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 جويلية 30 مؤرخ في 2018لسنة  69ـدد عـــ رئاسيأمر    

    .2018 جويلية 30  فيتونس  .للجمهورية التونسية ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2 لالفص  . وزيرا للداخليةهشام الفوراتي سمي السيد ـالفصل األول   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .متعلقة بمنح الثقة لعضو بالحكومةال 2018 جويلية 28لة مجلس نواب الشعب بتاريخ وعلى مداو  ،تعلق بتسمية عضوين بالحكومةالم 2017نوفمبر  25مؤرخ في ال 2017 لسنة 247رئاسي عدد المر وعلى األ  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ،تعلق بتسمية عضوين بالحكومةالم 2017مارس  17مؤرخ في ال 2017ة  لسن43رئاسي عدد المر وعلى األ  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،89بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية، . يتعلق بتسمية عضو بالحكومة2018
 

     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةئيس ر
 جويلية 17 مؤرخ في 2018لسنة  612عدد  ر حكوميـأم   

  ور،طالع على الدستبعد اال   من وزير المالية،باقتراح  إن رئيس الحكومة،  .  المعتمد وتعليقها وسحبهااالقتصاديالمتعامل  يتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح صفة 2018

 لسنة 34ضى القانون عدد وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقت
 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ديسمبر 18المؤرخ في  2017 لسنة 66بالنصوص الالحقة وبمقتضى القانون عدد  كما تم تنقيحها وإتمامها 2008 جوان 2 في ؤرخ الم2008
 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316 عدد وعلى األمر   مكرر منها،121وخاصة الفصل  ،2018
 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975
 لسنة 1141المنقحة والمتممة له وخاصة األمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص 1991
 سبتمبر 6 المؤرخ في 1994 لسنة 1845وعلى األمر عدد   ،2016 أوت 26 المؤرخ في 2016
 لسنة 772النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة األمر عدد  المتعلق بتنظيم اإلدارة العامة للديوانة وعلى جميع 1994
مر الحكومي إلى تعريف صفة يهدف هذا األ ـ الفصل األول  أحكام عامة  الباب األول : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد  بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق 2016أوت  27  المؤرخ في 2016  لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2014 جانفي 23 المؤرخ في 2014 لتونسية وتمارس نشاطا يرتبط بالتجارة مؤسسة منتصبة بالبالد ا بين اإلدارة العامة للديوانة والمتعامل المعني، لكل اتفاقيةعلى  المعتمد هي صفة تمنح، بناء االقتصاديالمتعامل  ـ 2الفصل   .وإجراءات منح هذه الصفة وتعليقها وسحبها المعتمد وتحديد أصنافه وضبط شروط االقتصاديالمتعامل  أو باللوجستية تكون محّل ثقة لدى اإلدارة العامة /الخارجية و    ـ3الفصل   .بهذا األمر الحكوميوتتوفر فيها جملة من الشروط الدنيا المنصوص عليها  للديوانة
 "تبسيط اإلجراءات الديوانية" صنف ـ أ :صناف التاليةالمعتمد وفقا ألحد األ االقتصاديتمنح اإلدارة العامة للديوانة صفة المتعامل . 1




