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 2006 نوفمبر13تونس، في 
 
 

 منشور إلى
 2006  لسنة 16 الوسطاء المقبولين عدد 

 
  . إجراءات تورید المنتوجات المتمتعة بنظام حرّیة التورید : الموضوع

                إن محافظ البنك المرآزي التونسي،
د اإلطالع على القانون عدد        والمتعلق بإنشاء 1958 سبتمبر19 المؤرخ في 1958 لسنة 90       بع

 و تنظيم البنك المرآزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة له،
ى األمر عدد        المتعلق بضبط طرق القيام     1994 أوت   29 المؤرخ في    1994 لسنة   1743       وعل

دد  ر ع ة  وخاصة باألم يحه بالنصوص الالحق م تنق ا ت ية آم تجارة الخارج يات ال نة 2619بعمل   لس
 .      2006 اآتوبر2المؤرخ في  2006

دد    ر ع ى األم نة 2470      وعل ي 1997  لس ؤرخ ف ــمبر 22  الم إحداث 1997  دیس تعلق  ب  الم
ندمج لمعالجة إجراءات التجارة                      ي الم نظام اآلل د وتصدیر البضائع وال ند توری يدة ع اإلضبارة الوح

 .2006 اآتوبر2رخ في  المؤ2006  لسنة 2620الخارجية آما تم تنقيحه باألمر عدد 
ى    ن عدد                  وعل ى الوسطاء المقبولي    1994 سبتمبر 14 المؤرخ في    1994 لسنة    14المنشور إل

 .والمتعلق بالتسویة المالية لتورید وتصدیر السلع
دد     ن ع طاء المقبولي ى الوس ور إل ى المنش نة 8       وعل ي  2002 لس ؤرخ ف وان 21 الم        2002 ج

 ماد النظام اآللي المندمج لمعــالجة إجراءات    والمتعلق باعتـــ
 .             التجارة الخارجية

دد ن ع ى الوسطاء المقبولي ور إل ى المنش نة 15                   وعل ي 2003 لس ؤرخ ف مبر 12 الم       2003 دیس
 .خارجيةوالمتعلق بتعميم  اعتماد النظام اآللي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة ال

دد    ن ع طاء المقبولي ى الوس ور إل ى المنش نة  4      وعل ي  2005 لس ؤرخ ف ي 17الم       2005 جانف
 . اآللي المندمج لمعــالجة إجراءات التجارة الخارجيةموالمتعلق بالحسم الدیواني عبر النظا

                          
 :                            قّرر ما یـلي

تّم بمقتضاه    تـّم حـذف شهادة التوريد، سند التجارة الخارجّية الذي            : الفصــل األول                 ی
 .تورید المنتوجات المتمتعة بنظام حّریة التورید

 2619وأصبح إنجاز هذه العمليات یتّم بواسطة فاتورة تجاریة تطبيقا ألحكام األمر عدد     
 .2006 أآتوبر 2 المؤّرخين في 2006 لسنة 2620 واألمر عدد 2006لسنة 
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 على أرقام  بصفة  جلية             و لتعيين مقر إیداع الفاتورة التجاریة، یتعين على الموّرد أن ینص
التصنيفة الدیوانية للمنتوجات التي سيتولى توریدها، على الفاتورة نفسها مع الحرص على المحافظة             

 . بيانات المدرجة بهاعلى وضوح ال
توجات على وثيقة                                    ية  للمن ام التصنيفة  الدیوان ى أرق ند االقتضاء التنصيص عل و یمكن ع

 . مرافقة تحمل ختم الموّرد ونفس مراجع الفاتورة التجاریة
ي   ــل الثان ول   : الفص ام الفص ى أحك ى (1تلغ رة األول ى           ا( 2  و)الفقــ ن األول لفقرتي

ية    ى     (  5و )والثان رة األول ى الــوسطاء المقبولين عد         )الفق  المشار  1994 لسنة   14 دمن الــمنشور إل
 : إليه أعاله وتّعوض باألحكام التالية

تتم التسویة المالية للواردات والصادرات عن  : )جدیدة( الفقرة  األولى (صل األول الف  «              
تجا           داع سندات  ال ر إی م مق ن لدیه ن المعّي ير النهائية  /رة الخارجية و طریق الوسطاء المقبولي أو الفوات

دة طبقا لألمرعدد            /للتصدیر و   تجاریة المع ير ال  المتعلق  1994 أوت   29 المؤرخ في      1743أو الفوات
دد      ر ع ية واألم تجارة الخارج يات ال از عمل رق إنج بط ط نة 2470بض ي  1997  لس ؤرخ ف   22الم

مبر د و    1997دیس ند توری يدة ع بارة الوح إحداث اإلض تعلق ب ي    الم نظام اآلل ائع  و ال دیر البض تص
    .المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية

ى        - 2 الفصل                   رة األول دة   ( الفق یخضع لترخيص البنك المرآزي التونسي تعيين       ):جدی
ية للتصدیر و الفواتير التجاریة ، التي ال          ير النهائ تجارة الخارجية و الفوات داع سندات ال ر إی  تتوفر مق

في تسویتها المالية الشروط المحددة في هذا المنشور وآذلك األمر بالنسبة للعقود التجاریة فيما یخص      
 . المنشور هذا منالعمليات المشار إليها بالفصل التاسع

رة               ية   الفق دة   ( الثان نفردة بتأشير سند                  ):جدی يات م ا لعمل ذا الترخيص إم نح ه  یمكن أن یم
لمجموعة عمليات ینجزها نفس أو لخارجية أو الفاتورة النهائية للتصدیر أو الفاتورة التجاریة        التجارة ا 

ة أن تتضمن سندات التجارة الخارجية أو الفواتير                        ذه الحال ترة محددة، ویجب في ه تعامل خالل ف الم
  .مراجع هذا الترخيص بصفة واضحةللتصدیر أو الفواتير التجاریة النهائية 

ى 5الفصــل              رة  األول دة(  الــفق تورید أو     : )جدی ـداع رخص ال ر إی ن مــق یخــضع تعيي
ذا     ن ه ع  م يها بالفصل  التاس ار إل واردات المش يما یخص ال تجاریة ف ود ال تجاریة أو العق ير ال الفوات

تورید قابال للخالص في إط                        ان ال ا آ نك المرآزي التونسي المسبق آلم ى ترخيص الب ار المنشور، إل
ا المنشور إلى  الوسطاء                      تجاوز األسقف  التي حدده بلغ ی ن بم برم مع غير مقيمي العمالت م قرض ب

 والمتعلق باإلقتراضات الخارجية، مثلما     1993 أآتوبر   7 المؤرخ في    1993  لسنة    16المقبولين عدد   
   » .تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة

  إلى الوسطاء المقبولينثاني والثالث من المنشورتضاف إلى  الفصلين  ال :الفصل الثالث              
 :  المشار إليه أعاله األحكام التالية2002 لسنة 8 دعد

ة    ( 2الفصل     «               اتورة التجاریة، بالنسبة لعمليات التورید التي      -  ):  مطة رابع أنموذج الف
  .تتم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، بفاتورة تجاریة

ة    ( 3الفصل    اتورة التجاریة الصادرة عن المزّود غير المقيم، بالنسبة          - ):  مطة رابع  الف
 .لعمليات التورید التي تتم بفاتورة تجاریة
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ن أن تضّمن بصفة واضحة بهذه الفاتورة، أو بوثيقة مصاحبة لها تحمل نفس المرجع                              ویتعّي
  .» ات المزمع توریدهاو ختم المورّد، أرقام التصنيفة الدیوانية للمنتوج

رابع      15 دمن المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدتلغى أحكام  الفصل األول       : الفصل ال
 :  و تعوض باألحكام التالية المشار إليه أعاله2003لسنة 

د  (الفصل األول     «               ر إیداع      ت : ) جدی ن مق عمليات التجارة الخارجية   نسحب إجراءات تعيي
ي المندمج لمعالج               وإعالم    نظام اآلل ا عبر ال نك المرآزي التونسي به  إجراءات التجارة الخارجية    ةالب

يها بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد           2002 جوان 21 المؤرخ في 2002 لسنة 8المنصوص عل
ى سندات التجارة الخارجية والفواتير النهائية للتصدیر والفواتير ا       ذا المنشور، عل نقح به لتجاریة و الم

تجاریة بالنسبة لعمليات التورید تحت نظام القبول المؤقت أوالخزن التي ترد على الوسطاء                 ود ال والعق
 » .المقبولين خارج إطار هذا النظام 

اریخ  :الفصل الخامس  تداء من ت يذ اب ّيز التنف ذا المنشور ح ام ه بر 15 تدخل أحك  نوفم
2006.  

   
                                   الــــمحافـــــظ                                

     
                                                          

 تــوفيق بـــكـار                                                                 


