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  التنمية والتعاون الدوليوزارة

 . 2010 ديسمبر 1لمدة سنة ابتداء من بوزارة التنمية والتعاون الدولي، بحالة مباشرة في القطاع العمومي           يبقى السيد منصف اليوزباشي، مستشار المصالح العمومية                   .2010 نوفمبر 1 مؤرخ في 2010 لسنة 2834د بمقتضى أمر عد إبقاء بحالة مباشرة 
 
 

  البيئة والتنمية املستديمةوزارة

 . الحياة بوزارة البيئة والتنمية المستديمةكل ف السيد الحبيب بن موسى بمهام مدير عام البيئة وجودة                   .2010 نوفمبر 1 مؤرخ في 2010 لسنة 2835بمقتضى أمر عدد  تسميات 
 . والتنمية المستديمةسم ي السيد الحبيب بن موسى مكلفا بمأمورية بوزارة البيئة                    .2010 نوفمبر 1 مؤرخ في 2010 لسنة 2836بمقتضى أمر عدد  

 .البيئة والتنمية المستديمةالشؤون اإلدارية والمالية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة         كل ف السيد عربي كشك، متصرف مستشار، بمهام مدير                              .2010 أكتوبر 30 مؤرخ في 2010 لسنة 2837مقتضى أمر عدد ب 
 
 

  العدل وحقوق اإلنسان وزارة

 المؤرخ في   1959 لسنة   130بعد االطالع على القانون عدد         باقتراح من وزير العدل وحقوق اإلنسان، إن رئيس الجمهورية، .يتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بنابل 2010فمبر    نو  1 مؤرخ في        2010 لسنة      2838أمر عدد       
ة والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاص                        المتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية                         1959 أكتوبر          5  ،2010 جويلية 5 المؤرخ في 2010 لسنة 36القانون عدد 

 جويلية  14 المؤرخ في      1967 لسنة    29وعلى القانون عدد      
 جويلية  24 المؤرخ في      1968 لسنة    23وعلى القانون عدد       ،2005أوت  4خ في      المؤر  2005 لسنة     81وخاصة القانون األساسي عدد          األساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته                         المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون             1967
 لسنة   68النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد                     المتعلق بإصدار مجلة اإلجراءات الجزائية، وعلى جميع                    1968
 سبتمبر  29 المؤرخ في      1962 لسنة    319وعلى األمر عدد       تميم،محكمة ناحية بمنزل  المتعلق بإحداث     1957 جويلية     24وعلى األمر المؤرخ في          ،2000جويلية  31 المؤرخ في      2000 لسنة    78أو تممته وخاصة القانون عدد          اإلداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته                           المتعلق بالتنظيم     1956 جوان     21وعلى األمر المؤرخ في           كمة ناحية بنابل،مح المتعلق بإحداث     1938 جويلية     23وعلى األمر المؤرخ في          ،2009 أوت 12 المؤرخ في 2009
 نوفمبر  28 المؤرخ في     1974 لسنة    1062وعلى األمر عدد       المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بقرمبالية،1962
 ماي   19 المؤرخ في         1976 لسنة      422وعلى األمر عدد           المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974
 جويلية  20 المؤرخ في     1992 لسنة   1330وعلى األمر عدد      محكمة ناحية بالحمامات، المتعلق بإحداث 1976
 أفريل   1 المؤرخ في         1996 لسنة      543وعلى األمر عدد           المتعلق بتنظيم وزارة العدل،1992
 أوت   11 المؤرخ في        1999 لسنة     1769وعلى األمر عدد         ،2004 أكتوبر 4 المؤرخ في 2004 لسنة 2333ر عدد األمالجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة                      المتعلق بضبط عدد وتسميات معتمديات واليات                                    1996
ية راجعة  الفصل األول ـ أحدث بوالية نابل محكمة ابتدائية ثان             :يصدر األمر اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية وعلى رأي وزير المالية،  المتعلق بإحداث محكمة استئناف بنابل،1999  :وفقا لما يلي  ـ حدد مرجع النظر الترابي للمحكمة المذكورة أعاله           2الفصل   .بالنظر لدائرة محكمة االستئناف بنابل
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 التابعة لهاباعتبار المعتمديات مرجع النظر الترابي 

 التابعة لهامحاكم النواحي 
 االبتدائيةالمحكمة 

 وبني خيار وقربةـ نابل ودار شعبان الفهري
 بلنا

 والهواريةوقليبية وحمام األغزازـ منزل تميم والميدة

 منزل تميم
 بنابلاالبتدائية المحكمة 

 التابعة لهاباعتبار المعتمديات مرجع النظر الترابي  :بقرمبالية كما يلي  ـ نقح مرجع النظر الترابي للمحكمة االبتدائية                            3الفصل    
 التابعة لهامحاكم النواحي 

 وسليمان وتاكلسةـ منزل بوزلفة وبني خالد قرمبالية ـ قرمبالية وبوعرقوب ئيةاالبتداالمحكمة 
 منزل بوزلفة

 الحمامات ـ الحمامات

 زين العابدين بن علي .2010 نوفمبر 1تونس في  .للجمهورية التونسيةكل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي                         ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير المالية مكلفان،          6الفصل   .يع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر ـ تلغى جم5الفصل  .تاريخ فتح المحكمة االبتدائية المحدثة بهذا األمر ـ يضبط بقرار من وزير العدل وحقوق اإلنسان                      4 الفصل    بقرمباليةاالبتدائية المحكمة 

 .2بوظائف رئيس كتابة المحكمة االبتدائية سوسة كل فت السيدة كوثر ساسي، متصرف مستشار كتابة محكمة،                   .2010 أكتوبر 30رخ في  مؤ2010 لسنة 2839بمقتضى أمر عدد  تسمية 
 

 

 والتكنولوجيا الصناعة وزارة

بالمحطة "  جرجيس ـ ربانة  "فولت واستغالله يربط الخط القائم      كيلو 150بالترخيص في إنجاز خط لنقل الطاقة الكهربائية ذي جهد                    يتعلق    2010 أكتوبر        30قرار من الوزير األول مؤرخ في                           باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا، إن الوزير األول، ).جربة(الكهربائية الجديدة بميدون 

بالمحطة الكهربائية  "  جرجيس ـ ربانة   "واستغالله يربط الخط القائم         كيلوفولت   150إطار إنجاز خط لنقل الطاقة الكهربائية ذي جهد                    مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز والية مدنين، وذلك في                     بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج             عاقدة معها     والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المت                       الفصل األول ـ يرخص ألعوان وزارة الصناعة والتكنولوجيا                          :قرر ما يلي  .والمحافظة على التراثالبحري ووزير تكنولوجيات االتصال ووزير النقل ووزير الثقافة                   اإلسكان والتهيئة الترابية ووزير الفالحة والموارد المائية والصيد          والمحلية ووزير أمالك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز                      وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية                            مدنين،وعلى شهادة التعليق وعدم االعتراض الصادرة عن والي                            خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغاللها، المتعلق بنصب        1922 ماي        30األمر المؤرخ في            وعلى     بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغاللها، المتعلق  1887 أكتوبر   12بعد االطالع على األمر المؤرخ في          بنزرت،وعلى شهادة التعليق وعدم االعتراض الصادرة عن والي                            خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغاللها، المتعلق بنصب        1922 ماي        30وعلى األمر المؤرخ في                بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغاللها، المتعلق  1887 أكتوبر   12بعد االطالع على األمر المؤرخ في         باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا، إن الوزير األول، .البراقكيلوفولت واستغالله يربط بين محطتي تحويل الطارف وسيدي                  90بالترخيص في إنجاز خط لنقل الطاقة الكهربائية ذي جهد                        يتعلق    2010 أكتوبر        30قرار من الوزير األول مؤرخ في                           محمد الغنوشي الوزير األول .2010 أكتوبر 30تونس في  .األول من هذا القرارالعقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل                     التونسية ويعلق بمقر الوالية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي                       ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية                          2الفصل     ).جربة(يدة بميدون الجد


