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 2019 جويلية 9مؤرخ في  2019لسنة  113 عدد رئاسيأمر 
 فيفري 27يتعلق بالمصادقة على االتفاقية المبرمة بتاريخ 

 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية 2018
سنغافورة بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 

  .جبائي في مادة الضرائب على الدخلال

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 9 المؤرخ في 2019 لسنة 52وعلى القانون األساسي عدد 

 27 المتعلق بالموافقة على االتفاقية المبرمة بتاريخ 2019جويلية 

كومة جمهورية  بين حكومة الجمهورية التونسية وح2018فيفري 

سنغافورة بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في 

  مادة الضرائب على الدخل،

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 بين حكومة 2018 فيفري 27وعلى االتفاقية المبرمة بتاريخ 

نسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الجمهورية التو

االزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على 

  .الدخل

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

الفصل األول ـ تمت المصادقة على االتفاقية المبرمة بتاريخ 

 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2018 فيفري 27

بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب جمهورية سنغافورة 

  .الجبائي في مادة الضرائب على الدخل

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 9تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

 2019 جويلية 9مؤرخ في  2019لسنة  114 عدد رئاسيأمر 
يتعلق بالمصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران 

 أكتوبر 6المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 
2016.  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 9 المؤرخ في 2019 لسنة 53وعلى القانون األساسي عدد 
 الطيران اتفاقية تعديل بروتوكول على فقةبالموا المتعلق 2019جويلية 
  ،2016 أكتوبر 6 الموقع عليها بمونتريال بتاريخ الدولي المدني

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

 الموقع الدولي المدني الطيران اتفاقية تعديل بروتوكولوعلى 
  .2016 أكتوبر 6نتريال بتاريخ عليها بمو

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 اتفاقية تعديل بروتوكولالفصل األول ـ تمت المصادقة على 
 أكتوبر 6 الموقع عليها بمونتريال بتاريخ الدولي المدني الطيران
2016.  

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 9تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

  
 2019 جويلية 9مؤرخ في  2019لسنة  115 عدد رئاسيأمر 

وتبادل رسائل بين منّظمة األمم   على اتفاقبالمصادقةيتعلق 
ممثلة في برنامج األمم المتحدة للمستوطنات ، المتحدة

نشاء مكتب حول إ البشرية، وحكومة الجمهورية التونسية
  .ُقطري بالجمهورية التونسية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 9مؤرخ في ال 2019 لسنة 54ساسي عدد األقانون وعلى ال
 بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين تعلقالم 2019جويلية 

م المتحدة  ممثلة في برنامج األم،منّظمة األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهورية التونسية حول إنشاء 

  ،مكتب ُقطري بالجمهورية التونسية


