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  1327 نوفمبر 03 تونس، في

 

 
 

 منشور 
 1327لسنة  10  عدد الوسطاء المقبولينإلى 

  

 

 رينـمن قبل المسافماديا  وإعادة استبدالها وتصديرهاتوريد وإحالة العمالت  : الموضوع

 .غير المقيمين

 

 البنك المركزي التونسي، إّن محافظ

 

 21مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد  على االطالع بعد
والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص  2771جانفي  12المؤرخ في  2771لسنة 

مثلما تم بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية 

ماي  0المؤرخ في  2770لسنة  81تنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

2770، 
 

والمتعلق  1321أفريل  13رخ في المؤ 1321لسنة  03القانون عدد   ىوعل

 بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،

 

والمتعلق  2777 جويلية 17المؤرخ في  2777لسنة  131ألمر عدد وعلى ا

المشار إليه أعاله كما تم تنقيحه  2771لسنة  21بضبط شروط تطبيق القانون عدد 

مارس  11المؤرخ في  1327لسنة  070الحكومي عدد األمر  ةوخاص   بالنصوص الالحقة

1327، 

نشىىور بالرا ىىد الرسىىمي والم وعلىىى إعىىالن الصىىرف الصىىادر عىىن وةيىىر الماليىىة

شىىىروط إعىىىادة تصىىىدير  المتعلىىىق بضىىىبط و 1331فيفىىىري  0 للجمهوريىىىة التونسىىىية بتىىىاري 

مثلمىا تىم تنقيحىه العمالت في شىكل أورا  نقديىة مسىتوردة مىن قبىل المسىافرين غيىر المقيمىين 

وخاصىىة إعىىالن الصىىرف الصىىادر عىىن وةيىىر الماليىىة المنشىىور بالرا ىىد بالنصىىوص الالحقىىة 

 ،1327نوفمبر  18الرسمي للجمهورية التونسية بتاري  

المتعلىق بحسىابات غيىر الصىادر عىن وةيىر الماليىة  3إعالن الصىرف عىدد  وعلى

، مثلمىا تىم  2711 أكتىوبر 3المقيمين والمنشور بالرا د الرسىمي للجمهوريىة التونسىية بتىاري  

ىىة إعىىالن الصىىرف المنشىىور با لرا ىىد الرسىىمي للجمهوريىىة تنقيحىىه بالنصىىوص الالحقىىة وخاص 

 ،1327نوفمبر  18التونسية بتاري  
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ي ـىـؤرخ فـالمى 2778ة ـلسنى 20دد ـعىالمقبولـيىـن ى الوسطاء ـإلى المنشور ـلـوع

بتوريىىد وإحالىىة العمىىالت مىىن قبىىل المسىىافرين وإعىىادة اسىىتبدالها والمتعلىىق  2778 سىىبتمبر 7

 ،وتصديرها

 03المىىؤرخ فىىي  1321لسىىنة  23وعلىىى المنشىىور إلىىى الوسىىطاء المقبىىولين عىىدد 
أورا  نقديىة أجنبيىة أو بواسىطة برخصة تصدير العمالت في شىكل  والمتعلق 1321ديسمبر 

 ،شيكات

نوفمبر  03 بتاري  1327لسنة  7 ددـوعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة ع

 ،المشار إليه أعاله 1321لسنة  03من القانون عدد  81، كما نص عليه الفصل 1327

 

 قّرر ما يلي :

 

أعىىاله المشىىار إليىىه  2778لسىىنة  20دد ـور عىىـشىىـنـالميضىىاف إلىىـى  :األولالفصلل  

ه 23فصل   :مكرر فيما يلي نص 

  :مكرر 01الفص  
 

في كل الحاالت المنصوص عليها بهذا المنشور أن يتجاوة المبلغ بالعملة يمكن ال 

د( للسفرة الواحدة. ولهذا  030333المزمع تصديره ماديا ما يعادل ثالثين ألف دينار )

تصدير العمالت المسلمة من قبل الوسطاء المقبولين رخص  الغرض، يجب أن ال تتضمن

المشار إليه أعاله قصد تمكين المسافرين غير  1321لسنة  23طبقا ألحكام المنشور عدد 

المقيمين من التصدير المادي للعمالت وفقا ألحكام هذا المنشور، مبلغا يتجاوة المبلغ المحدد 

 بهذا الفصل.

 

عاله، تتم  إعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء وفيما ةاد على المبلغ المذكور أ

  المقبولين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بحسابات غير المقيمين. 

     .1327ة ديسمبر بداية من غر   اذفأحكام هذا المنشور حيز الن   تدخل : 2الفص  

 

 

 

 المحــافــــظ

 

 

 العيّاري الشاذلي                                                                 


