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 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 ممثلة ،على اتفاق وتبادل رسائل بين منّظمة األمم المتحدةو

مج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة في برنا

الجمهورية التونسية حول إنشاء مكتب ُقطري بالجمهورية 

  .التونسية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

اتفاق وتبادل رسائل بين  الفصل األول ـ تمت المصادقة على

 ممثلة في برنامج األمم المتحدة ،منّظمة األمم المتحدة

لبشرية، وحكومة الجمهورية التونسية حول إنشاء للمستوطنات ا

  .مكتب ُقطري بالجمهورية التونسية

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 9تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

  

 2019 ةجويلي 9مؤرخ في  2019لسنة  116 عدد رئاسيأمر 
بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية لالتفاق يتعلق 

 الخاص باعتماد 1997 نوفمبر 19األممي المبرم بفيينا بتاريخ 
شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجالت 

  .واالعتراف بتلك المراقبة

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 9مؤرخ في ال 2019 لسنة 55ساسي عدد األقانون وعلى ال

انضمام الجمهورية التونسية المتعلق الموافقة على  2019جويلية 

 الخاص 1997 نوفمبر 19لالتفاق األممي المبرم بفيينا بتاريخ 

باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات 

  لمراقبة،عتراف بتلك االعجالت واال
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 1997 نوفمبر 19تفاق األممي المبرم بفيينا بتاريخ وعلى اال

الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات 

  .عتراف بتلك المراقبةذات العجالت واال

  :األمر الرئاسي اآلتي نصهيصدر 

انضمام الجمهورية الفصل األول ـ تمت المصادقة على 
 1997 نوفمبر 19التونسية لالتفاق األممي المبرم بفيينا بتاريخ 

الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات 
  .عتراف بتلك المراقبةذات العجالت واال

اسي بالرائد الرسمي  ـ ينشر هذا األمر الرئ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 9تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

  

 2019 جويلية 9مؤرخ في  2019لسنة  117 عدد رئاسيأمر 
 فيفري 8 على االتفاقية المبرمة بتاريخ بالمصادقةيتعلق 
تحادية  بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا اال2018

لتفادي االزدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل 
  .والثروة

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 9مؤرخ في ال 2019 لسنة 56ساسي عدد األقانون وعلى ال

 8بالموافقة على االتفاقية المبرمة بتاريخ  تعلقالم 2019جويلية 

 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا 2018فيفري 

االتحادية لتفادي االزدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل 

  ،والثروة

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

ية  بين الجمهور2018 فيفري 8االتفاقية المبرمة بتاريخ وعلى 

التونسية وجمهورية ألمانيا االتحادية لتفادي االزدواج الضريبي في 

  .مادة الضرائب على الدخل والثروة

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 8االتفاقية المبرمة بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على 

 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا 2018فيفري 

زدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل االتحادية لتفادي اال

  .والثروة

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 9تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي


