
 

 

 

 6302ديسمبر  03تونس، في                                                                        

 

 6102لسنة  9منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 

 

 الجاريةالتحويالت بعنوان العمليات :  الموضوع 

 

 

 ن محافظ البنك المركزي التونسي،إ 

  
المتعلق  6302أفريل  63المؤرخ في  6302لسنة  03القانون عدد  على الطالعابعد 

 بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي.

 

لسنة  01مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما تم إصدارها بمقتضى القانون عدد على و

تعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف موال 0792جانفي  60المؤرخ في  0792

 اونسية والبلدان األجنبية كما تم تنقيحهوالتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد الت

 .0770ماي  0المؤرخ في  0770لسنة  81بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 

والمتعلق بضبط شروط  0799جويلية  69المؤرخ في  0799لسنة  231األمر عدد على و

تطبيق مجلة الصرف المشار إليها أعاله كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة و بالخصوص األمر 

 .0770أوت  02المؤرخ في  0770لسنة  0272عدد 

 

  0770 ديسمبر 03المؤرخ في  0770لسنة  60منشور البنك المركزي التونسي عدد على و

 كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة. التحويالت بعنوان العمليات الجاريةوالمتعلق ب

 

 6302ديسمبر  67 في خالمؤر 6302لسنة  9قرار لجنة مراقبة المطابقة عدد على و

المتعلق بضبط النظام األساسي  6302 لسنة 03من القانون عدد  86الفصل ب االمنصوص عليه

 .للبنك المركزي التونسي

 

 قرر ما يلي :

 

 

 



 
 

2 
 

شروط انجاز الوسطاء المقبولين للتحويالت بعنوان يضبط هذا المنشور  : الفصل األول

 69المؤرخ في  0799لسنة  231عدد األمر مكرر من  06شار إليها بالفصل مالعمليات الجارية ال

، والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة 0799جويلية 

باستثناء العمليات المنظمة بتراتيب خاصة
1
. 

 

 القسم األول: طرق وشروط انجاز التحويالت

 

التحويالت المتعلقة بالعمليات الجارية موضوع هذا المنشور على ضوء  متت : الفصل الثاني

ثائق المناسبة المؤشر عليها من قبل المتعامل المقيم وذلك حسب الشروط الخاصة بكل عملية من الو

من هذا المنشور وكذلك حسب الشروط المحددة  0هذه العمليات كما هو مبين بالملحق عدد 

 .بالفصول التالية

 

للقطاع العام موضوع قرار يعفي الطرف التونسي العمليات الجارية  جميعبالنسبة لوه إال ان

من القيام بإجراءات الصرف والتجارة الخارجية، يتولى الوسطاء المقبولون خالص  باألمر المعني

 مسدي الخدمات أو المزود غير المقيم على ضوء القرار المذكور.

 

 اسداء الخدماتالفقرة األولى: التحويالت بعنوان 

 

 01-بإلى  0-بالخدمات المشار إليها بالفقرات  اسداء جب أن تتم فوترةي :  لثالفصل الثا

. ويجب أن تكون غير قامةإللهذا المنشور دون اعتبار مصاريف ا 0من الملحق عدد 6-ذو بالفقرة 

المقيم والطرف غير جزافية وقابلة للقيس بواسطة وحدات كمية مبينة بالعقد المبرم بين الطرف 

 المقيم.

من هذا المنشور والتي  0المذكورة بالملحق عدد  ثباتوثائق االيجب أن تبين بوضوح 

األولى من  الفرعية الخدمات المشار إليها بالفقرة اسداء يتعين اإلدالء بها إلنجاز التحويالت بعنوان

 هذا الفصل ما يلي:

 

 .اتسمية األطراف المتعاقدة ومقر إقامته -

-  

 تاريخ إبرام العقد ومدة إنجاز العملية أو العمليات. -

 

المتعلقة  صخالوالتكلفة الفردية وطرق ال العملتكلفة  المقابل المتفق عليه و كذلك وحدة -

 .به

                                                           
1
مال عمليات التجارة الخارجية ومصاريف المأموريات والتربصات  ومصاريف الدراسة ومصاريف التكوين المهني والمنحة السياحية ومنح أسفار األع 

من األرباح ومنح الحضور المسندة ألعضاء مجلس اإلدارة وحصص التأسيس الراجعة وتوزيع وتحويل األرباح وحصص األرباح والمرابيح والحصص 
 لغير المقيمين ومصاريف العالج بالخارج ومصاريف اإلقامة المتصلة به ومصاريف النقل.
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نسبية  الخدمات غير المقيم في شكل أتاوة سديخالص م اعتماد لي حاف .: رابعالفصل ال

يجب أن يكون المبلغ  ،)لرقم المعامالت أو لألرباح، أو للقيمة المضافة أو للكميات المنتجة الخ...(

 .المقيم متعاملفي احتساب األتوات يعدها ال جدول مفصلالمزمع تحويله مؤيدا ب

 

دون المساس بأحكام الفصل الثالث المشار إليه أعاله، يمكن إنجاز :  خامسالفصل ال

التحويالت التي تأذن بها المؤسسات التي تمارس نشاطا تجاريا بعنوان عقود نقل التكنولوجيا 

إذا توفرت في هذه المؤسسات الشروط  لهذا المنشور 0من الملحق عدد  2-بالمذكورة بالفقرة 

ري به العمل في المجال أو تم الترخيص لها في الغرض من قبل المنصوص عليها بالتشريع الجا

الوزارة المكلفة بالتجارة
2
. 

الخدمات  سداءنفقات المقر ضمن مصاريف إف ينتصال يمكن :  سادسالفصل ال

عهد بها الشركة تالتي تعتبر مصاريف عامة توله  0المنصوص عليها بهذا المنشور والملحق عدد 

على فروعها المنتصبة بعدة بلدان والتي تشتمل ها وزعتوبصفة مباشرة أو غير مباشرة األم 

باألساس على الخدمات المحاسبية واإلدارية والمالية والتصرف في الموارد البشرية. ال يمكن 

 للوسطاء المقبولين إنجاز التحويالت بعنوان نفقات المقر في إطار هذا المنشور.

سيط المقبول أسباب مقبولة تجعله يعتقد أن التحويل المطلوب بعنوان عندما تتوفر لدى الوو

الخدمات المنصوص عليها بهذا المنشور، يمكن أن يمثل تحويال بعنوان نفقات المقر  اسداء قسم من

 يتعين عليه تعليق تنفيذ العملية وإعالم البنك المركزي التونسي بذلك فورا.

 

 الصفقات المنجزة بالخارجالتحويالت بعنوان  الفقرة الثانية:

 

يجب أن تؤدي الدفوعات بعنوان صفقات األشغال و الدراسات و المتابعة  :بعساالفصل ال

لهذا المنشور إلى إصدار   0من الملحق عدد  0-ربالفقرة   اوالخدمات األخرى المشار إليه ةوالمراقب

الوسيط المقبول المعين لديه  من قبل لهذا المنشور 6بق لألنموذج موضوع الملحق عدد اطمكشف 

 لكل صفقة. وذلك بالنسبة مقر الصفقة

ن لديه مقر الصفقة كل يعلى صاحب الّصفقة أن يوجه إلى الوسيط المقبول المع يتعيّنو

الوثائق المؤيدة إلرجاع المحاصيل المتعلّقة بالصفقة إلى البالد التونسية بما في ذلك تلك التي تّم 

 .لديه غير الذي تّم تعيين مقر الصفقة وسيط مقبول برإرجاعها ع

                                                           
2
 9343لسنة  4034عدد واألمر  9336أوت  49المؤرخ في  9336لسنة  96والقانون عدد  4694جويلية  03المؤرخ في  4694لسنة  41مرسوم عدد  

 .9343جويلية  92وقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في  9343جوان  94المؤرخ في 



 
 

4 
 

 

يتكون من  مصالح اقتصاديةعندما تكون هذه الصفقات منجزة من قبل تجمع : ثامنالفصل ال

المؤسسات  أن تقوم بخالص الحصص الراجعة نهائيّا إلى لشركة الرئيسمؤسسات مقيمة، يمكن ل

مؤسسات نحو الحسابات المهنيّة لل تباعابواسطة تحويل بنكي من حسابها المهني بالعملة  اءعضاأل

 .األعضاء

 

خالص ضمن إرسالية سويفت أو أي وثيقة أخرى خاصة اليبين الوسيط المقبول الذي قام بو

 جزةبتنفيذ التحويل البنكي لفائدة البنك المثيل أّن مبلغ التحويل البنكي يندرج ضمن صفقة من

صاديةتقامصالح جمع ت ضمنبالخارج 
3
. 

 

 سبقاتتدفع  :الثالثة  الفقرة

 

 لب من المؤسسات المقيمة، بدفوعاتبط ،يمكن للوسطاء المقبولين القيام : التاسعالفصل 

الخدمات المنصوص عليها بهذا المنشور شريطة إصدار  ءسداابة بعنوان جوستفي شكل تسبقات م

المؤسسة المقيمة من قبل بنك مسدي الخدمات  لفائدة لتسبقاتاارجاع في طلب  نافذ عند أول ضمان

  .غير المقيم األجنبي

 

بالنسبة هذا الفصل من ولى ألا الفرعية ليه بالفقرةع نصوصصدار الضمان المإال يشترط و

وذلك في إطار دورة انتاج السلع والخدمات للمؤسسة  رجدنلدفع تسبقات بعنوان اسداء خدمات ت

( من قيمة العملية موضوع % 63ائة )ــرون بالمـخمسة وعش اتن ال تتجاوز التسبقأشريطة 

 .التحويل

 

 األجور من: التحويالت بعنوان التوفير ةبعارالالفقرة 

 

 01-زو  9-ز اتاألجور المنصوص عليه بالفقر منيمكن تحويل التوفير :  شراعالالفصل 

( 0في أجل ال يتجاوز ثالثة ) المعني باألمر من بطلب لهذا المنشور 0من الملحق عدد  00-زو 

بالمدة  رتبطاكون ميشريطة أن الشغل أو االنتداب  انتهاء مدة صلوحية عقد تاريخ منأشهر ابتداء 

 .التونسية ةالمسلمة لألجانب من قبل السلط الذكور وببطاقة اإلقامة عقدالالمنصوص عليها ب

 

دين و متعاونين أن ينتفعوا وال يمكن لألجانب أزواجا كانوا أو زوجات لمقيمين من متعاق

 بالتحويالت بعنوان التوفير من األجور.

 
 

                                                           
3
 ".4829هو " 4669لسنة  44رمز طبيعة العملية المسند بهذا العنوان حسب دليل ترميز الدفوعات الخارجية  موضوع المنشور عدد  
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 القسم الثاني: إنجاز التحويالت

 

تتم التحويالت بعنوان العمليات المنصوص عليها بهذا المنشور :  حادي عشرالالفصل 

 بواسطة تحويالت أو شيكات بنكية صادرة لفائدة المستفيدين غير المقيمين.

 

يمكن للوسطاء المقبولين تسليم أوراق نقدية أجنبية بعنوان العمليات :  عشرثاني الالفصل 

 : لفائدة المستفيدين اآلتي ذكرهمحصريا موضوع هذا المنشور 

 

 ن غير المقيمين.واالشخاص الطبيعي -

 

 دولية. رياضية المدعوة للمشاركة في مباريات التونسية الفرق الرياضيّة -

 

الهياكل العمومية المكلّفة بتنظيم مشاركات الشركات التونسية في معارض وتظاهرات  وممثّل -

 بالخارج.

 

الجنسيّة االجنبيّة الذين يعملون بالبالد التونسيّة كأجراء متعاقدين أو  اون ذوواألشخاص الطبيعي -

 متعاونين.

 

ن من قبل شركة أم ولمنتدبن بالخارج و اوالجنسيّة التونسيّة المقيم اون ذوواالشخاص الطبيعي -

 منتصبة بالخارج والذين تّم إلحاقهم من قبل هذه األخيرة لدى فروعها المنتصبة بالبالد التونسيّة.

 

أعوان الدولة والجماعات المحليّة والهياكل العمومية اإلدارية والهياكل والمؤسسات العمومية  -

لتقيات وندوات وتربصات بعنوان مشاركتهم لفترات قصيرة بالخارج في محاضرات وم

 الذين يقومون بتحويل مصاريف اإلقامة على نفقتهم الخاصة. ،وتظاهرات أخرى

 

تسليم العمالت نقدا أو بواسطة شيكات إلى تسليم الوسيط  يضفي: الفصل الثالث عشر

 الجاري به العمل. لتشريع الصرفالمقبول المستفيد رخصة تصدير عمالت صادرة طبقا 

 

لى خالص العمليات إفي صورة ما إذا اضطرت الشركات المقيمة   : عشر رابعالالفصل  

لهذا المنشور، عن طريق اإلنترنت، يمكن انجاز  0من الملحق عدد  0-دالمشار إليها بالفقرة 

بطاقة ال" يطلق عليها اسمالتحويل بواسطة بطاقة دفع دولية اسمية مخصصة تحديدا لهذه العمليات 

 مدة سنة مدنية. صالحة لدولية" التكنولوجية ال

 

يرخص للوسيط المقبول في أن يسلم لكل مؤسسة لها نشاط مرتبط  ،لهذا الغرضو

تقدمت له  ،ثوالبح واالستشاراتواإلعالمية والتربية والتعليم العالي والدراسات  باالتصاالت
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 مرة علىد( قابلة للتحويل  03.333منحة سنوية قصوى بعشرة آالف دينار ) ،لغرضلبطلب 

 األولى من هذا الفصل الفرعية بالفقرة نجاز الدفوعات المشار إليهاإواحدة أو عدة مرات قصد 

 باستعمال "البطاقة التكنولوجية الدولية" المذكورة أعاله.

 

بنسخة من مضمون من السجل طلب مده الوسيط المقبول تعين على في هذه الحالة، يو

سي والشهادة في ايداع التصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد او يستأال دقعالتجاري وال

ستيفاء شروط ممارسة نشاط المؤسسة المستفيدة إيد ؤالتي تذلك وأي هيكل آخر مخول له لدى 

 .بالبطاقة

 

إلى  ونالمقيم شخاص الطبيعيونفي صورة ما إذا اضطر األ : خامس عشرالالفصل 

لهذا المنشور، عن طريق اإلنترنت،  0من الملحق عدد  4-دخالص العمليات المشار إليها بالفقرة 

يطلق عليها يمكن انجاز التحويل بواسطة بطاقة دفع دولية اسمية مخصصة تحديدا لهذه العمليات 

 مدة سنة مدنية.ل صالحة دولية"التكنولوجية البطاقة ال" سمإ

 

جنسية تونسية شخص طبيعي ذي يرخص للوسيط المقبول في أن يسلم لكل  ،لهذا الغرضو

منحة سنوية قصوى ، وتقدم له بطلب للغرض  مقيم وحامل لشهادة تعادل الباكالوريا على األقل

باستعمال "البطاقة التكنولوجية د( قابلة للتحويل في مرة واحدة أو عدة مرات  0.333ف دينار )ألب

 أعاله.الدولية" المذكورة 

 

يفضي تسليم المنح القابلة للتحويل بواسطة "البطاقة التكنولوجية  : سادس عشرالالفصل 

 ؤكدلهذا المنشور ي 0وع الملحق عددضلى امضاء تعهد على الشرف مطابق لألنموذج موإالدولية" 

مقبول آخر  سيطلم يتحصل على أي منحة أخرى لنفس الغرض لدى وعلى أنه  عني باألمرالم فيه

 دون سواها. عالهأوأنه يستعملها إلنجاز العمليات المذكورة 

  

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ال يستجيب للشروط المطلوبة :  سابع عشرالالفصل 

دولية" أو إلى منحة  بمبلغ التكنولوجية ال بطاقةالبمقتضى هذا المنشور والذي يبرر الحاجة إلى "

عشر المشار إليهما أعاله  أن يوجه للغرض والخامس عشر الرابع  يفوق المبالغ المحددة بالفصلين 

بموافقة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات ( مدعمة F2) 6إلى البنك المركزي مطلبا على مطبوعة عدد 

  االتصال و االقتصاد الرقمي.

 

التكنولوجية  تجديد المنحة القابلة للتحويل بواسطة "البطاقةيتم :  ثامن عشرالالفصل 

الدولية" لسنة مدنية جديدة بطلب كتابي يوجه إلى نفس الوسيط المقبول الذي سلم البطاقة السابقة 

حسب  وذلك على ضوء التصريح الجبائي للسنة المنقضية مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية

 .القوانين الجاري بها العمل
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تسليم يمكن للوسيط المقبول  ،في بداية السنة المدنية التصريح هذا تقديم عذرعندما يتو

على أساس التصريح الجبائي المؤشر عليه من قبل إدارة الجباية للسنة التي تسبق السنة  ةمنحال

على أن يقوم صاحب المنحة بتسليم التصريح الخاص بالسنة المعنية في أجل أقصاه  ةمالمنصر

 .نفس السنة لخامس عشر من شهر جويلية مناليوم ا

 

جل المذكور، يجب على الوسيط المقبول دم اإلدالء بالتصريح الجديد في األفي صورة عو

 حريفه والبنك المركزي التونسي. بذلك المنحة وأن يعلماستعمال  أن يعلق فورا

 

 المنصوص عليها بهذا المنشور تقدم كل الوثائق المؤيدة للتحويالت:  تاسع عشرالالفصل 

على الوسيط المقبول أن يعيد األصل إلى الحريف بعد التأشير عليه ويحتفظ و في نسخ أصلية

 .من الوثائق المخصصة له و كذلك باألصل بنسخة منه

 

االثبات المطلوبة ق ائوث جميعب أيضا ان يحتفظ الوسيط المقبول المعين لديه المقر وعلى

 .في ملفات سهلة المنال، لمقتضيات المراقبة التحويالتإلنجاز هذه 
 

مقسطة  إلى دفوعات ؤديالتي ت ايداع العمليات تعيين مقر جب أن يتمي:  عشرونالالفصل 

 .لدى وسيط مقبول واحد ،عدة عمليات جاريةب تصلةمجزئة أو دورية وكذلك العقود الم أو

 

 بناء على شهادة في الغلق مسلمة من قبل تغيير المقر لدى وسيط مقبول آخر جب أن يتميو

  المقبول المعين لديه مقر الملف، تبين مبالغ التحويالت التي تم انجازها. الوسيط

 

عندما يخص تعيين المقر صفقات أشغال أو دراسات أو متابعة أو مراقبة أو خدمات أخرى و

ينبغي ان تبين شهادة ، شورلهذا المن 0من الملحق عدد  رمنجزة بالخارج ومنصوص عليها بالفقرة 

يجب أن كما  إلى البالد التونسية بعنوان الصفقة فعليارجاعها إأيضا، المبالغ التي تم  الغلق هذه

تكون في هذه الحالة مصحوبة بنسخة من عقد الصفقة والكشف المنصوص عليه بالفصل السابع 

 من هذا المنشور.

 

هذا بدون المساس بالشروط والطرق المنصوص عليها  : عشرونالالفصل الواحد و 

لشروط والطرق المتفق عليها يجب أن تتم الدفوعات بعنوان العمليات الجارية حسب ا ،المنشور

 داءات والمعاليمطراف المتعاقدة. ويجب أن تكون هذه الدفوعات صافية من كل األبين األ

و المعاليم المشابهة التي قد تتم فوترتها أالمستوجبة بالبالد التونسية ومن األداء على القيمة المضافة 

 .من قبل مسدي الخدمات غير المقيم

 

إلدالء إلى ايخضع التحويل إلى الخارج بعنوان العمليات المنصوص عليها بهذا المنشور و

 جميعالجباية في  إدارةاإلعفاء مسلمة من قبل  بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في
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من مجلة الحقوق  006تين الشهادتين مستوجبة عمال بالفصل احدى هإالحاالت التي تكون فيها 

 .6331ماي  00المؤرخ في  6331لسنة  0131واإلجراءات الجبائية واألمر عدد 

 

 أحكام عامة: ثالثالقسم ال

 

عدة عمليات بعملية أو ب تعلقمبرم مع غير مقيم ي عقد إذا تضمن:  عشرونالالفصل الثاني و 

المحليةقسطا بالدينار بعنوان النفقات  ،بهذا المنشور صوص عليهامن
4

يداع هذا القسط في يجب إ، 

أكتوبر  3المؤرخ في  3كما هو منصوص عليه بإعالن الصرف عدد  حساب خاص بالدينار

ى فتح هذه الحسابات الخضع .  وال ي1 و عدد 2 عدد ي الصرفتنقيحه بإعالن تمما مثل 0716

 .على ابرام العقد البنك المركزي التونسياإلدالء بموافقة 

 

 عتماداالخدمات غير المقيم بتوفير  سديفي صورة ما إذا قام المقاول أو المزود أو مو

حسابه الخاص بالدينار عن طريق توريد عمالت لمجابهة نفقات محلية في انتظار خالصه من قبل 

عادة تحويل إ، بدفاتره فتح الحساب الخاص تم المتعاقد المقيم، فإنه يمكن للوسيط المقبول الذي

ا كلملعمالت الموردة و ذلك للحساب المذكور ل الدائن عتمادإلالمقابل بالدينار التونسي المرسم با

 التحويل.مبلغ لحساب تغطية عتماد الدائن لإلا خول

 

في إطار  يجب ان تتم الدفوعات بعنوان توريد معدات ومواد : عشرونالالفصل الثالث و 

ودراسات وصفقات أشغال  مقاولة )عقد عقد يتعلق بعملية أو عدة عمليات مذكورة بهذا المنشور كل

  .إلخ ...( طبقا إلجراءات التجارة الخارجية

 

يمكن للحرفاء المقيمين أن يؤدوا بالدينار تكاليف النقل واإلقامة :  عشرونالالفصل الرابع و   

محاضرون ومستشارون وخبراء و بالبالد التونسية لألشخاص الطبيعيين غير المقيمين )فنيون

...( الذين تقع دعوتهم إلى البالد التونسية بعنوان عملية من العمليات المبينة بهذا الخ  مترجمونو

 المنشور.

 

الت األسفار قبول الخالص بالدينار من قبل ايرخص لشركات النقل ووك ،ولهذا الغرض

ر رسوم النقل استنادا إلى اصدم إتيالحريف المقيم لرسوم النقل لفائدة األشخاص المذكورين. و

من الحريف المقيم تبين هوية المستفيد وصفته وموضوع العملية التي تمت من أجلها دعوته  شهادة

 للتحول إلى البالد التونسية.

 

يمكن للوسطاء المقبولين، بناء على طلب بنك غير مقيم  : عشرونالالفصل الخامس و 

إصدار الضمانات البنكية المعمول بها والمشترطة إزاء مقدمي الخدمات غير  ،وعلى ضمان مقابل

                                                           
4
محلية ونفقات يد عاملة تونسية ودفوعات لفائدة مناولين محليين ومصاريف نقل ومصاريف سفر وإقامة فنيين أجانب وضرائب وآداءات ومعاليم  تموينات  

 ديوانية مستوجبة بالبالد التونسية إلخ ...
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الخدمات الخ... كما يمكنهم و قيمين في إطار عقود المقاولة واألشغالمالمقيمين من قبل العمالء ال

 إصدار ضمانات الدفع لفائدة الموردين المقيمين بالدينار بعنوان النفقات المحلية.

 

، ن يحتفظوا، لمقتضيات المراقبةالمقيمين أ المتعاملين على:  عشرونالالفصل السادس و 

في ملفات سهلة المنال، بكل وثيقة تبين خالص الدفوعات لفائدة المستفيدين غير المقيمين بعنوان 

  ليها بهذا المنشور.ع منصوصكل عملية 

 

 عالم البنك المركزي التونسيالقسم الرابع: إ

 

تخضع اجراءات إعالم البنك المركزي التونسي من قبل :  عشرونالالفصل السابع و 

 بهذا المنشور ، بما في نصوص عليهابعنوان التحويالت الخاصة بالعمليات المالوسطاء المقبولين 

المتعلق  0779جانفي  68المؤرخ في  0779لسنة  6عدد المنجزة نقدا، ألحكام المنشور تلك  ذلك

 .وماتعلملا جذاذتب

 

تكنولوجية ال ةبطاق"الاسنادها بواسطة  تمبالنسبة للمنح التي ي : عشرونالو  مناثالفصل ال

 موضوعلألنموذج  امطابق ا شهريايوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي كشف "،دوليةال

 المنح التي تم تحويلها خالل الشهر المنقضي.في لهذا المنشور  8الملحق عدد 

 

عبر النظام  ملفات معلوماتية فيويجب أن يصل هذا الكشف إلى البنك المركزي التونسي 

 شهراليوم العاشر من الشهر الموالي لل أجل أقصاه ( فيSEDاإللكتروني لتبادل المعلومات )

 (EXCEL.xls شكل الملف المعلوماتي:  -CATEN  : اسم الملف المعلوماتي) المنقضي

   

بعنوان  يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي : عشرونالسع و تاالفصل ال

المتعلقة بالصفقات المنجزة بالخارج وتتضمن الوضعيات المتراكمة  التي كشوفاتال كل ثالثية

 لهذا المنشور.  6لحق عدد ملا موضوعلألنموذج  وذلك طبقا مالمعين مقرها لدى مصالحه

  

عبر  ملفات معلوماتية في البنك المركزي التونسي ويجب أن تصل هذه الكشوفات إلى

( وذلك في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي SEDالنظام اإللكتروني لتبادل المعلومات )

شكل الملف  - DECOMARC  )اسم الملف المعلوماتي:  لكل ثالثية

 .(EXCEL.xlsالمعلوماتي:
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 أحكام مختلفة:  القسم الخامس

 

المنشور عدد  هذا المنشور وخاصة ألحكامحكام المخالفة ألا جميعتلغى   : ونثالثالالفصل 

 بالتحويالت بعنوان العمليات الجارية.المتعلق و 0770ديسمبر  03المؤرخ في  0770لسنة  60

 

 

 

 المحافظ            

 

 الشاذلي العياري       
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 6102ديسمبر  01المؤرخ في  6102ة نلس 9عدد  الوسطاء المقبولينللمنشور إلى  0ملحق عدد 

 

المطلوبة إلنجاز والوثائق المؤيدة  مسمى العملية

 بالعملية المرتبطالتحويل 

 مرتبطة بها :العمليات الو   عمليات التجاريةال - أ
 فاتورة نهائية.*  .عموالت الوساطة -0

 موضوعمحصول التصدير  رجاعتفيد إ بنكية* شهادة 

 العمولة إلى البالد التونسية.
وسطاء غير مقيمين ى لإراجعة عموالت  -6

تونس   بعنوان عمليات منجزة على بورصة

مستثمرين اجانب غير  حسابل لألوراق المالية

  .مقيمين

* عقد مبرم بين الوسيط بالبورصة المقيم مؤشر عليه 

ن الجاري به والقان طبقمجلس السوق المالية من قبل 

 العمل.

الوسيط غير  ة عندراصعموالت في الفاتورة * 

 المقيم.

ألوراق المالية ل تونس بورصة صادرة عن ةقوثي أي* 

 د اإلنجاز الفعلي للعملية.يتؤ

توريد  بواسطةد تمويل العملية ي* بطاقة استثمار تؤ

 .تعمال

حجوزات في نزل منتصبة بعنوان عموالت  -0

منتصبة  تبالبالد التونسية عبر مركزيات حجوزا

 .بالخارج

* عقد مبرم بين النزل المقيم و مركزية الحجوزات 

 غير المقيمة.

مركزية الحجوزات  صادرة عن* فاتورة العموالت 

غير المقيمة باسم النزل، تبين بالخصوص المبلغ 

 احتساب العمولة.قاعدة  وونسبة 

النزل  صادرة عن* قائمة في الفواتير و مراجعها 

إثر  هتتضمن اسم و لقب الحرفاء الذين أقاموا ب

 عن طريق مركزية الحجوزات غير تمت حجوزات

  اإلقامة المفوترة. نفقاتالمعنية و مبلغ  المقيمة

 .التمثيل عقد*  .تمثيلعموالت ال -4
محصول الصادرات  رجاعفي إ بنكيةشهادة * 

في صورة ما إذا  ،العمولة إلى البالد التونسية وضوعم

 حدد مبلغ العمولة حسب رقم المعامالت للتصدير.
خالص توريد المنتجات المخصصة للبيع  -5

و بالعملة األجنبية  ديوانةبالتفصيل تحت رقابة ال

المرخص  ينلامعمتال قبلمن  ،داءاتوبدون دفع اآل

 .ديوانةلغرض من قبل مصالح الللهم 

 .ديوانةة من قبل الحسوم* فاتورة نهائية م

العبور والتخزين وااليداع مصاريف  -2

  .أخرى لدى الديوانيةوالعمليات 

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 .و معاليم ديوانية آداءات -7

 

 .تقوم مقامها* فاتورة أو أي وثيقة 
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 مرتبطة باإلنتاج :العمليات ال  - ب
اإلصالح والمراجعة الفنية  مصاريف -0

والتحويل والصقل واإلتمام والتصنيع أو 

 التبادل النموذجي إثر تصدير وقتي.

 .الديوانةمن قبل  حسومة* فاتورة نهائية م

 تجربةوتركيز و)تركيب  المعونة الفنية -6

ح صالاإلنتاج وا نظمالمعدات و تحسين 

وتكوين  عالميةاال صيانة البرامج والنظمو

على عين المكان أو بالخارج وعقود  عواناال

الشقق الفندقية التنشيط المبرمة من قبل 

مع الفندقية  نواديالو السياحية قرىالو

وكل عملية معونة فنية  مؤسسات غير مقيمة

 نتج المؤسسة المقيمة.ملتحسين  ضرورية

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 المقيم. املعتمالسجل التجاري للمن * مضمون 

 المقيم. تعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 

المعدات  راقبةموالتحاليل و اترابتخالا -0

 .اتنتجلموا

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 المقيم. متعاملالسجل التجاري للمن * مضمون 

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 
 المدنية الهندسةو عقود الدراسات )الهندسة -4

 واستشارات أخرى.عقود المراقبة و (وغيرها

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 المقيم. متعاملللالسجل التجاري من * مضمون 

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي *

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة   .ياتبرمجالأو كراء  شراء -5

 المقيم. متعاملللالسجل التجاري من * مضمون 

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 
واإلستغالل تحت  نقل التكنولوجيالعقود  -2

عنصر من  ة)إحالة أو لزمالتسمية األصلية 

عناصر الملكية الصناعية، مثل براءات 

التصاميم و إجازات التصنيعو االختراع

 االسموعالمات الصنع او الخدمات و والنماذج

تبليغ المهارة للوصول إلى كل و التجاري

المعارف ذات الصبغة الفنية أو العلمية أو 

 .(التجارية أو التصرف الخ ...

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 المقيم. متعاملللالسجل التجاري من * مضمون 

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة  والتصرف المقاولةعقود  -7

 المقيم. متعامل* مضمون من السجل التجاري لل

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 
 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة  .اإلنتاج تجهيزات ومعداتكراء  -8

 المقيم. متعامل* مضمون من السجل التجاري لل

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 
 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة  .في بنوك معلومات طرانخاال -9

 المقيم. متعامل* مضمون من السجل التجاري لل

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 
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 بمناسبةعرض الوفضاءات  منصات كراء -01

فنية الثقافية والقتصادية واالتظاهرات المعارض وال

 .بالخارج

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 المقيم. متعامل* مضمون من السجل التجاري لل

 المقيم. متعامللل ةبطاقة التعريف الجبائي* 

 :تأميناتال  - ت
ن عقود تأمين ناتجة عالث رواكمنح جبر ال -0

 .مكتتبة من قبل المقيمين لفائدة غير المقيمين
* وصل خالص مخصص للوسيط المقبول وممضى 

من قبل شركة التأمين يبين هوية المستفيد وصفته كغير 

 مقيم.
عقود تأمين  تج عنانالر منح تعويض الضر -6

 .نقل السلع للتصدير
* وصل خالص مخصص للوسيط المقبول وممضى 

 من قبل شركة التأمين.

البيع مبلغ كامل  رجاعإ ( تؤيدأو إشعار دائن)* شهادة 

نهائية ال التصدير بفاتورة دعمةم ،إلى البالد التونسية

 .ديوانةمن قبل ال حسومةم
ومؤشر عليه من  مقسم األضرار صادر عن* تقرير  .المشتركة ألضرارالمساهمات في ا -0

 قبل شركة التأمين.
تعويض األضرار المتعلقة بإتالف منح  -4

الذين الشخصية لفائدة األجانب  األغراض

 .لبالد التونسية بصفة نهائيةان وغادري

* وصل خالص مخصص للوسيط المقبول وممضى 

 من قبل شركة التأمين.

 * شهادة في تغيير اإلقامة.
عقود تأمين  الناتجة عن كوارثمنح جبر ال -5

 .لمقيمينااجعة لغير روت مكتتبة بالعمال
 * عقد التأمين.

مخصص للوسيط المقبول وممضى  * وصل خالص

 من قبل شركة التأمين.
تأمين أقساط تأمين تندرج في إطار عقود  -2

حساب مقيمين بمناسبة تنقالتهم إلى ومساعدة ل

 .الخارج

* عقد مبرم من قبل شركة تأمين مقيمة مع شركة 

 مقيمة. تأمين غير

* قائمة إسمية في األشخاص الذين اكتتبوا عقد تأمين 

العقد ومبلغ االقساط وذلك بمناسبة كل عملية تبين مدة 

 تحويل.

 
جدول اإلحاالت مطابق للمثال المدرج بالملحق عدد *  .أرصدة إعادة التأمين -7

أي شركة تأمين مقيمة أو صادر عن لهذا المنشور  3

لغرض من قبل السلط لمخول له آخر  شخص

مؤشر عليه من قبل شركة التأمين القيمة و ،المختصة

 القوانين الجاري بها العمل.حسب 

 :متعلقة بالمصاريف البنكية والماليةالعمليات ال - ث
مستحقة من قبل بنكية ض وفوائ صاريفم -0

 .مقيمينالالمقيمة لفائدة مراسليها غير  البنوك

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 نظام في البنوك المقيمة نخراطامصاريف  -6
في و أئتمان اال قاتات بواسطة بطالدفوعل دولي
 بين البنوك.دفوعات فيما لل ةدولي شبكة 

 

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 
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 المقيمة اتاإلذاعوالتلفزيون  قنوات من قبلاالستغالل السينمائي والسمعي البصري  - ج
 االستغالل السينمائي والسمعي البصري اتأتو -0

 .وما شابهها

  .تقوم مقامهأو أي وثيقة  * عقد أو فاتورة

  

اقتناء أو كراء  صاريفبرامج ومالحقوق بث  -6

 .تلفزيةالمسلسالت الفالم و األ

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة 

 .تقوم مقامه* عقد أو فاتورة أو أي وثيقة  .فالم بالخارجاألتركيب  صاريفم -0
 .تقوم مقامهأو أي وثيقة  * عقد أو فاتورة .األقمار الصناعيةحقوق استغالل  -4

القنوات  من غيرالمقيمين من قبل المتعاملين االستغالل السينمائي والسمعي البصري   - ح

  :يةة والتلفزيونيإلذاعا
االستغالل السينمائي والسمعي البصري  اتأتو -0

ومصاريف اقتناء وكراء األفالم األجنبية 

 .ومصاريف تركيب األفالم التونسية بالخارج

 الوزارة المكلفة بالثقافة. * موافقة

توزيع أو أي وثيقة تقوم مقامه ال وكالة في* عقد أو 

 طبق القانون.

 :متعلقة بمداخيل رأس المالالعمليات ال - خ
مقيمين معاليم كراء عقارات على ملك غير  -0

 .كائنة بالبالد التونسية

* شهادة في الملكية للعقار يسلمها حافظ الملكية 

 يتم تجديدها سنويا. ،العقارية

 .يتم تجديدها سنويا ،بالخارجالمالك * شهادة إقامة 

مطابق من صادق عليه ووم ممضى التصرف كشف* 

حسب القوانين الجاري بها قبل الوكيل المرخص له 

المؤرخ في  0710لسنة  20طبقا للقانون عدد والعمل 

بصفة  الكشف ينصيجب أن و .0710 جوان 69

الكراء والفترات المتعلقة به وكذلك  لوممععلى مفصلة 

 المدفوعة. اآلداءاتالمصاريف والمعاليم 

معاليم كراء اإلقامات الثانوية على ملك غير  -6

 .المقيمين والمندمجة في مشاريع سياحية

 .يتم تجديدها سنويا ،بالخارجالمالك * شهادة إقامة 

ممضى من قبل شركة التصرف التصرف كشف * 

القوانين الجاري بها العمل. ويجب أن  الفندقي حسب

ينص الكشف بصفة مفصلة على معلوم الكراء 

والفترات المتعلقة به وكذلك المصاريف والمعاليم 

 المدفوعة. اآلداءات

 االتصالتحويالت بعنوان خدمات ال -د
مصاريف بعنوان عمليات منجزة عبر  -0

 اءوإينترنت من قبل مؤسسات مقيمة تتعلق بإلا

واشهار واشتراكات في وتطبيقات نقالة قع واب امو

 في شكل منصات مناولة يةخارجمواقع واب 

(freelance ومواقع ) واب ذات طابع تربوي

وكذلك المصاريف المتعلقة بجمع المعلومات 

 أدوات واب وال خطوط عبركوين خدمات الت اقتناءو

 ص استعمال البرمجيات.يخارتتطوير التطبيقات و
 

 * فاتورة.
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كراء خطوط هاتفية دولية من قبل  تانفق -6

 .المقيمةالنداء مراكز 

 * عند القيام بأول عملية تحويل: 

 اتمشغل لشبك مععقد كراء خط دولي ممضى  -

خدمات األنترنت مقيم ل ودمزاتصال عمومي أو 

 حسب القوانين الجاري بها العمل.

 غير مقيم.  ودعقد خدمات مبرم مع مز -

* عند القيام بكل عملية تحويل في إطار العقود 

 :تصلة بهاالم

 .فاتورة -

وزع المبخدمات التصويت عبر صلة تم نفقات -0

منجزة من قصيرة الرساليات االصوتي أو عبر ال

 .لغرضل لها رخصمالمقيمة الؤسسات الم قبل

 * عند القيام بأول عملية تحويل: 

لالتصاالت  وصل ايداع لدى الهيأة الوطنية  -

وط المتعلق بإسداء خدمات االتصال لكراس الشر

 .التفاعلية تصالاالخدمات ذات المحتوى و

 وانينلقل طبقاعقد ممضى مع الشريك غير المقيم  -

 العمل.  ابه الجاري

* عند القيام بكل عملية تحويل في إطار العقود 

 :ا هالمتصلة ب

 فاتورة. -

تحويالت منجزة من قبل أشخاص طبيعيين  -4

تونسيين مقيمين وحاملين لشهادة ال تقل عن شهادة 

تتعلق بإيواء مواقع واب وتطبيقات الباكالوريا، 

نقالة واشهار واشتراكات في مواقع واب خارجية 

( ومواقع freelanceفي شكل منصات مناولة )

واب ذات طابع تربوي وكذلك المصاريف المتعلقة 

المعلومات واقتناء خدمات التكوين عبر بجمع 

تطوير التطبيقات   خطوط الواب وأدوات

  وتراخيص استعمال البرمجيات.

 * عند القيام بأول عملية تحويل: 

 .صل من الشهادةألنسخة مطابقة ل -

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

* عند القيام بكل عملية تحويل في إطار العقود 

 :اهالمتصلة ب

 فاتورة. -

 وميعمليات القطاع العم - ذ
النفقات الحكومية )ميزانيات السفارات  -0

جور  األيات التونسية بالخارج بما في ذلك والقنصل

وأجور ورواتب  السلك الديبلوماسيومنح 

الموظفين والملحقين بالسفارات والقنصليات 

 (.وغيرهابالخارج والهبات الحكومية 

 .أو قرار وزاري أو أي وثيقة تقوم مقامها * فاتورة

الدفوعات المتعلقة بصفقات األشغال  -6

والخدمات والدراسات المبرمة من قبل الدولة 

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

الصبغة اإلدارية أو المؤسسات العمومية
5
. 

 

 تفاقية أو فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه.عقد أو إ* 

                                                           
5
والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه بالنصوص  ( والمتعلق بالمساهمات والمنشآت2)الفصل  4626المؤرخ في غرة فيفري  4626لسنة  6القانون عدد  

 والمحدد لقائمة المنشآت التي تعتبر عمومية. 4663سبتمبر  0المؤرخ في  4663لسنة  4131الالحقة واألمر األمر عدد 
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 تسيير مكاتب تمثيلتجهيز ومصاريف  -0

إدارية  بالخارج لمؤسسات عمومية ذات صبغة

 .صناعية وتجاريةومؤسسات عمومية ذات صبغة 

 عقد أو اتفاقية أو فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه.* 

ت البريد االدفوعات التي تنجزها إدار -4

والمواصالت )حصص الطرود البريدية 

 المطارف وعبور البريد ومصاريف ومصاريف

عن طريق الهاتف والتليكس  المبادالت الدولية

وات ومصاريف صيانة الحاويات اوالتليغراف، وأت

عن طريق األسالك تحت  الدولية للمواصالت

 .(واألقمار الصناعية و غيرها حزمالبحرية وال

 عقد أو اتفاقية أو فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه.* 

 تغطي نفقات تنظيم مشاركات ميزانيات -5

المؤسسات التونسية في معارض وعروض 

 .، من قبل المؤسسات العموميةبالخارج

 عقد أو اتفاقية أو فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه.* 

وتكاليف  األجانب غير المقيمين الفنانينأجور  -2

العروض المتعلقة بتظاهرات ثقافية تنظمها الوزارة 

 .الجماعات العمومية المحلية المكلفة بالثقافة أو

 عقد أو اتفاقية أو فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه.* 

للطلبة  اتخالص تكاليف التربصات في اللغ -7

 .بالخارج من قبل المؤسسات الجامعية

 عقد أو اتفاقية أو فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه.* 

  متعلقة بإنجاز صفقات بالخارجالعمليات ال - ر
بعنوان   ،دون اعتبار نفقات اإلقامة ،دفوعات -0

 صفقات األشغال و الدراسات و المتابعة والمراقبة

من  والمبرمة المنجزة بالخارج والخدمات األخرى

مصالح قبل مؤسسة مقيمة بمفردها أو ضمن تجمع 

منتصبين خارج البالد  مشترينمع  اقتصادية

التونسية
6
باستثناء العقود التجارية المتعلقة وذلك  

شراء سلع بالخارج مخصصة للبيع على حالتها ب

بالخارج والتي تمثل عمليات تجارة دولية 

 6330لسنة  0منصوص عليها بالمنشور عدد 

 .6330جانفي  03المؤرخ في 

 * عند القيام بأول عملية تحويل: 

 عقد الصفقة )بما في ذلك المالحق(. -

عقد تجمع المصالح االقتصادية ممضى ومسجل  -

ن حصة كل للقوانين الجاري بها العمل، يبيطبقا 

من قبل تجمع  برام عقد عضو في صورة ما إذا تم إ

مصالح اقتصادية تم تعيين أحد أعضائه كمؤسسة 

 .رئيس

 فقة:الصعقد القيام بكل عملية تحويل في إطار  * عند

مذكرات أتعاب أو أي وثيقة تقوم مقامها،  أو يرفوات -

تبين موضوع ومبلغ التحويل وكذلك مكان تسليم السلع 

سداء الخدمات، صادرة عن المزود أو إأو انجاز 

 .مسدي الخدمات غير المقيم

* سند نقل السلع المقتناة بالخارج والمسلمة مباشرة 

بالحضيرة في إطار الصفقة وذلك في حال تعلقت 

ضوع الدفع في جزء منها أو بأكملها بشراء الفواتير مو

 سلع.

* اإلعالم الدائن والسويفت المؤيدان إلرجاع 

المحاصيل إلى البالد التونسية التي أفضت إلى إحالة 

بالدينار أو تنزيل باعتماد الحساب المهني بالعملة 

                                                           
6
 ".3204"هو  4669لسنة  44رمز طبيعة العملية المسند بهذا العنوان حسب دليل ترميز الدفوعات الخارجية  موضوع المنشور عدد  
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للمؤسسة صاحبة الصفقة أو للمؤسسة الرئيس والتي 

بعنوان نفس الصفقة والتي تغطي كامل المبالغ   تنجزأ  

 التي تم تحويلها.

  :ةشخصيال صبغةالعمليات ذات ال -ز
 االجتماعين امضمساهمات بعنوان ال -0

المؤجرين لحساب  قبل من وبةطلالماإلجباري 

 من أجرائهم األجانب الملحقين بالبالد التونسية

التونسية ت معها البالد أبرمالبلدان التي  رعايا أحد

االجتماعي.ن امضال جالاتفاقية في م
7

 

جدول المساهمات صادر عن صندوق الضمان  *

لمؤجر طبقا امؤشر عليه من قبل  األجنبي االجتماعي

 للقوانين الجاري بها العمل.

 من قبل امؤشر عليهل سارية المفعو العملعقود  *

هذه  فائه منعإالوزارة المكلفة بالتشغيل أو شهادة في 

 عملأو شهادة صادرة عن نفس الوزارة  التأشيرة

 بالنسبة لألجانب المولودين بالبالد التونسية.

االجتماعي الضمان مساهمات بعنوان   -6

اإلرادي من قبل األشخاص ذوي الجنسية األجنبية 

تين. لجنسي الحاملين أو المقيمين بالبالد التونسية

كال الحالتين يجب أن يكون المضمون  وفي

مت معها برحد البلدان التي أأ رعايااالجتماعي من 

ن امضال جالالبالد التونسية اتفاقية في م

االجتماعي
9
. 

المساهمات صادر عن صندوق  استخالصإشعار ب* 

 .األجنبي الضمان االجتماعي

في الجنسية األجنبية أو نسخة من بطاقة  * شهادة

 التعريف األجنبية.

بالنسبة  (التونسية)* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

لألشخاص الطبيعيين التونسيين الحاملين لجنسية 

 أجنبية.

شراء مساهمات التقاعد من قبل إعادة  -0

مقيمين بالبالد أجنبية أشخاص ذوي جنسية 

التونسية.
9

 

جدول المساهمات صادر عن صندوق الضمان  *

يبين المبالغ والفترات المتصلة بها  األجنبي االجتماعي

 زمع إعادة شرائها.مال

* شهادة صادرة عن المؤجر تبين مدة النشاط بالبالد 

التونسية المزمع شراؤها التي تم قضاؤها لديه من قبل 

 المؤجر ذو الجنسية األجنبية المعني.

في الجنسية األجنبية أو نسخة من بطاقة  * شهادة

 التعريف األجنبية. 

* كشف إسمي موجه إلى الوسيط المقبول في جرايات  .جرايات التقاعد -4

 لضمان االجتماعيلصندوق التقاعد ممضى من قبل 

 طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 جراية* حكم محلى بالصبغة التنفيذية يبين مبلغ ال جرايات النفقة. -5

 عند االقتضاء.القرين السابق  ة األطفال أولفائد

* شهادة حياة وشهادة إقامة بالخارج للمستفيد أو 

 المستفيدين بالجراية يتم تجديدها سنويا.

و أشهادة في عدم زواج القرين السابق مرة أخرى * 

 في صورة ما إذا كان مستفيدا، امهاقيقة تقوم مثي وأ

 .يتم تجديدها سنويا

                                                           
7
هي: الجزائر و مصر و ليبيا و المغرب  وبلدان االتحاد األوروبي )ألمانيا و  ن االجتماعيامضال لاجت معها البالد التونسية اتفاقية في مبرمالتي أالبلدان  

يرلندا و إيطاليا و لتونيا و التفيا و جمهورية النمسا و بلجيكيا و بلغاريا و قبرص و الدنمارك واسبانيا و استونيا و فرنسا و فنلندا و اليونان و المجر و ا
 كة المتحدة.   ليتوانيا و لكسمبرغ و  مالطا و هوالندا و بولونيا و البرتغال و جمهورية تشيكيا و رومانيا و سلوفاكيا و سلوفينيا و السويد(، والممل
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لفائدة كل شخص طبيعي  عمريةجرايات  -2

تونسي الجنسية أو كل شخص أجنبي من رعايا أحد 

البلدان التي أبرمت معها البالد التونسية اتفاقية في 

مجال الضمان االجتماعي
9
. 

شهادة أو كشف إسمي في الجرايات العمرية موجه  *

إلى الوسيط المقبول وممضى من طرف صندوق 

مؤجر ينتمي إلى  وأ ضمان اجتماعي أو شركة تامين

 القطاع العام.

* شهادة إقامة صادرة على السلطة األجنبية المختصة 

تثبت إقامة المعني باألمر بالخارج، لم يمر على تاريخ 

  نجاز التحويل.إإصدارها ثالثة اشهر عند تاريخ 

خالص الديون بمقتضى حكم صادر عن  -7

 .محكمة تونسية أو اجنبية

التنفيذية يبين مبلغ الديون ى بالصبغة حل  * حكم م  

 والفوائد عند االقتضاء.

* قرار صادر عن محكمة تونسية مختصة يجعل 

في حال  بالبالد التونسية الحكم ذا صبغة تنفيذية

 صدوره عن محكمة أجنبية.

مذكرة يحررها المحامي تبين الرصيد المزمع * 

تعابه وكل النفقات األخرى في حال أتحويله بعد طرح 

 الخارج.من م تسديدها ما لم يت

ستخالص صادر عن عدل التنفيذ * محضر التنفيذ واإل

 تفاق يبين طرق خالص هذه الديون. إأو عند االقتضاء 

محلى بالصبغة التنفيذية يبين مبلغ  قرار تحكيمي*  .خالص الديون بمقتضى قرار تحكيمي -8

 قتضاء.الديون والفوائد عند اإل

مختصة يجعل التونسية ال محكمةال* قرار صادر عن 

 بالبالد التونسية. القرار ذا صبغة تنفيذية

* مذكرة يحررها المحامي تبين الرصيد المزمع 

تعابه وكل النفقات األخرى في حال أ تحويله بعد طرح

 الخارج.من ما لم يتم تسديدها 

عدل التنفيذ  * محضر التنفيذ واالستخالص صادر عن

 أو عند االقتضاء اتفاق يبين طرق خالص هذه الديون.

ألجانب العاملين بالبالد اجور أ من توفير -9

 .التونسية كمتعاونين

 * بطاقة إقامة سارية المفعول.

* شهادة في األجر مسلمة من قبل المؤجر، تبين مبلغ 

 المنح األجور الصافي من اآلداءات بما في ذلك

 .والتعويضات

ساري  نتداباإل* نسخة مطابقة لألصل من عقد 

  المفعول.

عاملين بالبالد الجانب األ أجورتوفير من  -01

 .ينمتعاقدكالتونسية 

 * بطاقة إقامة سارية المفعول.

* شهادة في األجر مسلمة من قبل المؤجر، تبين مبلغ 

األجور الصافي من اآلداءات بما في ذلك المنح 

 والتعويضات.

لألصل من عقد العمل ساري  * نسخة مطابقة

المفعول، مؤشر عليه من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل 

نسخة مطابقة لألصل من عقد العمل ساري المفعول  أو

هذه التأشيرة صادرة من  هفائعإشهادة في مصحوب ب
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 عن نفس الوزارة.

* نسخة مطابقة لألصل من عقد العمل ساري 

يا أحد البلدان التي المفعول، بالنسبة للمتعاقدين من رعا

تفاقيات خاصة في هذا إمت معها البالد التونسية أبر

  ل.االمج

شخاص الطبيعيين ذوي األأجور توفير من  -00

 تمالمقيمين بالخارج والذين  الجنسية التونسية

ة أم غير مقيمة منتصبة نتدابهم من قبل شركإ

حدى خيرة لدى إأللحاقهم من قبل هذه ابالخارج وإ

 .المنتصبة بالبالد التونسيةفروعها 

* بطاقة إقامة سارية المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامها 

لمدة ال تقل عن  تؤيد إقامة المعني باألمر بالخارج

 .سنتين قبل تاريخ الحاقه

أي وثيقة تؤيد إقامة عائلة المعني باألمر بالخارج * 

على غرار شهادة مدرسية أو شهادة عمل القرين أو 

 عقد كراء مسكن إلخ ... 

 * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية التونسية.

* شهادة في األجر مسلمة من قبل المؤجر، تبين مبلغ 

األجور الصافي من اآلداءات بما في ذلك المنح 

 ضات.والتعوي

* نسخة مطابقة لألصل من عقد العمل ساري 

 المفعول.

أي وثيقة تقوم مقامه، مبرم مع * عقد اإللحاق أو 

لحاق المعني ركة األم المنتصبة بالخارج يبين إالش

باألمر لدى فرعها المنتصب بتونس ومدته. ال يمكن 

 أن تتجاوز هذه المدة في أي حال من األحوال السنتين.

 فتراتبعنوان مشاركات ل مصاريف اإلقامة -06

قصيرة بالخارج في محاضرات وملتقيات وندوات 

وتربصات وتظاهرات أخرى ألعوان الدولة 

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

اإلدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية الصبغة 

 0086وذلك طبقا للشروط المحددة باألمر عدد 

كما تم  6330ماي  66المؤرخ في  6330لسنة 

المؤرخ في  6333لسنة  0900تنقيحه باألمر عدد 

 .6333جوان  00

* شهادة مسلمة من قبل وزير األشراف تبين خاصة 

أن مصاريف اإلقامة المتصلة بالتنقل إلى الخارج هي 

وكذلك شروط اإلقامة  على نفقة المعني باألمر

)موضوع المشاركة ومدتها وتحمل مصاريف 

 يكل أجنبي من عدمه إلخ...(المشاركة من قبل ه

دروس بالمراسلة ومصاريف متعلقة  -00

بالمشاركة في مناظرات وبدرس الملفات قصد 

 .الخارجالدراسة ب

 ا.* فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه

يف نشر مقاالت علمية دون اعتبار تكال -04

 .مصاريف اإلقامة

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

 .الهجرةدرس ملفات تكاليف  -05

 

 

 

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.
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تكاليف جنازة ودفن األجانب المتوفين بالبالد  -02

التونسية أو بالخارج ممن يقيم أولياؤهم بالبالد 

التونسية وتكاليف إعادة جثث األموات التونسيين 

 .المتوفين بالخارج

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

 ةعامالصبغة العمليات ذات ال - س
 * عقد. .والفنية حقوق الملكية األدبية -0

 * موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة.

 األجانب غير المقيمين الفنانينأجور  -6

والشقق  المصنفة المتعاقدين مع النزل السياحية

القرى السياحية والنوادي السياحيةالفندقية و
8
. 

 * عقد التعهد.
الجاري بها  ءاتاد*شهادة في خالص المعاليم واآل

 العمل والمستوجبة بهذا العنوان.

التونسية  الرياضية حقوق مشاركة الجمعيات -0

منظمين لة راجعلافي التظاهرات الرياضية الدولية 

 .غير مقيمين

ا مصادق عليها من قبل فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه

 الوزارة المكلفة بالرياضة.

الرياضية تكاليف اإلقامة بالخارج للجمعيات  -4

 .دولية رياضية في إطار مباريات
الوزارة المكلفة بالرياضة تبين  * شهادة صادرة عن

  جميع المصاريف بالتفصيل. 

والحكام والمراقبين  الجمعيات الرياضية أجور -5

هياكل حصص الراجعة للجمعيات والالاألجانب و

المقابالت الرياضية  عنالناتجة الرياضية الدولية 

 .المنظمة بالبالد التونسيةالدولية 

الجامعة المعنية تبين المبلغ  * شهادة صادرة عن
الوزارة المكلفة  المزمع تحويله، مصادق عليها من قبل

 .بالرياضة

جان والجامعات الرياضية الخطايا المستحقة لل   -2
 .األجنبية

إشعار باستخالص الخطايا صادر عن المستفيد و * 

  .المكلفة بالرياضةالوزارة مؤشر عليه من قبل 

* شهادة ممضاة من قبل السفارة األجنبية تبين مبلغ  .المقابيض القنصلية -7
 به. تعلقةالمقابيض القنصلية بالدينار والفترة الم

تسديد نفقات النقل لفائدة األشخاص الطبيعيين  -8
غير المقيمين )تقنيون و خبراء ومستشارون 

الذين ومهندسون ومحاضرون ومترجمون الخ ...( 
يلجأ إليهم المتعاملون المقيمون بعنوان العمليات 
المنصوص عليها بهذا المنشور وكذلك نفقات تنقل 
األعضاء غير المقيمين لمجالس إدارة شركات 

 .مقيمة

فاتورة أو أي وثيقة تقوم  نسخة من سند النقل أو* 

 مقامه.

* الفاتورة المتعلقة بإسداء الخدمات صادرة عن 

المستفيد بالتحويل أو مضمون من محضر مجلس 

 اإلدارة.

لة صعقود متبفوائد تأخير منصوص عليها  -9

 .بين مقيمين وغير مقيمينمبرمة بالتزامات جارية 
 * عقد.

 .حتسابهإ *وثيقة تبين مبلغ الفوائد المستوجبة وطريقة

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها. دولية عروض تطلبامشاركة في  -01

مساهمات في جمعيات ومنظمات اشتراكات و -00
 .علمية وثقافية وخيرية ومهنية ورياضية

 

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

                                                           
8
والمتعلق بترتيب  4680أكتوبر  03المؤرخ في  4680لسنة  043المنقح لألمر عدد  4669أفريل  40المؤرخ في  4669لسنة  921األمر عدد  

 المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات اإليواء.
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 ندوات و محاضرات في اتمشاركمصاريف  -06

دون  ها،نوعالخ ... مهما كان ملتقيات مؤتمرات وو

 .كل(األسكن ووال نقلالمصاريف اإلقامة ) عتبارإ

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

  ينمصاريف التقاضي والتحكيم وأتعاب المحام -00

 .والضرائبوالخطايا 
 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها. .اتفي مجالت و دوري اشتراكات -04

عمومية إدارات ة من قبل وجبتمسصاريف م -05

 .وثائق رسمية ليمستلأجنبية 
 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

كتسي ال ت كتب ووثائق فنية وعلميةل اتشراء -02
 .تجارية صبغة

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

التجاري  سمواإل االختراعتسجيل براءات  -07
 .وطرق التصنيع ورسومات وعالمات الصنع

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.

دراج إ) ابجميع أنواعه والدعاية اإلشهار -08

ومضات نجاز الإاإلعالنات اإلشهارية و

 .شهارية(اإل

 .عقد أو فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامه* 

و أتعاب المحاضرين  ةالترجم صاريفم -09

 بمناسبةن يقيمين المدعوموالمترجمين غير ال

ندوات أو محاضرات وملتقيات وتظاهرات دولية )

 .إلخ ...( اقتصادية أو علمية ؤتمراتم

 * فاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها.
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 6102ديسمبر  01المؤرخ في  6102لسنة  9للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد  6ملحق عدد 

 بالصفقات المنجزة بالخارج الكشف المتعلقأنموذج 

 
 رمز الوسيط المقبول: ............................... رمز الفرع: .......................... ...............................................................................الوسيط المقبول: 

 المشروع : .....................................................نجز فيه البلد الذي ي ..............................................................................صاحب المشروع: 

 فيه المشروع : ............................................... نجزرمز البلد الذي ي 

 المعرف الجبائي: ............................................................................. المقيم : ........................................................................ فقةصاحب الص

 المعرف الجبائي: ............................................................................. ...............:....................................................المؤسسة الرئيس المقيمة

 المؤسسات األعضاء غير المقيمة: المؤسسات األعضاء المقيمة:

 ............................................. المعرف الجبائي: ................ -

 ............................................. المعرف الجبائي: ................ -

- .................................................................................... 

- .................................................................................... 

 ....................................................................................لصفقة: مبلغ ا

 ...مبلغ الجزء بالعملة القابلة للتحويل: ......................................... العملة: .................... الرمز: ...........

 ويل: .................................... العملة: .................... الرمز: ..............مبلغ الجزء بالعملة الغير قابلة للتح

 : .............( من مبلغ الصفقة مئويةنسبة )الصفقة  عقدفي المنصوص عليها مبلغ التسبقة 

 ...........تاريخ ابرام عقد الصفقة: ......................... مدة الصفقة بالشهر: 

 

مسمى
9
 العملية 

 (تدفقات)
 تاريخ العملية

 النفقات اإليرادات

 المقابل بالدينار المبلغ العملة المقابل بالدينار المبلغ العملة
 مصدر

التسوية
10

 

 جذاذةعدد 

اتموعللما
11

 

          

    .......... - ......... - - - المجموع

 

 لوسيط المقبولاختم  و إمضاء مرخص

                                                           
9
 لة للعضو المقيم." إذا تعلق األمر بتحويل دائن إلى حساب مهني بالعم0" إذا تعلق األمر بتحويل مصاريف إلى الخارج و "9"  إذا تعلق األمر بمبالغ متأتية من الخارج بعنوان الصفقة  و "4ضع " 

10
 " في حال تمت التسوية عن طريق الخصم من حساب مهني بالعملة.93" في حال تمت التسوية عن طريق شراء عملة و "43ضع " 

11
 للتحويالت إلى الخارج.بالنسبة  
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 6102ديسمبر  01المؤرخ في  6102لسنة  9للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد  0ملحق عدد 

 

 على الشرف تعهدأنموذج 
 "البطاقة التكنولوجية الدولية"

 

 
 ...........................................................................................إني الممضي أسفله: .

 

 بطاقة تعريف وطنية عدد: ...................... مسلمة بـ ..................... في .........................

 

 ............................................................ة : ..........................................شركالممثل 

 

 ............................................................عدد: المعرف الجبائي 

 

 

بأن قر بأني لم أتسلم أي بطاقة دفع  دولية  من فئة "البطاقة التكنولوجية الدولية" من وسيط مقبول آخر و أتعهد أ

 6302إلنجاز التحويالت بعنوان العمليات المنصوص عليها بالمنشور عدد .. لسنة  حصرياستعمل هذه البطاقة أ

   وشراء السلع واالنخراط في المواقع المحضورة(.ومصاريف اإلقامة  ات)دون الرهان

 

اإلرهاب و ألتزم  وتمويل موالتبييض األ مكافحة ني اطلعت على التشريع الجاري به العمل في مجالأبما أقر ك

 بأني لن أستعمل هذه البطاقة في عمليات يمنعها هذا التشريع.

 

 

 

 

 

 

 ......... في .........................

 

 مكان مخصص للوسيط المقبول

 

 اإلمضاء
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 6102ديسمبر  01المؤرخ في  6102لسنة  9للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد  4ملحق عدد 
 في المنح التي تم اسنادها بواسطة "البطاقة التكنولوجية الدولية"أنموذج كشف 

 

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

 

 الرمز: .................   الفرع: .................................. 

 

 

 دولية" مسلمة خالل شهر :التكنولوجية البطاقة الدولية "قائمة في المؤسسات الحاملة لبطاقات دفع 

 )ش ش/س.س.س.س( 

 

التسمية 

 الجماعية
 العنوان المعرف الجبائي

العنوان 

 اإللكتروني

مبلغ المنحة 

 التي تم تحويلها

 بالدينار

الذي تم المبلغ 

لى ارجاعه إ

البالد التونسية 

 بواسطة البطاقة

 بالدينار

      

      

      

      

 

 

 قائمة في األشخاص الطبيعيين الحاملين لبطاقات دفع دولية "بطاقة تكنولوجية دولية" مسلمة خالل شهر :

 )ش ش/س.س.س.س( 

 

 العنوان "ب.ت.و"عدد  لقبال سم واال
العنوان 

 اإللكتروني

مبلغ المنحة 

 التي تم تحويلها

 بالدينار

الذي تم المبلغ 

لى ارجاعه إ

البالد التونسية 

 البطاقةبواسطة 

 بالدينار
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 6102ديسمبر  01المؤرخ في  6102لسنة  9للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد  5ملحق عدد 

 أرصدة إعادة التأمين : جدول اإلحاالت

 

 حساب الثالث أشهر .... من ...

 

 
 :الشركة القائمة بالتفويت

 المعرف الجبائي:

 :شركة إعادة التأمين

 : اإلتفاقطبيعة          النيابة: 

ةرصداأل  دائن/ 

مدين
12

  

التي  العمليات

تم اخراجها من 

حفظةمال  

التعويضات  مدخرات المكونةال

المدفوعة   

المساهمات  العموالت

 في األرباح

المدخرات  الفوائض

 المخصصة

قساط األ

 المسندة

 العمليات

المدرجة 

حفظةمبال  
التعويضات 

تحت 

 التسوية

األخطار 

 الجارية

            

 

                                                           
12

 بالنسبة للرصيد المدين. "م"بالنسبة للرصيد الدائن و  "د"ضع  


