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  2004 نوفمبر 1في تونس          
 
 

 2004  لسنة 7منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 
 

 
 1993 سبتمبر 8 المؤرخ في 1993 لسنة 10 المنشور عدد   :الموضوع

 والمتعلق بالتحويالت بعنوان مصاريف الدراسة لفائدة الطلبة  
 بالخارج  

 
 إن محافظ البنك المرآزي التونسي،  

 
 :طالع على بعد اإل  

 
ـدد -   انون ع نة 90 الق ي 1958 لس ؤرخ ف بتمبر 19 الم تعلق 1958 س  والم

 بإنشاء وتنظيم البنك المرآزي التونسي،
 

ـدد -   انون عـ ادرة بالق رف الص ة الص نة 18 مجل ي   1976 لس ؤرخ ف  الم
ي 21 تجارة   1976 جانف رف وال اص بالص ريع الخ ن التش راجعة وتدوي تعلق بم  والم

ية يحها          الخارج ّم تنق ثلما ت ية م بلدان األجنب ية وال بالد التونس ن ال ات بي نظم للعالق  والم
 ،1993 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 48بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 
دد  -   ر ع نة 608 األم ي  1977 لس ؤرخ ف ية 27 الم تعلق 1977 جويل  والم

دد   انون ع يق الق روط تطب نة 18بضبط ش ار إ1976  لس يحه   المش م تنق ا ت اله آم يه أع ل
  ،الالحقةبالنصوص  

 
دد  -   ور ع نة 10المنش ي 1993 لس ؤرخ ف بتمبر 8 الم تعلق  1993 س و الم

ّم تنقيحه بالمنشور            ثلما ت بة بالخارج م ائدة الطل نوان مصاريف الدراسة لف تحويالت بع بال
 ، 1998 أآتوبر 9 المؤرخ في 1998 لسنة 11عدد 

 
 :قّرر مـا يلــي   
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 المؤرخ في 1993 لسنة 10عدد  من المنشور IIتلغى الفقرة األولى،أ،   : ل األوّّلالفص

 : و تعوض آما يلي 1993 سبتمبر 8
 

ة  في شكل منحة سنوية حدد                  "    داد اإلقام نوان مصاريف إع تحويل بع تم ال ي
 )" د2.000(مبلغها األقصى بألفي دينار 

 
ى، ب،         : 2الفصل    رة األول يه بالموضوع و تعوض           من المن   IIتلغى الفق شور المشار إل
 : آما يلي 

 
ية أو          "   ا خالل السنة الجامع ي يمكن تحويله نحة الت بلغ األقصى للم حدد الم

ة بالخارج قصد الدراسة بألف  دينار                   نوان مصاريف اإلقام في )  د 1.000(الدراسية بع
 ".الشهر الواحد

 
نوان ج ،           :3الفصل    ام الع شار إليه بالموضوع  و تعوض   من المنشور الم II تلغى أحك

 :آما يلــي 
 

ة من قبل                   "    بالغ المطلوب يم و الدراسة  الم ن أن توافق مصاريف الترس يتعي
ية بناء على أية وثيقة صادرة عن هذه المؤسسة باسم  الطالب على                   يم األجنب مؤسسة التعل

ة    اريف اإلقام مل مص بقا لآل     .   أال تش نوان ط ذا الع تحويالت به از ال تم إنج ال ي ج
 ".المنصوص عليها بهذه  الوثيقة

 
 من المنشور المشار إليه بالموضوع و تعوض آما         III،  ) 3°تلغى الفقرة ب،     : 4الفصل  

 :يلي 
 
 :بالنسبة لمطالب تحويل مصاريف الترسيم و الدراسة ) °3"
 

 األصل و نسخة من موافقة الوزارة المكلفة بالتربية،  -
 ".ين مبلغ المصاريفاألصل و نسخة من الوثيقة التي تب -
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 يرخص للوسطاء المقبولين في إنجاز تحويالت تكميلية في حدود المبالغ التي             :5الفصل   

ذا المنشور حيز                          اريخ دخول ه بل ت تعوا، ق ن تم بة الذي ائدة الطل ذا المنشور لف يضبطها ه
نوان الس    ة بع ة أو مصاريف اإلقام داد اإلقام تعلق بمصاريف إع تحويالت ت يذ، ب نة التنف

 .2005-2004الجامعية أو الدراسية 
 

 .يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ اإلشعار به  :6الفصل 
 
 

 افظـــــالمح          
 

 توفيـق بكــار          


