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  .2015 جانفي 2مؤرخ في  2015لسنة  39بمقتضى أمر عدد 
 السيدة سوسن الجموسي حرم النوري، متصرف تدمجأ

مستشار، في رتبة مراقب دولة بسلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة 
  .2014ر  سبتمب3برئاسة الحكومة ابتداء من 

  
  .2015 جانفي 2مؤرخ في  2015لسنة  40بمقتضى أمر عدد 

 السيدة لمياء الحاجي حرم كاهية، متصرف مستشار، تدمجأ
في رتبة مراقب دولة بسلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة برئاسة 

  .2014 جانفي 2الحكومة ابتداء من 
  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  41بمقتضى أمر عدد 
تسمية السيد خالد العذاري، مراقب عام للمصالح العمومية أنهيت 

بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة ليشغل مهام رئيس هيئة 
  .2014 نوفمبر 3الرقابة العامة للمصالح العمومية ابتداء من 

  
  .2015 جانفي 2بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

الستشارية لمتابعة عين السادة اآلتي ذكرهم أعضاء باللجنة ا
 المؤرخ 2013 لسنة 4630اللزمات المحدثة بمقتضى األمر عدد 

 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات 2013 نوفمبر 18في 
  : 2014 جوان 16برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 

  رئيس،:  ـ السيد عاطف المجدوب
  عضو،:  ـ السيد بلقاسم عياد

  ضو،ع:  ـ السيد عبد المجيد مبارك
  عضو،:  ـ السيد منصف حمدي

  عضو،:  ـ السيد عاطف المصمودي
  عضو،:  ـ السيد كمال مقرش

  .عضو:  ـ السيد شهر الدين غزالة
  
  

  وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية العدلزارةو

  

 يتعلق 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  42أمر عدد 
  .بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين

  ن رئيس الحكومة،إ

  من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،باقتراح 

 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد بعد االطالع 
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط  2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3 عدد العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي
 4 عدد  والقانون األساسي2014ري  فيف3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5في   المؤرخ2014لسنة 

 2 المؤرخ في 2013 لسنة 13وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء 2013ماي 

  العدلي،

 المتعلق 1957 فيفري 19وعلى األمر عدد المؤرخ في 
  لبالد التونسية،بإعادة تنظيم المحكمة العقارية با

 لسنة 5وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
   منها،310 وخاصة الفصل 1965 فيفري 12 المؤرخ في 1965

 ماي 23 المؤرخ في 1994 لسنة 1156  عددوعلى األمر
   المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية،1994

 29 المؤرخ في 2014ة  لسن32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،
  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية
  :در األمر اآلتي نصهيص

  .الفصل األول ـ أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين

 ـ يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة 2الفصل 
العقارية بتطاوين بقرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة 

  .االنتقالية

ة  ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالي3الفصل 
ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 

  .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

  

 يتعلق 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  43أمر عدد 
ة  جويلي31 المؤرخ في 2009 لسنة 2259بتنقيح األمر عدد 

 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتكوين بالمعهد األعلى 2009
  .للمحاماة

  إن رئيس الحكومة،
  من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،باقتراح 

   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
 بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم المتعلق 2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3 عدد تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي
  المؤرخ2014 لسنة 4 عدد  وبالقانون األساسي2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5في 




