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  2009 نوفمبر 18تونس، في 

 
 منشور إلى الوسطاء المقبولين

      2009 لسنة 23عـــدد   
 

شور عدد    : الموضوع  سنة 09المن ي   2007 ل ريل  12 المؤرخ ف تعلق 2007 أف  والم
 .بعنوان المصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخارجبالتحويالت 

 
 :إن محافظ البنك المرآزي التونسي 

 
 :عد االطالع على ب
 
دد - ون ع سنة 90 القان ي 1958 ل ؤرخ ف بتمبر 19 الم تعلق 1958 س  الم

سي             نك المرآزي التون شاء وتنظيم الب مـثلما تـّم  تنقـيحه بالنصوص الالحقة                  بإن
  ، 2006 ماي 15 المؤّرخ  في 2006 لسنة 26وخاصة بالقانون عـدد 

 
صادر   - ية ال تجارة الخارج صرف و ال ة ال دد   مجل ون ع سنة 18ة بالقان  ل

ي        1976 دوين التشريع الخاص         1976  جانفي     21 المؤرخ ف راجعة وت تعلق بم  والم
ات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية                نظم للعالق ية والم تجارة الخارج بالصرف وال

ون عدد                 ة وخاصة بالقان يحها بالنصوص الالحق م تنق ثلما ت  المؤرخ  1993 لسنة   48م
  ،1993 ماي 3في 

 
سنة    608 األمر عدد      - ي      1977 ل ية    27 المؤرخ ف  والمتعلق  1977 جويل

ون عدد            يق القان سنة    18بضبط شروط تطب يه أعاله آما تم تنقيحه         1976 ل المشار إل
 بالنصوص الالحقة ، 

 
شور عدد      - سنة    09 المن ي      2007 ل ريل    12 المؤرخ ف  والمتعلق  2007 أف

 .ارجبالمصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخ
 

 :قرر ما يلي 
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ى من الفصل             :  الفصل األول     رة األول ام الفق ام الفصل     3تلغى أحك   من   4 وأحك
 :و تعوض آما يلي   2007 أفريل 12 المؤرخ في 2007 لسنة 09المنشور عدد 

 
صل « دة (3الف ى جدي رة األول داد ) : الفق صاريف إع ويل م تم تح ي

لكل فترة تكوين   )  د 3.000(ف دينار   ثالثة آال بمبلغ أقصاه   اإلقامة في شكل منحة     
ي بالخارج المسلمة من                    وين مهن ى مواصلة تك راض عل شهادة عدم االعت نة ب مبي

 .قبل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني
 

د  (4الفصل    ذي يمكن تحويله               : ) جدي نحة ال بلغ األقصى للم حدد الم
ين    ي بألف تكوين المهن رض ال ارج لغ ة بالخ صاريف اإلقام نوان م ين بع ومائت

للشهر الواحد خالل فترة التكوين المبينة بالشهادة       )  دينار 2.250(وخمسين دينار    
 ». من هذا المنشور3  بالفصلالمنصوص عليها

 
 .2010   يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي   : 2الفصل 

 
 

                   الــمــحـــافـــــظ 
 

 توفيق بكـّار        
 
 
 
 
 


