
 

 

 

 منشور إلى الوسطاء المقبولين 

   0202فيفري  20 مؤّرخ في 0202 لسنة 20 عدد
 

 التسوية المالية لتوريد وتصدير السلع. : الموضوع

 

 البنك المركزي التونسي، إّن محافظ 

 

 8916لسنة  81بمقتضى القانون عدد ة دراصالع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الطاالبعد 

والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية  8916جانفي  18 في المؤرخ

 المرسوموخاصة  الالحقةجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص األد التونسية والبلدان القات بين البالوالمنظم للع

 ، 1188اكتوبر  12المؤرخ في  1188ة لسن 91عدد 

 

والمتعلّق بالتجارة الخارجية مثلما تّم  8992مارس  1في  المؤّرخ 8992لسنة  28وعلى القانون عدد 

 ، 8999فيفري  81المؤّرخ في  8999لسنة  9تنقيحه بالقانون عدد 

 

ساسي للبنك االالمتعلق بضبط النظام  1186أفريل  13المؤرخ في  1186لسنة  13على القانون عدد و

  المركزي التونسي،

 

والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة  8911جويلية  11 المؤرخ في 8911لسنة  611مر عدد األوعلى 

خاّصة األمر حقة والالبالنصوص  وإتمامه ه كما تم تنقيحهالالمشار إليها أع والتجارة الخارجية الصرف

 ،1181مارس  11المؤرخ في  1181لسنة   191 عددالحكومي 

  

بضبط طرق القيام بعمليات  المتعلقو 8992أوت  19 المؤرخ في 1994لسنة  1743مر عدد األوعلى 

 1182لسنة  1211التجارة الخارجية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص الالحقة وخاّصة األمر عدد 

 ،1182سبتمبر  81المؤّرخ في 

  

بتسوية والمتعلق  8998أفريل  12المؤرخ في  8998لسنة  1عدد  إلى الوسطاء المقبولينمنشور الوعلى 

 ومتابعة ملفات تعيين مقر إيداع عمليات التجارة الخارجية، 

 

والمتعلق  8992سبتمبر  82المؤرخ في  8992لسنة  82عدد  إلى الوسطاء المقبولينمنشور الوعلى 

لسنة  12بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع كما تّم تنقيحه بالنّصوص الالحقة وخاّصة المنشور عدد 

 ،1116ديسمبر  81المؤرخ في  1116

 

عتماد ابوالمتعلق  1111جوان  18المؤرخ في  1111لسنة  1عدد  إلى الوسطاء المقبولينمنشور الوعلى 

 1182لسنة  88كما تّم تنقيحها بالمنشور عدد  النظام اآللي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية

 ،1182أكتوبر  86المؤّرخ في 

 



الحسم بوالمتعلق  1181فيفري  86المؤرخ في  1181لسنة  2عدد  لى الوسطاء المقبولينإمنشور الوعلى 

 ،الديواني عبر النظام اآللي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية
 

 ،1111جانفي  11المؤرخ في  1111لسنة  11وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 
 

 :قرر ما يلي

 

من  81و  81 والفصول 88والفقرة األولى من الفصل  81و 1و 6الفصول تلغى أحكام  -األولالفصل 

بالتسوية المالية لتوريد وتصدير والمتعلق  8992سبتمبر  82المؤرخ في  8992 لسنة 82المنشور عدد 

 وتعوض كما يلي:السلع 

 

للواردات بعد يجب أن تتم التسوية المالية مكرر،  1و  1مراعاة أحكام الفصول  مع - ( جديد ) 6الفصل 

سيط المقبول المعين لديه حسم الديواني الموجه الى الوالكما يثبته خول الفعلي للسلع الى البالد التونسية الدّ 

 .الجاري بها العملداع طبقا لإلجراءات مقر اإلي
 

واتير والفالحسم الديواني مبالغ حدود  فيالتحويالت المعين لديه مقر اإليداع إنجاز الوسيط المقبول تولّى ي

 النهائية المؤشر عليها من قبل الديوانة.

 

تسبقات الأو دفع بصفة مسبقة ّدفع إنجاز الداع ييمكن للوسيط المقبول المعين لديه مقر اإل -)جديد( 7الفصل 

المبلغ موضوع  إرجاع في ضمانأن يتّم إصدار شريطة  ،العقد التجاري المزود بمقتضىشترطه يذي ال

 .المقيم لفائدة المورد الدفع من قبل بنك المزود غير المقيم

 

غير أّن إصدار الضمان المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل ال يشترط بالنسبة لدفع تسبقات 

بعنوان توريد منتجات بغرض استعمالها من قبل المورد المقيم مباشرة في دورة إنتاج السلع والخدمات 

بمؤسسته أو منتجات الزمة لتنفيذ صفقة عمومية وذلك في حدود الكميات المنصوص عليها في تلك 

( من قيمة عملية التوريد موضوع الدفع، %31الصفقة. وال يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة خمسين بالمائة )

يتم دفع التسبقة و .نار(دي 11.111) عشرين ألف  دينار ال تزيد عنعندما تكون قيمة المنتجات الموردة إالّ 

 ."أو نسخة من عقد الصفقة على ضوء العقد التجاري

 

تنّص العقود المتعلّقة بها  أن تستخلص أثمان المبيعات بأي وسيلة دفع عندما يمكن  -()جديد 02الفصل "

 "ابتداء من تاريخ شحن السلع يوما 61جال دفع تصل الى آعلى 

 

جال دفع العقود المتعلّقة بها على آيتم إنجاز المبيعات التي تنص  -الفقرة األولى )جديدة( 00الفصل 

 ما استوفت أحد الشروط التالية:يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع، بحرية كلّ  161يوما و 68تتراوح بين 
 

 ،ضمان في الدفع  صادر عن بنك غير مقيموضوع مأن تكون  -

 ضامن، لفائدة المصّدر المقيم،فيه أو بخطاب اعتماد وع رجغير قابل لل ياعتماد مستندفتح ب تقترنأن  -

رة لفائدته وموثوقة بكفالة من تنّص على الدفع بواسطة كمبيالة صادرة باسم الوسيط المقبول أو مظهّ أن  -

 ،مقيمغير قبل بنك 

 تأمين قرض التصدير. عقدتّم تغطيتها بواسطة تأن  -

 

العقود لبنك المركزي التونسي المبيعات التي تنص المسبق لترخيص للتخضع  -()جديد 00الفصل "

يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع والتي ال  161يوما و 68جال دفع تتراوح بين آعلى المتعلّقة بها 



وكذلك الشأن   ،( من هذا المنشورة)جديدفقرة أولى  88تستجيب ألحد الشروط المشار إليها بالفصل 

 يوما. 161ل دفع تفوق اجآبالنسبة للمبيعات التي تنص على 

 

بواسطة اعتماد مستندي أو تسليم  المستخلصةبالنسبة للمبيعات يتعين على المصّدر،  -)جديد( 01 لفصلا

الوثائق المرتبطة  أن يسلّم الى الوسيط المقبول المعين لديه مقر اإليداعقبول، الدفع أو المستندي مقابل 

  .حال تكفّل الناقل بالسلعبالسلع ) فاتورة نهائية، وثيقة النقل،...( 

 

 لحريف.إلى اذه الوثائق مباشرة هتسليم  يحّجرو

 

بالتسوية والمتعلق  8992سبتمبر  82المؤرخ في  8992 لسنة 82عدد لى المنشور إيضاف  – 0الفصل 

 ثالثا كما يلي: 1الفصل مكرر و 1 الفصلالمالية لتوريد وتصدير السلع 

 

بصفة  ثمن واردات السلعأن يتولّى دفع اإليداع ن لديه مقر يمكن للوسيط المقبول المعيّ  -مكرر 8الفصل 

 شريطة:مسبقة 

 

أن تكون المنتجات موّردة بغرض استعمالها من قبل المورد المقيم مباشرة في دورة إنتاج السلع  -

 والخدمات بمؤسسته،

لف دينار عشرين أبالعقد التجاري،  ا، كما تم تحديدهال يتجاوز قيمة السلع موضوع عملية التوريد أن -

 ،دينار( 11.111)

 من قبل المزود بمقتضى العقد التجاري.بصفة مسبقة مشترطا الدفع أن يكون  -

 

 من هذا الفصلولى يه بالفقرة األتجزئة عملية توريد تفوق قيمتها الجملية السقف المنصوص علوتحّجر 

أّن بعث على اإلعتقاد بعندما تتوفر لدى الوسيط المقبول أسباب مقبولة تو بغرض الدفع بصفة مسبقة.

إليه أعاله، يتعين عن تجزئة مبلغ يتجاوز السقف المشار نتج يمكن أن يطلوب دفعه بصفة مسبقة مالالمبلغ 

 فورا. ه تعليق تنفيذ الدفع وإعالم البنك المركزي التونسي بذلكعلي

 

دفوعات  طبقا المعين لديه مقر اإليداع والذي تولّى إنجاز  الوسيط المقبولعلى جب ي -ثالثا 8 لفصلا

أن يتأكد من الدخول الفعلي الى البالد التونسية  مكرر من هذا المنشور، 1)جديد( و 1ألحكام الفصلين 

على المعطيات المتعلقة بالحسم الديواني التي توجه إليه طبقا لإلجراءات  بناء ، وذلكالموردة للسلع

 جاري بها العمل. ال
 

جل التعاقدي أو عندما يتبين بعد الحسم الديواني أن المبلغ ة عدم إنجاز عملية التوريد في األفي صور

د التونسية المبالغ لى البالإ فوراعلى المورد أن يعيد  جب، يبالحسم الديواني المبيّنالمحول يتجاوز المبلغ 

 دون أن تكون مستحقة. المحولة

  

 ه.هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر يدخل: 1الفصل 

        

 لمحافظا    

                                                                                                           

 مروان العباسي                  


