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  2007 جانفي 9تـونس في          

 
 

 منشـور إلى الوسطاء المقـبـوليـن
 2007 لسنة 01عـدد 

 
 

  1993 أآتوبر 7 المؤرخ في 1993 لسنة 16المنشور عدد  : الموضوع
 .والمتعلق باالقـتراضات الخارجية  

 
 

 إّن محافظ البنك المرآزي التونسي،  
 

 :بعد اإلطالع على   
 

دد  -  انون ع نة 90 الق ي  1958 لس ؤّرخ ف بتمبر 19 الم تعلق     1958 س  والم
 بإنشاء وتنظيم البنك المرآزي التونسي مثـلما تّم تـنـقـيحه بالنصوص الالحـقة له ،

 
دد   -  انون ع ادرة بالق ية الص تجارة الخارج ة الصرف وال نة 18 مجل  1976 لس

ي      ؤّرخ ف ن التشریع ال        1976 جانفي    21الم راجعة وتدوی تعلق بم خاص بالصرف   والم
ّم      ا ت ية آم بلدان األجنب ية وال بالد التونس ن ال ات بي نظم للعالق ية والم تجارة الخارج وال

 تنقيحها بالنصوص الالحقة لها ،
 

نة  608 األمر عدد     -   والمتعلق بضبط 1977 جویلية 27 المؤرخ في  1977 لس
مّ                       ا ت يها أعاله آم ية المشار إل تجارة الخارج ة الصرف  وال يق مجل  تنقيحه  شروط تطب

 بالـنصوص الالحقة له ،
 

ن عدد             -  ى الوسطاء المقبولي  أآتوبر 7 المؤرخ في  1993 لسنة   16 المنشور  إل
 2005 لسنة   3 والمتعلق باالقتراضات الخارجية مثـلما تّم تنقيحه بالمنشور عدد          1993

  ،2005 جانفي 4المؤرخ في 
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 :قّرر ما یلي 

 
ــل األّول ام ال  :الفص ـلغى أحك ى  تـُ ور إل ن المنش ل األول م ن الفص ثة م رة الثال فق

دد   ن ع طاء المقبولي نة 16الوس ي 1993 لس ؤرخ ف توبر 7 الم يه 1993 أآ ار إل  المش
 :أعاله وتعّوض باألحكام التالية 

  
ثة      - الفصل األول      «         رة الثال دة ( الفق ى مؤسسات القرض        ) :جدی  وللغرض، عل

بل           ا أن تخضع ق دى إحدى مؤسسات         والمؤسسات األخرى، إم يم إرادي ل ى تقي ك إل  ذل
ر،    ة النش ل، لغای ور وأن تتحّص ذا المنش الملحق له ة المضّمـنـة ب نة بالقائم يم المبّي التقي

 » .على ترقيم، أو أن تكون مدرجة بالبورصة
 

 . یدخل هذا المنشور حّيز التنفيذ بدایة من تاریخ اإلشعار به :الفصل الثاني
 
 

  ظالمـحــافـــ         
 

 توفـيق بكـّـار         
  


