
 

 

 

 

 

 

 التونسي: المركزي البنك

 المصرفية الشروط بتنظيم المتعلق 2017ديسمبر 29 في المؤرخ 2017 لسنة 12عدد البنوك إلى رمنشو

Source : JORT n°06 du 19 Janvier 2018 

 2018 بعنوان القيس أدوات على والوسم التحقق بعمليات يتعلق 2017 ديسمبر 29 في مؤرخ التجارة وزير من قرار

Source : JORT n°01 du 2 Janvier 2018 

 تسمية وتغيير المهني التكوين في ومؤهالت شهادات بتنظير يتعلق 2017ديسمبر 13 في مؤرخ والتشغيل المهني التكوين وزير من قرار

 مهني تكوين مؤهالت

  Source : JORT n°01 du 2 Janvier 2018 

التوريد عند الديوانية المعاليم تعريفة فصول من فصل كل حسب الخبراء قائمات بضبط يتعلق 2018 جانفي 2 في مؤرخ المالية وزير من قرار  

  Source : JORT n°01 du 2 Janvier 2018 

 عدد القانون من 5 الفصل أحكام من األصلية التسمية تحت االستغالل عقد بإعفاء يتعلق 2018 جانفي 16 في مؤرخ التجارة وزير من قرار

 األجنبية التجارية العالمة استغاللق قصد واألسعار المنافسة تنظيم بإعادة المتعلق 2015سبتمبر 15 في المؤرخ 2015 لسنة 36

"COFFEESHOP COMPANY " السريعة واألكالت المقاهي قطاع في. 

  Source : JORT n°05 du 16 Janvier 2018 

 15 في المؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون من 5 الفصل أحكام من باإلعفاء يتعلق 2018 جانفي 16 في مؤرخ التجارة وزير من قرار

 مجال في "ELU PRODUIT DE L’ANNEE" األجنبة التجارية العالمة إلستغالل واألسعار المنافسة تنظيم بإعادة المتعلق 2015 سبتمبر

  للمؤسسات الموجهة الخدمات

  Source : JORT n°05 du 16 Janvier 2018 

 القانون مشروع دستورية في بالطعن يتعلق 2018 جانفي 23 في مؤرخ 2018/ 1عدد القوانين مشاريع دستورية لمراقبة الوقتية الهيئة قرار

 والبلدية والجهوية والتشريعية الرئاسية لالنتخابات المترشحين العموميين لألعوان استثنائية عطلة بمنح المتعلق 78/2017 عدد

  Source : JORT n°08 du 26 Janvier 2018 

 جويلية 10 في مؤرخ 2012 لسنة 793عدد األمر وإتمام بتنقيح قيتعل 2017ديسمبر 29 في مؤرخ 2017 لسنة 1403 عدد حكومي أمر

 اسنادها وطرق بها االنتفاع شروط وضبط محليا المنتج الطازج الحليب تجفيف كلفة في الدولة مساهمة بعنوان منحة بإحداث المتعلق 2012

  Source : JORT n°02 du 16 Janvier 2018 

 من المحلية بالسوق الخدمات وإسداء البيوعات انجاز إجراءات بضبط يتعلق 2018 جانفي 10 في مؤرخ 2018 لسنة 11عدد حكومي امر

 كليا المصدرة المؤسسات قبل

  Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018 

 2017 جانفي 19 في المؤرخ 2017 لسنة 93عدد الحكومي األمر بتنقيح يتعلق 2018 جانفي 10 في مؤرخ 2018 لسنة 12 عدد حكومي أمر

 المتعلق 2011نوفمبر 5 في المؤرخ 2011 لسنة 117عدد للمرسوم لالمتثال الصغيرة القروض لجمعيات الممنوح األجل في بالتمديد المتعلق

 الصغير التمويل مؤسسات نشاط بتنظيم

Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018 

 الخواص للمصدرين الترخيص وسحب منح وشروط صيغ بضبط يتعلق 2018 جانفي 10 في مؤرخ 2018 لسنة 14عدد حكومي أمر

  2018 سنة بعنوان األوروبي االتحاد قبل من التونسية للبالد الممنوحة الحصة إطار في التونسي الزيتون زيت تصدير في 

Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018   

  العموميين لألعوان االختيارية بالمغادة يتعلق 2018 جانفي 23 في مؤرخ 2018 لسنة 5 عدد قانون

Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018   


