
 

 

 
 9302جانفي  03تونس، في                                                                                                             

 

 

 0229لسنة  20منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 

 
  

 .التحويالت بعنوان العمليات الجارية:  الموضوع

 
 

 ن محافظ البنك المركزي التونسي،إ

  

لسنة  01بمقتضى القانون عدد  الصادرةمجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما   بعد االطالع على

والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية  0291 جانفي 90المؤرخ في  0291

مرسوم وخاصة الوالمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص الالحقة 

 ،9300أكتوبر  92مؤرخ في ال 9300لسنـة  21عــدد 

 

المتعلق بضبط النظام األساسي للبنك  9301أفريل  93المؤرخ في  9301لسنة  03القانون عدد  علىو

 ،المركزي التونسي

 

 ،الناشئة بالمؤسسات المتعلق 9301أفريل  17 في المؤرخ 2018 لسنة 20 عدد القانون علىو

 

المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة  0299 جويلية 99المؤرخ في  0299لسنة  131وعلى األمر عدد 

 9309لسنة  020األمر الحكومي عدد  كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة والتجارة الخارجيةالصرف 

 ،9309مارس  91المؤرخ في 

 

 شروط بضبط تعلقالم 9301أكتوبر  11 في مؤرخال 2018 لسنة 840 عدد وعلى األمر الحكومي

 المؤسسات واالمتيازات بعنوان بالتشجيعات واالنتفاع الناشئة المؤسسة  عالمةوسحب  إسناد وآجال وإجراءات

 ،الناشئة المؤسسة عالمة إسناد لجنة أعمال وكيفية سير وصالحيات تنظيم وبضبط الناشئة

 

المتعلق   2016 ديسمبر 30المؤرخ في  2016لسنة  9منشور البنك المركزي التونسي عدد على و

 ،العمليات الجاريةالتحويالت بعنوان ب

 

 29 طبقا للفصل 9302جانفي  93المؤرخ في  9302لسنة  9لجنة مراقبة المطابقة عدد أي وعلى ر

 المتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي. 9301لسنة  03من القانون عدد 

 

 

 قرر ما يلي :

 



 

 

 

المؤرخ في  2016لسنة  09من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد  14تلغى أحكام الفصل  : وحيد فصل

  :بما يليوتعوض  والمتعلق بالتحويالت بعنوان العمليات الجارية  2016ديسمبر  03

المشار إليها لى خالص العمليات إفي صورة ما إذا اضطرت الشركات المقيمة   :(جديد) 21الفصل  "

لهذا المنشور، عن طريق اإلنترنت، يمكن انجاز التحويل بواسطة بطاقة  0من الملحق عدد  0-بالفقرة د

صالحة دولية" التكنولوجية البطاقة ال"يطلق عليها دفع دولية اسمية مخصصة تحديدا لهذه العمليات 

 مدة سنة مدنية. ل

منحة  ،لغرضلتقدمت له بطلب  ،مقيمة شركةلكل يرخص للوسيط المقبول في أن يسلم  ،لهذا الغرضو

مرة واحدة أو عدة مرات قصد  علىد( قابلة للتحويل  03.333سنوية قصوى بعشرة آالف دينار )

باستعمال "البطاقة التكنولوجية الدولية"  األولى من هذا الفصل نجاز الدفوعات المشار إليها بالفقرةإ

 المذكورة أعاله.

 

الشركة ( إذا كانت د 033.333) دينار لفأحدود مائة في يضبط مبلغ المنحة السنوية القصوى و

وفي هذه  العمل. هاالجاري ب للتراتيبالناشئة طبقا  مؤسسة ناشئة متحصلة على عالمة المؤسسة المقيمة

 المؤسسة عالمة الحالة، يتعين على الوسيط المقبول طلب مده بنسخة من قرار ساري المفعول في إسناد

 "الرقمي. باالقتصاد الناشئة صادر عن الوزير المكلف

 

 
 

 المحافظ                        

 

 مروان العباسي                    


