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 2007 أفريل 12تونس، في          

 
 

 منشور إلى الوسطاء المقبولين
 2007   لسنة 9عــدد 

 
 

 . التحويالت بعنوان المصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخارج :الموضــوع
 

 إن محافظ البنك المركزي التونسي،  
 

 :بعد اإلطالع على   
 

 1958بتمبر   س 19 المؤرخ في    1958 لـسنة    90 القانـون عـدد      -  
المـتعلق بإنـشاء وتنظـيم البـنك المركزي التونسي مثلما تّم  تنقيحه بالنصوص                

 ماي          15 المـؤّرخ في     2006 لـسنة    26الالحقـة  وخاصـة بالقانـون عــدد          
  ؛2006
 لسنة  18 مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد          -  
ق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص      والمتعل 1976 جانفي   21 المـؤرخ في     1976

بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية          
 1993 لسنة   48مـثلما تّم  تنقيحها بالنصوص  الالحقة  وخاصة  بالقانون عـدد              

  ؛ 1993 ماي 03المؤّرخ  في 
 

 1977ة   جويلي 27 المؤرخ في    1977 لـسنة    608 األمـر عـدد      -  
 المشار إليه أعاله كما     1976 لسنة   18والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد       

 المؤرخ في   1993 لسنة   1696تـّم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد         
 .1993 أوت 16

 
 :قّرر ما يلي 

 

 يـضبط هذا المنشور شروط وطرق إنجاز التحويالت من قبل           :الفـصـل األّول    
لـين بعـنوان المصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخارج من          الوسـطاء المقبو  

 .مصاريف الترسيم و التكوين و مصاريف إعداد اإلقامة و مصاريف اإلقامة



 2

 يمكـن أن ينتفع بالتحويالت بعنوان المصاريف المتصلة بالتكوين           :2الفـصـل   
ن المهنـي بالخـارج كّل شخص مقيم مرخص له من قبل الوزارة المكلفة بالتكوي             

 .المهني لمواصلة تكوين بالخارج
 

 المنح المخصصة للتكوين المهني بالخارج: القسم األّول 
 

 : المنحة المخصصة لمصاريف إعداد اإلقامة – أ
 

 يـتم تحـويل مصاريف  إعداد اإلقامة في شكل منحة يقدر مبلغها               :3الفـصـل   
دم االعتراض  لكل فترة تكوين مبينة بشهادة ع     )  د 2.000(األقـصى بألفي دينار       

علـى مواصـلة تكـوين مهني بالخارج مسلّمة من قبل الوزارة المكلّفة بالتكوين              
 .المهني

 

يمكـن تحويل هذه المنحة  على مرة واحدة أو مجزئة على عدة مرات خالل فترة                
 .التكوين المبينة بالشهادة المشار إليها أعاله

 

 : المنحة المخصصة لمصاريف اإلقامة –ب 
 

ـ  : 4الفـصـل    دد المبلغ األقصى للمنحة الذي يمكن تحويله بعنوان مصاريف         ح
للشهر )  د1.500( اإلقامة بالخارج لغرض التكوين المهني بألف وخمسمائة  دينار         

 من هذا   3الـواحد خـالل فترة التكوين المبينة بالشهادة المنصوص عليها بالفصل            
 .المنشور

 

يل مصاريف اإلقامة إال في     ال يمكـن للمنتفعين بمنحة تكوين تحو       :  5الفـصـل   
حـدود الفارق بين المبلغ المرخص فيه بهذا العنوان بمقتضى هذا المنشور و بين              

 .مبلغ المنحة
 

ال يمكـن أن تخص التحويالت المنجزة خالل شهر إال مصاريف            : 6الفـصـل   
اإلقامـة المـتعلقة بهذا الشهر أو باألشهر السابقة من مدة التكوين المبينة بالشهادة              

 . من هذا المنشور3منصوص عليها بالفصل ال
 

 : مصاريف الترسيم و التكوين –ت 
 

يجب أن تكون مصاريف الترسيم و التكوين مطابقة للمبالغ المطلوبة           : 7الفصـل  
مـن قـبل مؤسـسة التكوين كما هو منصوص عليه باتفاقية التكوين المبرمة بين               

ى تقوم مقامها صادرة عن هذه      مؤسـسة التكوين والمعني باألمر أو بأية وثيقة أخر        
المؤسسة باسم المعني باألمر تبّين مّدة التكوين وتكلفته وآجال تسويتها و ذلك دون             

 .إحتساب مصاريف اإلقامة
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و يجب إنجاز التحويالت بهذا العنوان طبقا لآلجال المنصوص عليها بهذه اإلتفاقية            
 .أو الوثيقة

 
 مصاريف التكوينإنجاز التحويالت بعنوان :  القسم الثاني 

 
  تعيين مقر ملف تحويل مصاريف التكوين–أ 
 

يجـب تعيـين مقر ملف تحويل مصاريف إعداد اإلقامة و اإلقامة                   : 8الفـصـل   
 .و الترسيم و التكوين لدى وسيط مقبول واحد بالنسبة لمدة التكوين

 
ني يمكـن تغييـر تعيـين مقر ملف التحويل المتعلق بالتكوين المه            : 9الفـصـل   

بالخـارج بحـرية بعد االستظهار بشهادة في غلق الملف يسلمها الوسيط المقبول             
ويسلم هذا األخير   . المعـين لديه المقر سابقا تبين مبالغ التحويالت التي تّم إنجازها          

للمعني باألمر أو لمن يمثله الوثائق التي هي بحوزته والتي أستعملت لتكوين الملف             
 . ويحتفظ بنسخة منها

 
ـ   ملف التحويالت المتعلقة بالتكوين فـي صـورة تغيير تعيين مقر      : 10ل  الفـص

ا إعالم البنك   المعين لديه المقر سابق   على الوسيط المقبول    المهنـي بالخارج ، يجب      
المركـزي التونـسي بغلق الملف و أن يوجه إليه نسخة من الشهادة المشار إليها               

 .  من هذا المنشور9بالفصل عدد 
 
 :  تكوين الملف-ب
 

علـى الوسيط المقبول أن يطلب ، عند تعيين مقر الملف و لكل               : 11الفـصـل   
 :فترة تكوين، الوثائق التالية 

 
 األصل ونسخة من شهادة في عدم االعتراض على مواصلة تكوين مهني            - 

بالخـارج مـسلّمة مـن قـبل الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني تبين مدة التكوين               
 باألشهر؛

 

 نسخة من اإلتفاقية المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني باألمر           األصل و  - 
أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني باألمر تبّين              

 .مّدة وتكلفة التكوين وآجال تسويتها
 



 4

شهادة في عدم التمتع بمنحة تسلمها الوزارة المكلفة        األصـل ونسخة من      -      
 من   األصل ونسخة  هني تثبت أن المعني باألمر غير منتفع بمنحة  أو         بالـتكوين الم  

 .شهادة تسلمها الوزارة المذكورة تبين مبلغ المنحة في حالة اإلنتفاع بمنحة
 

 يـرجع الوسـيط المقبول لطالب التحويل أصل الوثائق التي وقع             :12الفـصـل   
 . تأشيرها أعاله وذلك بعد11تقديمها لتكوين الملف طبقا ألحكام الفصل 

 
 . طرق التحويل–ت 

 
يمكن أن يتم تحويل المبالغ المرخص فيها بعنوان مصاريف إعداد           :  13الفصـل  

 .اإلقامة و مصاريف اإلقامة إّما نقدا أو بواسطة شيكات أو بواسطة تحويل بنكي
 

يمكـن للوسيط المقبول أن يقوم بتسوية المصاريف التي تتعلق            : 14الفـصـل   
أو ترسيم أو نفقات  أخرى  تابعة  إلعداد إقامة المعني باألمر،             بحجـز مقر سكنى     

 .و ذلك مع خصمها من مصاريف إعداد اإلقامة
 

إن إنجـاز التحويالت بعنوان مصاريف اإلعداد لإلقامة و اإلقامة       : 15الفـصـل   
 .نقدا أو بواسطة شيكات ال يمكن أن يتم إال لفائدة المستفيد بالتكوين نفسه

  
 تتم التحويالت بعنوان مصاريف الترسيم و التكوين إما عن طريق            :16الفصـل  

 .تحويالت بنكية أو عن طريق شيكات محررة ألمر مؤسسة التكوين بالخارج
 

يفضي تسليم العمالت نقدا أو عن طريق شيكات في كل الحاالت            : 17الفـصـل   
حتفظ إلـى إعطاء الوسيط المقبول للمستفيد رخصة تصدير العمالت في نظيرين ي           

 .المعني باألمر بإحداهما
 

تخضع الملفات التي ال تتوفر فيها كل الشروط  المشار إليها أعاله             : 18الفصـل  
   2لتأشـير البنك المركزي التونسي على مطلب يوجه إليه على  مطبوعة  عـدد               

 .مدعما بالمستندات الالزمة
 

 اعالم البنك المركزي التونسي: القسم الثالث 
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 يـوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي و في أجل             :19الفـصـل   
أقـصاه الـيوم العشرون من كل شهر بيانا في الملفات المتعلقة بالتحويالت بعنوان              
مـصاريف التكوين المهني بالخارج التي تم تعيين مقرها لديهم خالل الشهر السابق              

 .شور لهذا المن1و ذلك طبقا لألنموذج موضوع الملحق عدد 
 

 يفـضي كـل تحويل بعنوان مصاريف الترسيم و التكوين المهني             :20الفـصـل   
بالخـارج أو مصاريف إعداد اإلقامة أو اإلقامة المتعلقة بالتكوين إلى إصدار جذاذة             

 جانفي  24 المؤرخ في    1997 لسنة   02معلـومات طبقا لمقتضيات المنشـور عدد       
1997. 
رمزي طبيعة العمليات المبينة    يـسند للـتحويالت موضـوع هذا المنشـور          

 . لهذا المنشور02بالملحق  عدد 
 المعلومات التي تم إصدارها بهذا العنوان إلى البنك         تجذاذايـتم إرسـال     و   

 المـؤرخ في           1997 لسنة   02المركزي التونسي طبقا لمقتضيات المنشـور عـدد       
 .1997 جانفي 24
 

 .نفيذ بداية من تاريخ اإلشعار به يدخل هذا المنشـور حيز الت : 21الفصـل 
 

 افظـــالمح         
 
 

 بكـارتوفيق          
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 2007 أفریل12  المؤرخ في 2007 لسنة  9 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1الملحق عدد 
 
 

 .: ............الرمز : ...................................................   الوسيط المقبول 
 : .............الرمز : ...............................................................   الفرع 

 
 
 

بيان في الملفات المتعلقة بالتحويالت بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج التي تم تعيين مقرها لدى الوسيط المقبول  

 ........ خالل شهر 

 
 /نحة یتمتع بم البلد مالحظات

 ال یتمتع بمنحة
)1( 

 مدة التكوین 
 )... إلى ...  من (

رقم بطاقة 
التعریف 
 الوطنية

إسم و لقب 
المستفيد 
 بالتكوین

 التاریخ

       
       
       
       
       

 
 

          الختم و اإلمضاء المعتمد                                                                                             
 
. ضع نعم إذا آان المستفيد یتمتع بمنحة  أو ال إذا آان المستفيد ال یتمتع بمنحة)1(
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  2007 لسنة  9 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2الملحق عدد 
  2007 أفریل12 المؤرخ في 

 
 
 
 
 

رموز طبيعة العمليات المخصصة للتحویالت بعنوان مصاریف 
 التكوین المهني بالخارج

 
 
 
 

 
 

 0535: مصاريف اإلعداد لإلقامة و مصاريف اإلقامة بعنوان التكوين المهني  -

 0536: مصاريف الترسيم و مصاريف التكوين المهني                           -

 

 
 


