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 2008  لسنة 8منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد  
 

*** 
 .فتح حسابات بالخارج : الموضوع

 
 :إن محافظ البنك المرآزي التونسي  

 
 :بعد اإلطالع على  

 
ون عدد     - المتعلق بإنشاء وتنظيم    1958 سبتمبر   19 المؤرخ في    1958 لسنة   90 القان

 البنك المرآزي التونسي آما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة،
 

دد - ون ع صادرة بالقان صرف ال ة ال سنة 18  مجل ي             1976 ل ؤرخ ف  الم
شریع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية       1976 جانفي    21 دوین الت راجعة وت تعلق بم  الم

ات ب      نظم للعالق بلدان األجنبية آما وقع تنقيحها بالنصوص الالحقة             والم سية وال بالد التون ين ال
  منها،20وخاصة الفصل 

 
 المتعلق بضبط شروط 1977 جویلية 27 المؤرخ في   1977 لسنة   608 األمر عدد      - 

  المشار إليه أعاله آما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة،1976 لسنة 18تطبيق القانون عدد 
 

 :قرر ما یلي  
 

ى صفقات بالخارج غرضها إسداء                  : الفصل األول   يمة المتحصلة عل سمح للمؤسسات المق ی
دى البنوك بالبلد الذي تنجز به                          تح بحریة ل ين أن تف ر مقيم دة غي خدمات أو إنجاز أشغال لفائ
دة إلیواء الجزء من ثمن هذه الصفقات                    بلد مع ذا ال ية له ة الوطن صفقات حسابات بالعمل ذه ال ه

 . المصاریف المحليةالمخصص لتغطية
 

نص                 ي ت ية الت بلدان األجنب زة بال صفقات المنج صریا ال راء ح ذا اإلج ص ه ویخ
ية     ثمن المخصص لتغط ن ال زء م سدید الج ى وجوب ت ا عل بقة به راتيب المط شاریع والت الت

 .النفقات المحلية  بعملة هذه البلدان الوطنية والجزء اآلخر بعمالت قابلة للتحویل
 



 
 
 

ذا القبيل إعالم البنك المرآزي                       : 2صل  الف  تح حساب من ه ولت ف ى آل مؤسسة ت ين عل یتع
تجارة الخارجية            ( تحویل وال يات ال تابعة عمل يل  وم بهذه العملية وموافاته بنسخة    ) إدارة التحال

 . أیام مفتوحة ابتداء من  تاریخ فتح الحساب10من عقد الصفقة ذات الصلة في ظرف 
 
تهاء ت   : 3لفصل   ا ين على المؤسسة المقيمة غلق آل حساب تم فتحه                بان صفقة، یتع د ال يذ عق نف

ا     ساب وفق ذا الح دائن له ادة الرصيد ال صفقة وإع ذه ال ار ه ي إط ية ف ة المحل ارج بالعمل بالخ
راتيب الجاري بها العمل     إدارة التحاليل   (ویجب على هذه المؤسسة موافاة البنك المرآزي        . للت

يات التحویل وال      تابعة عمل  أیام ابتداء من تاریخ الغلق      10في أجل أقصاه    ) تجارة الخارجية وم
 .بنسخة من آشف للحساب بعنوان الفترة الممتدة من تاریخ فتحه إلى تاریخ غلقه

 
 .یدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاریخ اإلشعار به : 4الفصل 

 
 
 

 المحــافظ            
 
 

 توفيــق بكـــار        
 
 

  
 
 
 
 


