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 31مؤرخ في  2019لسنة  127 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019جويلية 

السيد لطفي الثائري في خطة مندوب حكومة لدى يسمى 
  .دائرة المحاسبات

  

 31مؤرخ في  2019لسنة  128 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019جويلية 

السيدات والسادة اآلتي ذكرهم في خطة رئيس قسم  يسمى
  :  بغرفة مركزية بدائرة المحاسبات

   عائدة باي،-

   هادية بن عزون،-

  ميرة المشري،أ -

   معز الزواغي،-

   إبراهيم حمودة،-

  . هيثم حامد-

  

 31مؤرخ في  2019لسنة  129 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019جويلية 

خطة رئيس قسم بالغرفة السيد أسامة التقاز في يسمى 
  .الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس

  

 2019 أوت 1مؤرخ في  2019لسنة  130 عدد رئاسيأمر 
يتعلق بالمصادقة على االتفاقية وملحقاتها الخاصة بالتصرف 

  .في أنبوب الغاز العابر للبالد التونسية
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77و 67طالع على الدستور وخاصة الفصلين بعد اال

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 أوت 1 المؤرخ في 2019 لسنة 63وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالموافقة على االتفاقية وملحقاتها الخاصة 2019

  بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبالد التونسية،

ب الغاز  وملحقاتها الخاصة بالتصرف في أنبوتفاقيةاالوعلى 
  .العابر للبالد التونسية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 تمت المصادقة على االتفاقية وملحقاتها الخاصة ـالفصل األول 
  .بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبالد التونسية

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2الفصل 
  . لجمهورية التونسيةل

  .2019 أوت 1تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس القائم بمهام 

 الناصرمحمد 

  

 2019 أوت 1مؤرخ في  2019لسنة  131 عدد رئاسيأمر 
 2019 ماي 13يتعلق بالمصادقة على االتفاق المبرم بتاريخ 

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات المتحدة 
 الدولي وتطبيق قانون يالمتثال الضريباألمريكية لتحسين ا

  .وملحقيه" فاتكا" للحسابات األجنبية ياالمتثال الضريب

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67طالع على الدستور وخاصة الفصلين بعد اال

 1 المؤرخ في 2019 لسنة 61وعلى القانون األساسي عدد 
 ماي 13ريخ  المتعلق بالموافقة على االتفاق المبرم بتا2019أوت 

 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات المتحدة 2019
 االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون االمتثالاألمريكية لتحسين 

  وملحقيه،" فاتكا"الضريبي للحسابات األجنبية 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
  المعاهدات، المتعلق بتنظيم المصادقة على 2016

 بين حكومة 2019 ماي 13 المبرم بتاريخ االتفاقوعلى 
الجمهورية التونسية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين 

 الضريبي االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون االمتثال
  .وملحقيه" فاتكا"للحسابات األجنبية 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 13 المبرم بتاريخ االتفاقت المصادقة على  تمـالفصل األول 
 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الواليات 2019ماي 

 الضريبي الدولي وتطبيق االمتثالالمتحدة األمريكية لتحسين 
  .وملحقيه" فاتكا" الضريبي للحسابات األجنبية االمتثالقانون 




