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 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير العدل، .فتح محكمة ناحية بئر علي بن خليفة يتعلق بتعيين تاريخ 2017 مارس 21قرار من وزير العدل مؤرخ  في 
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد   وخاصة على الفصل الثاني منه،األساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته انون  المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والق1967
 مارس 24 المؤرخ في 1976 لسنة 283وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974
 فيفري 26 المؤرخ في 2013 لسنة 1297وعلى األمر عدد   ت النظر المتسع بعقارب، المتعلق بإحداث محكمة ناحية ذا1976
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017رس  ما21تونس في   .القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا 3الفصل   .2017 سبتمبر 15لم تصدر فيها أحكام في األصل حتى تاريخ ناحية بئر علي بن خليفة عن القضايا التي صارت من أنظاره والتي رب بقرار لفائدة قاضي  ـ يتخلى قاضي ناحية عقا2الفصل   .2017 سبتمبر 16خليفة ليوم  الفصل األول ـ عين تاريخ افتتاح محكمة ناحية بئر علي بن   :قرر ما يلي   .خليفة المتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية بئر علي بن 2013

غازي الجريبي              وزير العدل

  .مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بخطة كاهية 1992 جويلية 20المؤرخ في  1992 لسنة 1331 من األمر عدد 6عمال بأحكام الفصل   .2017 مارس 1من بوظائف مدير جهوي لإلدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين ابتداء  كمال العكروت، أستاذ أول للتعليم الثانوي،  السيدكلف  .2017 مارس 24مؤرخ في  قرار من وزير العدلبمقتضى   

ف بالقيروان بخطة وامتيازات بوظائف رئيس كتابة محكمة االستئناكلف السيد الناصر الخذيري، متصرف رئيس كتابة محكمة،   .2017 مارس 7مؤرخ في  قرار من وزير العدلبمقتضى  دائرة قضاء امية الوراري من بنزرت إلى رأس الجبل سـ   االبتدائية بها،ـ عواطف السلطاني من طبربة إلى تونس دائرة قضاء المحكمة   :كز التالية ا إلى المرعدول اإلشهاد السيدات اآلتي ذكرهننقل   .2017 مارس 6في مؤرخ  قرار من وزير العدلبمقتضى     .ااالبتدائية بهـ حسن ظاهري من تونس إلى قفصة دائرة قضاء المحكمة   ،اقضاء المحكمة االبتدائية به إلى سوسة دائرة 2ـ سامي بن السيد بن حسين من سوسة   ،ااالبتدائية بهـ فخري مامني من السبيخة إلى القيروان دائرة قضاء المحكمة   ،اائية بهاالبتدـ ألفة بن مبروك من أكودة إلى القصرين دائرة قضاء المحكمة   ،االمحكمة االبتدائية بهـ نهى بن حميدان من قرمبالية إلى بن عروس دائرة قضاء   ،ااالبتدائية بهـ إسالم بنستهم من باردو إلى تونس دائرة قضاء المحكمة   ،ااالبتدائية به إلى تونس دائرة قضاء المحكمة 2تونس ـ فاتن الدجبي من   ،ااالبتدائية بهـ إيمان الهمامي من منوبة إلى تونس دائرة قضاء المحكمة   :كز التالية االمرنقل العدول المنفذون السيدات والسادة اآلتي ذكرهم إلى   .2017 مارس 6مؤرخ في  قرار من وزير العدلبمقتضى     .كاهية مدير إدارة مركزية ة دائرة قضاء المحكمة ـ أميرة الورفلي من سكرة إلى سليان  ،ببنزرتالمحكمة االبتدائية    .االبتدائية بها


