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2022طلب عروض إنابة محامي    

  

 

  2019القضايا امل�شورة لدى ا�اكم 	عنوان سنة 

  املآالت  املوضوع  ا�كمة   عدد القضية  ع
  رفض الدعوى صدر ا?<كم ب  د لقاء فاتورة باسم املركز القطا1- للت0و/ن .- الصناعات االلك#"ونية بتو�س 1234,106دين قيمتھ  طلب إستخالص   ناحية تو(س   2019/42466/1111  1

  .- قرار اعفائھ من خطة مدير مركز دون موجب وQقرار أحادي وغL" شر1- من السيد املدير العام ،   إلطعن-  سوسة إبتدائية   56995  2

  معاقبتھ با?<ط من صفتھ كمدير مركز معLن بموافقة الوز/ر امل0لف إWX صفة م0ون  -

دون إعتبار ضوابط القانون األساhij ألعوان الوfالة املنصوص    2018أوت  7إلغاء جميع املنح من تار/خ إ`_اء امل^ام بتار/خ  -

  . 2018و 2017كما أشار إWX أنھ لم يتمتع nعطلتھ السنو/ة الp hmعّد  خمسون يوما nعنوان سنhm   79و 69علl_ا بالفصلLن 

  صدر ا?<كم nعدم سماع الدعوى  

 

  صدر ا?<كم nعدم سماع الدعوى    الطعن .- قرار العزل   ابتدائية تو(س   71088  3

ملف اداري عدد    4

2019/5060 /9796  

  .- طور التقاp    hixعرضھ ?<ادث شغل اثناء الت0و/ن باملركز القطا1- للت0و/ن .- االلية العمومية بقرمبالية   طلب التعو/ض عWu اثر  ابتدائية تو(س 

  طلب pسو/ة مسار م{h واح|ساب رتبة م#"تبة عن تقديم^ا لش^ادة املرحلة الثالثة     ابتدائية تو(س   36/71694  5

  وpعيLن خبL" ملراجعة العدد اإلداري وحرما`_ا من املشاركة .- مناظرة لل#"قيات 

  اح|ساب مستحقا�_ا عن ا?<ط من عدد منحة اإلنتاج 

  حرما`_ا من تذاكر االfل وزي الشغل  

  صدر ا?<كم بإقرار طلبات ا?�صم وتم إست�نافھ

  

الز/ادات القانونية   طلب pعيLن خبL" لضبط جملة املستحقات عن ا?<رمان من االجر وا?<رمان من املنحة الوظيفية  واملن  إبتدائية تو(س   36/71695  6

  واملنح واالمتيازات وال#"قيات .

  صدر ا?�كم بإقرار طلبات ا?�صم  وتم إست�نافھ 

  صدر ا?<كم nعدم سماع الدعوى    االع#"اض عWu حرمانھ من ال#"قية .- الرتب بصفة آلية حسبما �و منصوص عليھ .- النظام األساhij ا?�ديد   ابتدائية امل1دية   2019/185  7

بإلزام الوfالة بأداء pعو/ض صدر ا?<كم   pعو/ض  عن اعتداء بالعنف    ابتدائية سليانة  --  8

 5االف د مقابل pعو/ض بد�ي و 10بقيمة 

  االف لقاء ضرر�ا املعنوي 

  وتم إست�نافھ 

لقاء النقص .-   3.109,101لفائدة الضد بأداء   2018جو/لية  13الطعن .- ا?<كم االبتدا�ي الصادر لفائدة الضد  .-   است4ناف تو(س   38733  9

د لقاء 1.295,854د لقاء النقص .- منحة اإلنتاجية و927,233د بقاء النقص .- منحة الثالث عشر و 245,433ا?�ر  و

  عن ذلكالنقص .- الزQادة .- االجر و رفض الدعوى فيما زاد 

  

  للتصر/ح با?<كم 

  إقرار ا?<كم اإلبتدا�ي الصادر لفائد�_ا.

  تم pعقيب ا?<كم 

 بالزام الوfالة بأداء مبلغ والقاhix     13/7/2018تطلب املستأنفة إقرار ا?<كم االبتدا�ي الصادر لفائد�_ا بتار/خ   أست4ناف تو(س   33932  10

د لقاء النقص .- منحة  927.233د لقاء النقص .- منحة الثالث عشر، 245.433د لقاء النقص .- األجر، 3109.101

  د لقاء النقص .- الز/ادة .- األجر و رفض الدعوى فيما زاد عWu ذلك. 1295.854اإلنتاجية الثالثية،

  تطلب التعو/ض عما فا�_ا من ترقيات  كما 

 hixال زال .- طور التقا  
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2022طلب عروض إنابة محامي    

  املآالت  املوضوع  ا�كمة   عدد القضية  ع

الزام الوfالة بأداء  مبلغ  لفائد�_ا والقاhix ب 2018/ 13/7تطلب املستأنفة إقرار ا?<كم االبتدا�ي الصادر  .-   است4ناف تو(س   33930  11

د لقاء النقص .- منحة  927.233د لقاء النقص .- منحة الثالث عشر ، 245.433د لقاء النقص .- األجر، 3109.101

  د لقاء النقص .- الز/ادة .- األجر ورفض الدعوى فيما زاد عWu ذلك. 1295.854الثالثية،اإلنتاجية 

  كما تطلب التعو/ض عما فا�_ا من ترقيات 

 hixالزال .- طور التقا  

12  38369    

  است4ناف تو(س 

د لقاء النقص 1744,000بتمكي�_ا من مبلغ .- ا?<كم االبتدا�ي الصادر لفائد�_ا والقاhix بالزام الوfالة  تطعن املستانفة

  د لقاء النقص .- املنحة الكيلوم#"ية "، 855,000.- منحة املشروع ومبلغ 

 hبدال عن عون تق� hمن تار/خ استحقاق^ا لرتبة مساعد تق� h}اليوم  و�لزام  وتطلب ا?<كم بإعادة ترت�ب مسار�ا امل WXإ

  3طبقا ألح0ام امل�<ق عدد2017إWX  1999الوfالة بأداء جملة املنح املتعلقة برتبة مساعد تق�h والرتب الhm تلl_ا من سنة 

د، و احتياطيا بت0ليف خبL" ثان إلجراء 15.452,000واملتعلق nشروط االرتقاء الداخu- بمسالك الفنيLن و قدر ذلك ب

 -uاختبار تكمي  

  .- طور التقاhix الزال 

  

  الطعن .- ا?<كم االبتدا�ي الصادر لفائدة الوfالة nعدم سماع الدعوى .  است4ناف تو(س   38904 13

  عWu نفس ا?�طأ  pعرض لعقوQتLن أنھ الطعن .- قرار اعفائھ من خطة مقتصد واعتباروالتمسك بطلباتھ ب

  من النظام األساhij ألعوان الوfالة   128و 73و  48ومخالفة الفصول 

  صدر ا?<كم بإقرار ا?<كم االبتدا�ي وتم pعقيبھ 

  الزال .- طور التقاhix   2012.- خصوص pسو/ة الوضعية اإلدار/ة للضد وتث�يتھ .- خطة رئ�س مص�<ة منذ  الطعن .- ا?<كم اإلبتدا�ي  است4ناف تو(س  --  14

وترقية آلية .- الصنف   2001الطعن .- ا?<كم االبتدا�ي القاhix بإعادة ترت�ب الضد .- الصنف الساnع منذ سنة   إست4ناف تو(س  --  15

  لصنف التاسع.با 2012وترقية باالختيار nعنوان  2009الثامن 

  صدر ا?<كم باقرار ا?<كم االبتدا�ي  وتم pعقيبھ 

القاhix بالنقض واالحالة وطلب إقرار  59775عدد  إعادة �شر القضية الراجعة من التعقيب بموجب القرار التعقي�h  است4ناف تو(س   39729  16

د بوصف^ا معقول تحت يد�ا ، و�و مبلغ يفوق املبالغ 37.811,405ا?<كم االبتدا�ي القاhix بالزام الوfالة بأداء مبلغ 

  الhm بحوزة الوfالة 

صدر ا?<كم بالزام الوfالة بأداء املبالغ الhm تحت 

    يد�ا

إعادة �شر القضية nعد الطعن بالتعقيب .- القرار اإلست�نا.- القاhix بنقض ا?<كم اإلبتدا�ي القاhix بإلزام الوfالة   امل�ست67  إست4ناف  55609  17

  د مقابل ف¥¤ عقد املناولة (تنظيف / خدمات قيم) 16.945,908بأداء مبلغ 

قررت ا¦<كمة إيداع ملف القضية لكتابة ا¦<كمة 

عWu ان ¨عاد �شره من قبل االحرص من الطرفLن nعد  

  دفع ال|سبقة املاذون ©_ا. 

  1/2/2013إست�ناف ا?<كم الصادر لفائدة الوfالة والقاhix بأداء مستحقات كراء غL" خالصة عن الف#"ة املمتدة من   إست4ناف تو(س   18956  18

 WXد 9.666,760وا¦<ددة ب  28/2/2014ا  

صدر ا?<كم بأداء مستحقات الكراء غL" ا?�الصة 

  و.- طور التنفيذ 

باعتبار ا?<ادث الذي pعرض   الطعن .- ا?<كم االست�نا.- القاhix بإقرار ا?<كم االبتدا�ي الصادر ضد الوfالة  والقاhix  محكمة التعقيب     19

د  عن �سبة سقوط بد�ي  1.297,850لھ املد1- يك|hiª صبغة شغلية والزم الوfالة باداء  جراية عمر/ة سنو/ة قدر�ا 

اWX 2009فيفري 11د من تار/خ ال¬"ء ال�_ا�ي .- 324,626تصرف لھ أقساط ثالثية قدر fل قسط %40مستمر قدر�ا 

  انتفاء املوجب.

  ض واالحالة صدر ا?<كم بالنق

د ل0ل من 5.000د ل0ل واحد من والديھ و 10.000الطعن .- القرار االست�نا.- القاhix بإقرار ا?<كم االبتدا�ي مبلغ    محكمة التعقيب     20

  د)50.000اشقائھ الستة (

    2019فيفري 

  وتم تنفيذه  صدر ا?<كم بإقرار ا?<كم االبتدا�ي   الطعن .- ا?<كم االست�نا.- القاhix بإقرار ا?<كم االبتدا�ي والزام الوfالة بأداء مبالغ  للضد   محكمة التعقيب   80277  21

  صدر ا?<كم بإقرار ا?<كم وتم تنفيذه   الطعن .- القرار االست�نا.- القاhix بالزام الوfالة بأداء fامل قيمة الفواتL" الhm يطالب ©_ا الضد   محكمة التعقيب     22
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2022طلب عروض إنابة محامي    

  املآالت  املوضوع  ا�كمة   عدد القضية  ع

  املوافقة عWu تامLن املبلع با?�ز/نة 

  صدر ا?<كم بالنقض واالحالة   الطعن .- القرار االست�نا.- القاhix بنقض ا?<كم اإلبتدا�ي الصادر لفائدة ا?�صم ب#"قية للصنف الساnع   محكمة التعقيب     23

  صدر ا?<كم بالنقض واالحالة   الطعن .- القرار االست�نا.- القاhix بنقض ا?<كم اإلبتدا�ي الصادر لفائدة ا?�صم ب#"قية للصنف الساnع   محكمة التعقيب     24

 39الطعن .- القرار االست�نا.- القاhix بإقرار ا?<كم االبتدا�ي لفائدة الوfالة القاhix ببطالن القرار القضا�ي عدد   محكمة التعقيب   83302  25

  و�لغاء مفعولھ  30/4/2012ؤرخ .- امل

  صدر ا?<كم nعدم سماع الدعوى 

    31/3/2008طلب أداء مستحقات عن القيام باشغال بموجب الصفقة امل¬"مة بتار/خ   إست4ناف   155934  26

. (ثمن خام مع إضافة  22/2/2009الدين يقع اح|سابھ من تار/خ  د مع الفائض القانو�ي عWu اصل137.413,315بقيمة  

  األداء عWu القيمة املضافة )  

  hixال تزال .- طور التقا  

د  24.372مستحقات �_يئة وصيانة مب�ت و�دارة مركز الت0و/ن والتدر/ب امل{h بماطر واملقدرة ب  طلب  أداء  ابتدا<ي-  156861  27

  د 21.344,551و

 hixطور التقا -.  

  إست�ناف القرار اإلبتدا�ي القاn hixعدم اإلختصاص    است4ناف   21264  28

اإلستظ^ار بموافقة املؤسسة الhm ¨عمل  طعن .- قرار إدارة مركز ال�<وم ا?<مراء nعدم ال#"سيم .- السنة الثانية  لعدم 

  ©_ا  /  .- حLن ترد إدارة املركز بأن املع�h إنقطع عن الت0و/ن حسب أوراق ا?<ضور  

  صدر ا?<كم nعدم قبول مطلب اإلست�ناف 

طلب الغاء مقرر اداري (القاhix بت0ليف ن�يل ا?<سي�h خلفا لھ عWu راس مركز الت0و/ن والتدر/ب امل{h بباجة )وطلب    إبتدا<ي  157352  29

  pعو/ض مادي ومعنوي  

  hixطور التقا -.  

  .- طور التقاhix   الطعن .- قرار الفيئة الوطنية مل0افحة الفساد   است4ناف   158006  30

  .- طور التقاhix     الطعن .- القرار االست�نا.-   ?عقيب  -  31

  .- طور التقاhix   الطعن .- قرار �يئة النفاذ للمعلومة   است4ناف   -  32

  صدر القرار لصا?± الوfالة برفض طلب ا?�صم   إيقاف تنفيذ   إبتدا<ي  4104166/158452  33

بواسطة رسالة مضمونة الوصول عن طر/ق املدير العام .- الذي تم  13/2017طلب إلغاء قرار ف¥¤ الصفقة   ابتدا<ي  158452  34

10/9/2019  

 hixطور التقا -.  
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2022طلب عروض إنابة محامي    

  2020القضايا امل�شورة لدى ا�اكم خالل سنة 

  املآالت   املوضوع  ا�كمة   عدد القضية   ع

للصنف   ابتدائية تو�س   34/72747  1 ترقيتLن  ب#"قية ا?�صم   hixوالقا الصادر  االبتدا�ي   ا?<كم   Wuع باإلعتماد  املبالغ املستحقة  قيمة  خبL" إلح|ساب  pعيLن  طلب 

  االسبع وللصنف الثامن  

               hixطور التقا -. 

  .- طور التقاhix    2020.- غياب غL" شر1-  رغم تقدم^ا  nش^ادات طبية و�يقاف املرتب  منذ ش^ر جانفي  إعتبار�ا  بخصوص   إيتدائية تو�س   73174  2

  .- طور التقاhix    الطعن .- قرار نقل²_ا نقلة تأدي�ية    ابتدائية تو�س   73350  3

  .- طور التقاhix    بخصوص مراجعة املسار امل{h    ابتدائية تو�س   74184  4

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو   AC07/2016 LOT 05طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92088  5

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    بالعارضة وما فا�_ا من رQحpعو/ض عن ا?�سارة الالحقة و AC13/2015LOT 50طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92077  6

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT 52طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92085  7

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT 49طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92093  8

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو  .AC07/2016 LOT 01طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92082  9

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT47طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92079  10

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC10/2017 LOT 02طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92083  11

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT 62طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92084  12

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو  .AC 07/2016 LOT 11طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92095  13

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    بالعارضة وما فا�_ا من رQحpعو/ض عن ا?�سارة الالحقة و AC 13/2015 LOT 51طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92080  14

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT 45طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92089  15

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC07/2016 LOT23طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92091  16

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    رQحpعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من و AC 12/2015 LOT 01-02-03طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92081  17

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT48طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92092  18

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT02طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92090  19

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC13/2015 LOT43طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92087  20

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC07/2016 LOT 06طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92094  21

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    بالعارضة وما فا�_ا من رQحpعو/ض عن ا?�سارة الالحقة و AC13/2015 LOT 07طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92086  22

 صدر ا?<كم nعدم  اإلختصاص    pعو/ض عن ا?�سارة الالحقة بالعارضة وما فا�_ا من رQحو AC07/2016 LOT 13طلب أداء مستحقات موضوع الصفقة    إبتدائية تو�س   24/ 92078  23

 لفائدة الوfالة صدر ا?<كم   كف شغب     ابتدائية تو�س   52312 24

�يص االضرار الواقع معاين²_ا من طرف عدل تنفيذ باملكرى ال0ائن بن¹¸ ال¬"از/ل   ابتدائية تو�س   95909  25ºpمختص ملعاينة وحصر و "Lن خبLعيp  

  وتقدير قيمة إصالح^ا والوقت املستلزم لذلك 

  hixطور التقا -.  

  .- طور التقاhix    إح|ساب مستحقاتھ املالية.  2004الطعن .- ا?<كم اإلبتدا�ي القاhix ب|سو/ة وضعية املع�h و�عادة ترت�بھ .- الصنف الثامن منذ سنة   االست�ناف تو�س  56990 26
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  املآالت   املوضوع  ا�كمة   عدد القضية   ع

27 54065 /2019 والزام الوfالة بأن تؤدي    3191والhm صدر ا?<كم فl_ا بنقض القرار القاhix بالغاء املقرر عدد    58662عدد    إعادة �شر القضبة التعقي�ية  االست�ناف تو�س  

    2015اWX فيفري   2012د)لقاء املنحة الوظيفية من اوت 1.178,000د ) مقابل املبلغ املقتطع من األجر ( 2.681,100(

  . 2015يفري  اWX ف 2012اوت  ن) لقاء الفارق .- منحة .... م310,000(

  hixطور التقا -.  

  صدر ا?<كم برفض الدعوى   الطعن .- ا?<كم االبتدا�ي وطلب �عيLن خبL" ثا�ي الح|ساب املنح واالمتيازات عن ف#"ة العزل   است�ناف تو�س  56411 28

  .- طور التقاhix    االف لقاء ضرر�ا املعنوي   5االف د مقابل pعو/ض بد�ي و 10القاhix بإلزام الوfالة بأداء pعو/ض بقيمة  الطعن .- ا?<كم اإلبتدا�ي  إست�ناف سليانة  3428 29

صدر ا?<كم بإقرار ا?<كم اإلبتدا�ي    ج¬" الضرر الناتج عن ا?<ادث الذي pعرض لھ املت0ون نجم الدين ا?<¼«hi    إعادة �شر قضية  بخصوص   إبتدائية القصر/ن  15174 30

  (لفائدة ا?�صم)  

صدر ا?<كم بقبول االست�ناف و.- األصل    6963إعادة �شر امام محكمة األست�ناف للطعن .- القرار التعقي�h عدد  إست�ناف نابل  33216 31

  الدعوى (لصا?± الوfالة) برفض 

  بخصوص اح|ساب غرامات التأخp -. "Lسو/ة مستحقاتھ حسب العقد امل¬"م مع الوfالة   إداري إبتدا�ي  تو�س  161215 32

  (صفقة أشغال بناء وحدة مب�ت بن عروس) 

  hixطور التقا -.  

  .- طور التقاhix   الوfالة بأداء مبلغ التعو/ض املقدم .- طلبات الطور االبتدا�ي  الطعن .- ا?<كم االبتد�ي وطلب الزام  إداري است�ناف  تو�س   214330 33

القاhix بإقرار ا?<كم االبتدا�ي القاhix بتمتيع ا?�صم ب#"قيتLن آليتLن من تار/خ اال?<اق    26/38733الطعن .- القرار االست�نا.- عدد    محكمة التعقيب     34

  ول�س من تار/خ االدماج

 صدر ا?<كم بالنقض  واالحالة 

صدر ا?<كم بإحالة امللف عWu السيد   الطعن .- قرار محكمة االست�ناف اثر إعادة �شر القضية و�قرار ا?<كم االبتدا�ي القاhix ب#"قية الضد   محكمة التعقيب     35

 الرئ�س  األول ¦<كمة التعقيب  

 صدر ا?<كم بالرفض   الطعن .- قرار محكمة االست�ناف اثر إعادة �شر القضية و�قرار ا?<كم االبتدا�ي القاhix ب#"قية الضد   محكمة التعقيب     36

 صدر ا?<كم بالنقض واالحالة   الطعن .- قرار محكمة اإلست�ناف الصادر إثر إعادة �شر القضية    محكمة التعقيب     37

  .- طور التقاhix    مطلب p¥�يل   ا¦<كمة العقار/ة     38

 .- طور التقاhix    تحر/ر عقود تكميلية وترسيم حق ملكية الوfالة .- إدارة امللكية العقار/ة و�صدار ش^ادة ملكية   ا¦<كمة العقار/ة     39

 .- طور التقاhix    و�صدار ش^ادة ملكيةتحر/ر عقود تكميلية وترسيم حق ملكية الوfالة .- إدارة امللكية العقار/ة   ا¦<كمة العقار/ة     40

  صدر ا?<كم  مطلب p¥�يل   ا¦<كمة العقار/ة     41

  .- طور التحقيق    تقديم ش0اية جزائية ضد أحد أعوان الوfالة  لش¿_ة سوء التصرف  والتالعب باألموال العمومية والتدل�س   ابتدائية تو�س     42

 .- طور التحقيق   تقديم ش0اية جزائية ضد أحد أعوان الوfالة  لش¿_و استغالل مركزه  وممارسة �شاط ثا�ي دون موافقة مسبقة    ابتدائية تو�س     43

 .- طور التحقيق   تقديم ش0اية جزائية ضد أحد أعوان الوfالة  لش¿_ة تدل�س   ابتدائية أر/انة     44

 .- طور التحقيق   املركز وÀعض أعوان الوfالة من االدعاءات املوج^ة ل^م من طرف زميل²_م   انابة  مدير  ابتدائية ار/انة     45  
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  2021القضايا امل�شورة لدى ا�اكم خالل سنة 

  املآالت  املوضوع  ا�كمة   عدد القضية   ع

فارق  الطعن .- ا?<كم القاhix بإلزام الوfالة بأداء  71694عددالطعن .- ا?<كم االبتدا�ي   محكمة االست4ناف  تو(س   89507/2021  1

  متعلق باالجر والش^ادة العلمية

 hixطور التقا -. 

فارق .-  الطعن .- ا?<كم القاhix بإلزام الوfالة بأداء  71695الطعن .- ا?<كم االبتدا�ي عدد  محكمة االست4ناف تو(س   89508/2021  2

  االجر واملنحة الوظيفية 

hixطور التقا -. hixطور التقا -.  

  .- طور التقاhix  اع#"اض عWu عدم ترسيم دين عقاري    ا�كمةاالبتدائية  قفصة    3

إح|ساب  ا�كمة االبتدائية تو(س   76289/ 35  4 وجود   طلب  لعدم  لفائدتھ  الصادر  البات  ا?<كم   -. إح|سا©_ا  يقع  لم   hmال األجور 

  ش^ادات أجور . 

  hixطور التقا -.  

القاhix بإلغاء قرار اعفائھ من خطة مقتصد وارجاعھ   38904الطعن .- ا?<كم االست�نا.- عدد    محكمة التعقيب  --  5

  مل^امھ 

صدر ا?<كم بالنقض واإلحالة (لفائدة 

  الوfالة 

  .- طور التقاhix    طلب  pعو/ض عن حادث شغل   محكمة ناحية قفصة  1002  6

  .- طور التقاhix     اش^ر متفرقة لدى مركز الت0و/ن والتدر/ب امل{h بالبطان   4طلب ترسيمھ مقابل عملھ لف#"ة   ا�كمة االبتدائية بمنوKة   11908  7

ادراج اسمھ .- املناظرة لل#"قية .- األصناف من الصنف التاسع للصنف العاشر الطعن .- عدم    إبتدائية امل1دية  310/ 2021  8

  n2020عنوان سنة 

  hixطور التقا -. 

  

الصادر فl_ا ا?<كم nعدم سماع الدعوى بخصوص إدعاء   17/ 66856است�ناف القضية عدد    محكمة االست4ناف بتو(س   69514  9

  2014ا?�صم حرمانھ من إجتياز املناظرة املفتوحة لالرتقاء .- األصناف nعنوان سنة 

  hixطور التقا -.  

من النظام األساhij بت0ليف محامي لتمثيل أعوان املركز أمام القضاء .-   15تفعيل الفصل    ا�كمة االبتدائية بمدن7ن     10

 -Á/خصوص اإلدعاءات املوج^ة من املت0ونة درة الشو  

  .- طور التحقيق 

وكيل اNOم1ورMة لدى ا�كمة االبتدائية   106979  11

  1بتو(س 

  .- طور التحقيق    لنفسھ أو لغL"هاستغالل موظف عمومي لصفتھ الستخالص فائدة ال وجھ ل^ا 
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   2021و 2020و   2019القضايا امل�شورة أمام ا�اكم  	عنوان سنوات 

  والتقديرات املالية أل?عاب ا�ام7ن املUلفون STا 

 

أ?عاب  ) قضايا كحد أد(ى و?عت6i األ?عاب  2: يقع تجميع القضايا الde ^[ نفس الطور والde ?عد مرتبطة ببعض1ا بالنظر إa` وحدة املوضوع أو الس_ب أو املادة ^[ حدود ( مالحظة Zامة*

  قضية واحدة

 dlmموع  2021 2020 2019 نوعية القضية   درجة التقاNا�  

 2  1  -  1 ناحية 

  

 إبتدا<ي 

 ]o4 4 6  شغ  

37  ]rضمان اجتما - - - 

 1 21 1 مد(ي/تجاري 

 

  إست4ناف 

 ]o3 3 7 شغ  

19  ]rضمان اجتما - - - 

 - 3 3 مد(ي/تجاري 

  12 1 4 7 محكمة التعقيب 

 

  ا�كمة اإلدارMة 

   - 1 4 ابتدا<ي  

 - 1 4 أست4ناف   11

  -  -  1  ?عقيب 

  4  1  3  -  قضايا عقارMة  

ائية    5  1  4  -  شUاوى وقضايا جز

  90 11 45 34 ا�Nموع 
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اكم االست4ناف � dwكOاألقساط حسب مرجع النظر ا 

اNOغرا^[ لل1يا~ل الفرعية للو~الة التو(سية للتكوMن امل|d ومقر مخابرة ا�امي      و التوزyع   

 عدد القضايا 

ا�ام7ن لدى التعقيب أو/و الشر~ات 

 امل1نية للمحاماة
 عدد األقساط  الوالية  املركز العنوان 

76 04 

21 تو(س   1002ن�� ليبا    املقر االجتماr[ للو~الة   

 

 

 

 

 تو(س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1قسط عدد   

 

تو(س 1000أفرMل  9شارع   45عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ الك1رKاء وصيانة املعدات البيوطبية  

تو(س   1068ن�� فاس رأس الطابية  1عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ االكساء بتو(س  

تو(س  1005ا�NOش الوط�d العمران  شارع   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ الصناعات االلك�6ونية والك1رKائية بتو(س  

الوردية  1009طرMق سوسة ديبوزفيل  2~لم   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ الصيانة الصناعية بالوردية 

حلق الوادي  2060شارع ال1ادي شاكر  18عدد  القطاr[ للتكوMن ^[ االكساء بحلق الوادي املركز    

قمرت 2078طرMق رواد  6~لم   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ م1ن ا�Oدمات بقمرت 

قمرت 2078طرMق رواد  6~لم   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ املصوغ وتقنيات الساعات بقمرت 

�[ ا�Oضراء  1003عن طرMق آالن سفاري  القطاr[ للتكوMن ^[ االتصاالت ب�[ ا�Oضراءاملركز    

تو(س 2052أوت �[ الزZور  13ن��  مراء بتو(س Oوم ا املركز القطاr[ للتكوMن ^[ م1ن ال�

�[ ا�Oضراء  1003عن طرMق آالن سفاري   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ الصناعات الغذائية ب�[ ا�Oضراء 

01 تو(س   1007شارع مصطفى خزندار النجاح   مركز التكوMن والتدرMب امل|d باملالس7ن  

تو(س 2052أوت �[ الزZور  13ن��   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بالزZور  

11 املر��l  2070شارع قرطاج �[ الوفاق   �lباملر� d|ب املMن والتدرMمركز التكو 

قرب مع1د الكرم الكرم الغر�ي سيدي عمر   مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل بالكرم 

العمران تو(س  -�1005[ الزMات7ن   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بالعمران  

سيدي فتح هللا �202[ أحمد التليo[،   61، ص ب 9042ن��   مركز التكوMن والتدرMب امل|d 	سيدي فتح هللا  

س�ناء قرب من� ه ابن   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ البناء وتوا	عھ بابن س�ناء 

10 جبل اNOلود  1046ن�� بليدة   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بجبل اNOلود 

32 تو(س 1008ن�� سيدي عياد باب اNOديد   مركز التكوMن والتدرMب امل|d 	سيدي عياد  

 املب�ت واملطعم قمرت وحدة  قمرت 2078طرMق رواد  6~لم 

أرMانة 2080شارع أحمد ا�Oبثا(ي  13عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ ميUانيك السيارات والنقل بأرMانة  

 أرMانة

 

 

أرMانة 2080شارع االستقالل  25عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ فنون الطباعة بأرMانة 

أرMانة -2080 شارع أحمد ا�Oبثا(ي  مركز التكوMن والتدرMب امل|d بأرMانة  

�[   659نوفم6i،ص ب 7شارع فرحات حشاد قرب املدرسة االبتدائية 

2041التضامن   
 مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل بالتضامن

أرMانة 2080شارع أحمد ا�Oبثا(ي  13عدد   وحدة املب�ت واملطعم بأرMانة 
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طاب  Oا ]oاملرناقية  2071سيدي ع  املركز القطاr[ للتكوMن ^[ األشغال العمومية باملرناقية  
 منوKة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1قسط عدد   

 

الدندان  2011،   70ن�� السرول ص ب  7عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ اإللك�6ونيك بالدندان 

منوKة 2010ن�� ابن أ�ي الضياف  18عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ اإلكساء بمنوKة  

20 منوKة 2011ن�� االستقالل   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بوادي قرMانة  

البطان  1114) 22ن�� طارق بن زMاد (ص.ب.  مركز التكوMن والتدرMب امل|d بالبطان  

طاب  Oا ]oاملرناقية  2071سيدي ع واملطعم باملرناقية وحدة املب�ت    

بن عروس  2013ن�� فرحات حشاد  6عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ البناء بiن عروس  

 

 

 

 

 بن عروس 

بن عروس  2059  - 19املنطقة الصناعية ب§6 القصعة ن�� حس7ن باي ص ب   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ ال�سيج بب§6 القصعة  

حمام األنف 2050عاشور ن�� الطاZر بن  35عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ م1ن ا�Oدمات بحمام األنف   

برج السدرMة  2084محطة األرتال   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ النقل واللوجسªيك ب6iج السدرMة  

برج السدرMة  2084محطة األرتال  ب6iج السدرMة  املركز القطاr[ للتكوMن ^[ امليUاترونيك   

مقرMن الرMاض 2014شارع ا�طة   املركز القطاr[ للتكوMن والتقنيات التطبيقية ^[ اNOلد بمقرMن  

فوشانة بن عروس 2082املنطقة الصناعية فوشانة   مركز اإلمتياز ^[ م1ن الط67ان باملغ67ة  

برج السدرMة  2084محطة األرتال  ب6iج السدرMةوحدة املب�ت واملطعم    

بن عروس  2013ن�� فرحات حشاد  6عدد   وحدة املب�ت واملطعم بن عروس  

) 153نابل (ص ب   8000ال�[ الصناr[ طرMق تو(س   ااملركز القطاr[ للتكوMن ^[ الصيانة بنابل  

 نابل 

مامات، ثامر ص ب Oق اMنابل  8062، 60طر رف الفنية  Oن ^[ اMبنابل املركز التكو  

سليمان 8020طرMق الشاطئ   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ البناء 	سليمان 

قرمبالية (قبالة القاعة الرMاضية) 8030طرMق سوسة   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ اآللية العامة بقرمبالية  

تازركة 8024مكتب ال6iيد  73ص ب   املنطقة الصناعية  املزرعة  املركز القطاr[ للتكوMن ^[ اNOلود واألحذية بتازركة  

نابل  8000سيدي عاشور  1934مارس   2ن��   مركز التكوMن والتدرMب امل|d 	سيدي عاشور نابل 

قرKة  8070ن�� املسرح   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بقرKة  

قلي_ية  8090قرب ?عاضدية حشاد طرMق م® ل تميم   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بقلي_ية  

[ قرMة طرMق ب�d خالد ص ب 
َ

o6يد   164بiقرمبالية  8030مكتب ال  مركز الفتاة الرMفية بباطرو  

زغوان 1100،  188املنطقة الصناعية ص ب   زغوان مركز التكوMن والتدرMب امل|d بزغوان  

ب§6 مشارقة زغوان  1193ا�طة   مركز الفتاة الرMفية بب§6 مشارقة  

م® ل بورقيبة   7050، 242ب§6 طعشون ص ب   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ البناء املعد(ي بم® ل بورقيبة  

 ب® رت

ب® رت 7000شارع فرحات حشاد واد املرج   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بب® رت  

ماطر  7030طرMق ط6iقة   1~لم   مركز التكوMن والتدرMب امل|d  بماطر  

م® ل بورقيبة  275ص ب   7050ن�� حيفاء   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بم® ل بورقيبة 

±Nنان ب® رت 7010ن�� غرة جوان   مركز الفتاة الرMفية 	N²نان  

ب® رت 7000ساحة الرحبة  رف التقليدية 	سيدي ع��l³مركز  Oب ^[ اMن والتدرMالتكو  
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2022طلب عروض إنابة محامي    

اكم االست4ناف � dwكOاألقساط حسب مرجع النظر ا 

 اNOغرا^[ لل1يا~ل الفرعية للو~الة التو(سية للتكوMن امل|d ومقر مخابرة ا�امي  و التوزyع 

 عدد القضايا 

ا�ام7ن لدى التعقيب أو /والشر~ات 

 امل1نية للمحاماة

 الوالية  املركز العنوان 

 عدد

 األقساط

02 02 

 التقنيات الفندقية بط6iقةاملركز القطاr[ للتكوMن ^[  8109ط6iقة  350طرMق تو(س  ص ب  7~لم 

              جندوKة

 

 

 

قسط عدد  

2 

 

 

 

 املركز القطاr[ للتكوMن ^[ الصيانة الفندقية بط6iقة ط6iقة 8110، 348طرMق تو(س ص ب  7~لم 

 مركز التكوMن والتدرMب امل|d بجندوKة جندوKة -8100 1938أفرMل  9شارع 

 مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل ببوسالم  بوسالم 8170، 146ص ب  1طرMق تو(س ~لم 

 مركز التكوMن والتدرMب امل|d بط6iقة ط6iقة 8110طرMق ع7ن دراZم  208ص ب  1~لم 

 مركز الفتاة الرMفية بوسالم  بوسالم  8170، 206ضيعة ال1ادي خليل ص ب 

 مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بعين دراهم  طرMق املسªشفى ورشة ا�Oزف 

ب�ب بورقيبة O1وي – 9000شارع اNOشفى اªباجة (قبالة املس

 بباجة)
 مركز التكوMن والتدرMب امل|d بباجة

 مركز التكوMن والتدرMب امل|d بت�بار  ت�بار – 9022طرMق ت6iسق  باجة

 مركز الفتاة الرMفية مجاز الباب  مجاز الباب باجة 9070ن�� غانم الكب67 

رف التقليدية 	عمدون  باجة 9030شارع الب�ئة عمدون Oب ^[ اMن والتدرMمركز التكو 

 للتكوMن ^[ م1ن ا�Oدمات 	سليانة املركز القطاr[  6100سليانة – 56ن�� فرحات حشاد  ص ب 

 سليانة

 مركز التكوMن والتدرMب امل|d 	سليانة شارع ابن خلدون سليانة 

العروسة   73بوعرادة العروسة ص ب -طرMق الUاف 1,5~لم 

6116 
 مركز الفتاة الرMفية بالعروسة 

 بمك·6 مركز التكوMن والتدرMب امل|d  مك·6 6140املنطقة الصناعية 

رMة ص ب Oاف 7121برنوصة  111شارع اUاف الUن ^[ املعدات الفالحية بالMللتكو ]rاملركز القطا 

 الUاف

 مركز التكوMن والتدرMب امل|d بالسرس 7180السرس  85جانفي ص ب  14شارع 

 بالدZما(ي مركز التكوMن والتدرMب امل|d  الدZما(ي 7170- �137[ امللعب ص ب 

 مركز التكوMن والتدرMب امل|d بالUاف 7100الUاف  262ن�� طھ حس7ن صندوق ال6iيد 

` ص ب   مركز الفتاة الرMفية بالسرس الUاف 7180السرس   74عمادة امل̧ر
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اكم االست4ناف و التوزyع اNOغرا^[ لل1يا~ل الفرعية للو~الة التو(سية للتكوMن امل|d ومقر مخابرة� dwكOامي  األقساط حسب مرجع النظر اا�  

 عدد القضايا 
ا�ام7ن لدى التعقيب أو/و  

 الشر~ات امل1نية للمحاماة 
 العنوان

 

 املركز 
 عدد األقساط الوالية 

04 02 

4000سوسة  466الزاوMة �[ العوMنة ص ب طرMق   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ االلك�6ونيك 	سوسة  

 سوسة 

 القسط 

ــــــــــــ دد 3عــــــــــــــــــــ   

بوف�شة 4010السلوم  مامات اNOنوKية  Oن ^[ التقنيات الفندقية باMللتكو ]rاملركز القطا 

سوسة  4029طرMق الطفالة  القطاr[ للتكوMن ^[ ال�ام واآللية والبالسªيك 	سوسةاملركز    

سوسة 4003،  656شارع ابن خلدون طرMق امل�ست67ص ب   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ م1ن ا�Oدمات 	سوسة 

سوسة 4000،  147شارع ابن خلدون ص ب   املركز القطاr[ للمعدات 	سوسة 

مساكن -4070طرMق وردان7ن   مركز التكوMن والتدرMب امل|d  بمساكن  

192النفيضة ص ب   4030طرMق الق67وان  5~لم   مركز التكوMن والتدرMب امل|d ^[ البناء وتوا	عھ بالنفيضة  

القلعة الك6iى  4060املنطقة الصناعية الك6iى   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بالقلعة الك6iى  

122 حمام سوسة  4011،  44شاكر ص بن�� ال1ادي   مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل بحمام سوسة 

مساكن   4070ن�� الطيب امل671ي  2.5طرMق امل�ست67 ~لم   مركز التكوMن والتدرMب امل|d ^[ النقل بمساكن  

النفيضة سوسة  �4030[ التحرMر   مركز الفتاة الرMفية بالنفيضة  

القلعة الك6iى  4060املنطقة الصناعية الك6iى   وحدة املب�ت واملطعم بالقلعة الك6iى  

كمة  16عدد Oالق67وان 3100شارع ب�ت ا  املركز القطاr[ للتكوMن ^[ الطاقة بالق67وان  

 الق67وان
16 كمة  Oالق67وان 3100شارع ب�ت ا  مركز التكوMن والتدرMب امل|d بالق67وان  

 dرس الوط�Oحفوز  �3130[ ا  مركز التكوMن والتدرMب امل|d بحفوز  

ب�ب ثامر Oلة الق67وان 3180ن�� اNº بو  مركز الفتاة الرMفية ببوNºلة  

الق67وان   3100ن�� طارق بن زMاد (وراء محطة طوطال)   رف التقليدية بالق67وان  Oب ^[ اMن والتدرMمركز التكو 

5000امل�ست67  79األرض ص ب شارع   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ م1ن ا�Oشب بامل�ست67 

 امل�ست67

5000امل�ست67  88شارع األرض ص ب   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ االكساء بامل�ست67  

ب�بلة 5021ن�� طارق ابن زMاد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ االكساء والزرد بب�بلة 

قصر Zالل  5070طرMق جمال   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ ال�سيج بقصر Zالل 

خن�س 5100ن�� قرطاج طرMق جمال   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ م1ن الصناعة بخن�س  

الوردان7ن -5010،  8طرMق الساحل7ن ص ب  التكوMن والتدرMب امل|d بالوردان7ن مركز    

طبلبة– 5080شارع اNOم1ورMة   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بطبلبة  

اج محمد زخامة املكن7ن O5050ن�� ا  مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل باملكن7ن 

امل�ست67  5000شارع املغرب ن�� لي_يا  والتدرMب امل|d بامل�ست67 مركز التكوMن    

5000امل�ست67  79شارع األرض ص ب   وحدة املب�ت واملطعم بامل�ست67  

امل1دية - 5100طرMق رج�ش   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بامل1دية  

اNOم  5160ن�� محمد عo[ �[ اNOديد  امل1دية  مركز التكوMن والتدرMب امل|d باNOم  

اNOم  5160نوفم6i طرMق صفاقس  7شارع   مركز التكوMن والتدرMب امل|d ^[ اNOلود واألحذية باNOم  
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اكم االست4ناف و التوزyع � dwكOامي  األقساط حسب مرجع النظر ااNOغرا^[ لل1يا~ل الفرعية للو~الة التو(سية للتكوMن امل|d ومقر مخابرة ا�  

 عدد القضايا 

ا�ام7ن لدى التعقيب أو/و 

 الشر~ات امل1نية للمحاماة 
 الوالية  املركز العنوان 

 عدد

 األقساط

05 02 

قا	س  6011،  66املنارة ص ب   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ الصيانة بقا	س  

 قا	س 

 قسط

ـدد 5عـــــــــــــــ  

قا	س  6072زرMق، قرب امللعب الرMاdlm،   - 37ص. ب.   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ البناء والتنقيب بقا	س 

امة ص ب Oبا ]oامة  219قرب املسªشفى ا�O6020ا امة Oوض بالعمل املستقل  باSن وال�Mمركز التكو 

6002قا	س  156ن�� فلسط7ن ص.ب  رف التقليدية بقا	س Oب ^[ اMن والتدرMمركز التكو 

قبo[ 4200 -33طرMق املنصورة ص ب رقم    ]oبقب d|ب  املMن والتدرMمركز التكو 
]oقب 

قبo[  -دوز  4260شارع الطيب امل671ي  رف التقليدية بدوز  Oب ^[ اMن والتدرMمركز التكو 

، قفصة271املنطقة الصناعية ص ب   10طرMق توزر ~لم    مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل بقفصة عقيلة 
 قفصة

قفصة قصر 2111، 70نوفم6i ص ب  7شارع   مركز التكوMن والتدرMب  امل|d بقفصة قصر  

توزر  2243الشرفة  24طرMق املطار ص ب   توزر مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل بتوزر  
 

اكم االست4ناف و التوزyع � dwكOامي  األقساط حسب مرجع النظر ااNOغرا^[ لل1يا~ل الفرعية للو~الة التو(سية للتكوMن امل|d ومقر مخابرة ا�  

ا�ام7ن لدى التعقيب أو/و  عدد القضايا

 الشر~ات امل1نية للمحاماة 
 الوالية  املركز العنوان  

 

 عدد األقساط 

0 02 

51ال_ستان صفاقس ص ب  3099طرMق امل1دية  3~لم    ]rصفاقس املركز القطا ]oن ^[ االكساء محمد عMللتكو  

 صفاقس

 

 

 

 

 القسط 

ـــدد  4عــــــــ  

ساقية الزMت صفاقس  3021ن�� مختار الزMادي  20عدد   املركز القطاr[ للتكوMن ^[ االلك�6ونيك 	ساقية الزMت صفاقس  

صفاقس 3031مركز بو عصيدة  72طرMق تو(س ص ب  11~لم    ]rت صفاقساملركز القطاMساقية الز	لود واألحذية NOن ^[ اMللتكو  

67 صفاقس قرب معرض صفاقس الدوa[  3000ن�� عo[ باش حانمبھ   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بباش حانبة صفاقس  

جب�يانة 3080 - 2طرMق امل1دية ~لم  مركز التكوMن والتدرMب امل|d بجب�يانة  

قرقنة  3035العطايا   مركز التكوMن والتدرMب  امل|d بقرقنة 

صفاقس  3063، 55، ص ب 6طرMق سيدي منصور ~لم   مركز التكوMن والتدرMب  امل|d 	سيدي منصور  

صفاقس 3060ن�� تو(س ا�رس   مركز التكوMن والتدرMب امل|d با�رس  

3014 م® ل شاكر بوثدي صفاقس     مركز الفتاة الرMفية ببوثدي 

7 صفاقس 3049 -116ن�� مورMطانيا مكتب برMد املغرب ص ب    وحدة املب�ت واملطعم بصفاقس  

سيدي بوزMد  9100طرMق املع1د   سيدي بوزMد  مركز التكوMن والتدرMب امل|d 	سيدي بوزMد  

ب�ب بورقيبة Oص ب  9140شارع ا dl95املكنا�   dlباملكنا� d|ب املMن والتدرMمركز التكو 

املكنا�dl سيدي بوزMد 9140ن�� 	ش67 بوص_يع    dlفية باملكنا�Mمركز الفتاة الر 
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اكم االست4ناف  � dwكOاألقساط حسب مرجع النظر ا 

اNOغرا^[ لل1يا~ل الفرعية للو~الة التو(سية للتكوMن امل|d ومقر مخابرة ا�امي  و التوزyع   

ذي لم تتجاوز مدة   عدد القضايا 
ّ
ا�ام7ن ال

سنوات  5ترسيم1م باالست4ناف   

 الوالية  املركز  العنوان  
 عدد

 األقساط

02 01 

جرKة 4180ن�� الطيب امل671ي حومة السوق    ]rةاملركز القطاKن ^[ الطاقة بجرMللتكو  

 مدن7ن 
 قسط

 ـــــدد6عـــــــــــــــ

4100مدن7ن  135ص ب .  مركز التكوMن والتدرMب امل|d بمدن7ن  

بنقردان 4160شار طرMق املسªشفى   45عدد   مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل ب_نقردان 

4100مدن7ن  188ص,ب    ]rام بمدن7ن املركز القطاللتكوMن ^[ البناء املعد(ي وال�  

جرKة 4180، 711حومة السوق ص ب   مركز التكوين والتدريب المهني بجربة 

ب�ب بورقيبة Oخداش مدن7ن 4110شارع ا dب�  مركز الفتاة الرMفية بب�d خداش  

جرKة  4180حومة السوق  رف  Oب ^[ اMن والتدرMة مركز التكوKالتقليدية بحومة السوق جر  

3200تطاوMن  348ص.ب  رف التقليدية بتطاوMن Oب ^[ اMن والتدرMمركز التكو 
 تطاوMن 

�3234[ امل1رجان تطاوMن  45ص.ب   مركز التكوMن والتدرMب امل|d بتطاوMن 

 

 

اكم االست4ناف  � dwكOاألقساط حسب مرجع النظر ا 

 و التوزyع اNOغرا^[ لل1يا~ل الفرعية للو~الة التو(سية للتكوMن امل|d ومقر مخابرة ا�امي     

ذي لم تتجاوز مدة   عدد القضايا 
ّ
ا�ام7ن ال

 سنوات  5ترسيم1م باالست4ناف 

 الوالية  املركز  العنوان  

 

 عدد األقساط 

01 01 

ب�ب بورقيبة Oن 1200شارع اMن  القصرMبالقصر d|ب  املMن والتدرMمركز التكو 

 القصرMن 
 قسط

 دد 7عـــــــــــــــ

 مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل بالقصرMن  القصرMن   1200نوفم6i  7ساحة 

وم  247ص ب 
ّ
 	س_يطلة مركز التكوMن والتدرMب امل|d  س_يطلة  1250ن�� السل

 مركز التكوMن وال�Sوض بالعمل املستقل بتالة تالة  1210  – �33[ السن�ت ن�� ابن خلدون تالة الغرKية الصندوقال6iيدي 

 مركز الفتاة الرMفية 	س_يطلة  ~لم عo` مدينة س_يطلة  12س_يطلة القصرMن يبعد حواa[  1250 13ص ب 

 حق1ا بتعي7ن محامي لدى التعقيب إذا ما تطلّبت اإلجراءات ذلك مع احتفاظ الو~الة ^[ : مالحظة

 


