبة

  مليز غار الدماء، وادي  غار الدماء
  بوسالم، بلطة بوعوان  بوسالم

  فرنانة عين دراهم،  عين دراهم
  طبرقة  طبرقة
    الجنوبية، سليانة الشمالية، برقو سليانة  سليانة 

  آسرى مكثر، الروحية،  مكثر  سليانة
  العروسة ادة،قعفور، بوعر  قعفور
  بورويس الكريب،  الكريب
حاسي  القصرين الشمالية، القصرين الجنوبية، الزهور،  القصرين

  الفريد
  
  

  بلعباس فريانة، ماجل  تالة  القصرين
  سبيطلة  سبيطلة
  سبيبة، جدليان  سبيبة
  فريانة، ماجل بلعباس  فريانة
  العيون فوسانة،  فوسانة
 الزاوية، القصيبة، الثريات، سوسة سوسة المدينة،  سوسة

  الرياض، سوسة جوهرة، سوسة سيدي عبد الحميد
  
  سوسة

  سيدي الهاني مساآن،  مساآن
الصغرى، سيدي  حمام سوسة، القلعة الكبرى، القلعة  2سوسة

  بوعلي، أآودة، هرقلة
  
  2سوسة

  بوفيشة، آندار النفيضة،  النفيضة
الجنوبية، حاجب العيون،  القيروان القيروان الشمالية،  القيروان

  الشبيكة
  
  

  العال حفوز،  حفوز  القيروان
  الشراردة بوحجلة، نصر الّله،  بوحجلة
  الوسالتية  الوسالتية
  السبيخة  السبيخة
    المديوني بنبلة، الوردانين، الساحلين، قصيبة المنستير،  المنستير

  
  المنستير

  ينزرمد جمال، بني حسان،  جمال
  

  المكنين
  

 بوحجر، المكنين، طبلبة، قصر هالل، صيادة ـ لمطة ـ
  البقالطة

    المهدية  المهدية
  

  المهدية
  أوالد الشامخ، شربان، هبيرة السواسي،  السواسي

  بومرداس الجم،  الجم
  علوان قصور الساف، سيدي  قصور الساف

  ملولش الشابة،  الشابة
    قرقنة ،صفاقس المدينة  صفاقس

  الحنشة جبنيانة، العامرة،  جبنيانة  صفاقس
  الداير ساقية الزيت، ساقية  ساقية الزيت

    طينة صفاقس الجنوبية، صفاقس الغربية،  2صفاقس 



  2صفاقس   الغريبة المحرس، الصخيرة،  المحرس
  خليفة عقارب، منزل شاآر، بئر علي بن  عقارب
 الجنوبية، سيدي عيش، القصر، قفصة الشمالية، قفصة  قفصة

  المظيلة، القطار، بلخير، السند
  
  قفصة

  أم العرائس المتلوي، الرديف،  المتلوي
    حزوة توزر، دقاش، تمغزة، نفطة،  توزر

    الشرقية سيدي بوزيد الغربية، سيدي بوزيد  سيدي بوزيد
  

  سيدي بوزيد
  عسكر جلمة، سبالة أوالد  جلمة

سيدي علي بن 
  عون

  الحفي سيدي علي بن عون، بئر

  المزونة المكناسي، منزل بوزيان، سوق الجديد،  المكناسي
  حفوز الرقاب، أوالد  الرقاب
المطوية،  قابس المدينة، قابس الغربية، قابس الجنوبية،  قابس

  مطماطة، مطماطة الجديدة، غنوش
  
  قابس

  منزل الحبيب الحامة،  الحامة
  مارث  مارث
  قبلي  الجنوبية، قبلي الشمالية، سوق األحد قبلي  قبلي
  دوز الجنوبية، الفوار دوز الشمالية،  دوز
 سيدي مخلوف، بني مدنين الشمالية، مدنين الجنوبية،  مدنين

  خداش
  
  
  بنقردان  بنقردان  مدنين

  آجيم حومة السوق، جربة ميدون، جربة جربة  جربة
  جرجيس  جرجيس
الشمالية، تطاوين الجنوبية، الصمار، البئر  تطاوين  تطاوين

  رمادة األحمر، غمراسن، ذهيبة،
  تطاوين

 
 

 .األمر ـ ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا 2الفصل 
 

بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر 3الفصل 
 .التونسية

 
 .2009جويلية  31في  تونس

 
 العابدين بن علي زين                                                                                


