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 2007 جويلية 5  فيتونس،              

 

 
 منشــور إلــى مؤسسات القرض  

 2007    لسنــة 18عـــدد 
_____ 

 
 

 
 تطبيق أحكام المجلّة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تّم تنقيحها  :الموضـوع
 2007 لسنة 37بالنصوص الالحقة لها وخاّصة بالقانون عدد   

 .2007 جوان 4المؤّرخ في
 

_________ 
 

 
 إنّ محافظ البنك المركـزي التونســي،

 
بعـد اإلطّـالع علـى أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تّم              

 4 المؤّرخ في2007 لسنة 37تنقيحها بالنصوص الالحقة لها وخاّصة بالقانون عدد     
 ،2007جوان 

ن  جوا 25 المؤرخ في    2002 لسنة   10وعلى المنشور إلى البنوك عدد      
 المـتعلق بتطبـيق أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تم تنقيحها             2002

 بالنصوص الالحقة،
 

وفي إطار إرساء نظام المقاصة اإللكترونية ودخول مركزية المعلومات          
الجديـدة طور  االستغالل الفعلي  واعتماد نظام جديد لتبادل المعطيات بين البنك              

 ات القرض،المركزي التونسي ومؤّسس
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 :قــّرر ما يلــي 
   

 الباب األّول
 فـي الوقايـة من عوارض دفـع الشيكـات

 

 .  في تسليم صيـغ الشيكـات–القسم األّول 
 

يكتـسي تـسليم صيغ الشيكات أهمية قصوى في الوقاية من عوارض             
 :ومّما يؤكّد أهمّية هذه الوقاية أّن . الدفع المتصلة بالشيكات

 
المسحوب عليه الشيك ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة  و الخامسة           البنك   - 

  مـن المجلـة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على             374مـن الفـصل     
 ، بدفع كل شيك يساوي       الحـسابات بالعملـة األجنبية  أو بالدينار القابل للتحويل         

 البنك إلى   مـبلغه أويقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلّمها هذا           
 .الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا

  
 مكّرر من المجلة التجارية بأن      412 ملزم، طبقا للفصل     كـّل بـنك    - 

يدفع، إلى حّد خمسة آالف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك               
 :مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سلمها إلى الساحب 

 
 لـدى البنك المركزي التونسي على وضعية         يـسترشد  ن إّمـا دون أ    . 

 صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات ألّول مّرة،
 أو رغـم التحجير المسلط على الساحب وكان البنك المسحوب عليه            . 

 .على علم بذلك
 

 . في اإلرشادات الخاّصة بالتعريف بصاحب الحساب ووكيله: الفقرة األولـى 
 

 حريف، أن يضّمن بسجّل خاص      علـى البـنك، عـند فتح حساب أليّ         
 . اإلرشادات الضرورية التي تمكّن من التعريف بهذا الحريف

 
 :وتتضّمن هذه اإلرشادات  
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 :بالنسبة لألشخـاص الطبيعييـن ووكالئهـم ) أ
 

  اإلسم واللقب والعنوان والترقيم البريدي،- 
  تاريخ ومكان الوالدة والمهنة،- 
ف الوطنية بالنسبة للتونسيين أو جواز       رقـم وبـيانات بطاقة التعري      - 

 .السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمين
 
 :بالنسبـة للـذوات المعنويـة ) ب
 

  اإلسم اإلجتماعي وعنوان المقر اإلجتماعي،- 
رقم الترسيم بالسجل التجاري وكل        المعـرف الوطني للمؤسسات و      -  
 انات المفيدة األخرى،البي

 أعاله والمتعلقة باألشخاص )أ (  اإلرشادات المنصوص عليها بالفقرة - 
الطبيعيـين المؤهلين لسحب الشيكات على حساب أو حسابات مفتوحة بإسم الذات            

 .المعنوية
 
 :بالنسبـة للـجمعيـات ) ج
 

  إسم ومقر الجمعية،- 
 رى، رقم التأشيرة وكل البيانات المفيدة األخ-  

 أعاله والمتعلقة باألشخاص )أ (  اإلرشادات المنصوص عليها بالفقرة - 
 .الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات على حساب أو حسابات مفتوحة بإسم الجمعّية

 
ن المعلومات المشار إليها بالفقرة     وعلـى البنك من جهة أخرى أن يحيّ        

صاحب الحساب لطلب كتابي    وإذا لم يستجب    . األولى وذلك بالنسبة لجميع حرفائه    
ق إمكانية تسليم صيغ    ـّـفي تحيين اإلرشادات المذكورة، يتعين على  البنك أن يعل         

 .شيكات على بياض لفائدته
 . في اإلرشادات المتعلّقة بوضعية صاحب الحساب ووكيلـه–الفقرة الثانيـة 

 
 من المجلة التجارية، يجب على البنك، قبل أن         410طـبقا للفـصل     ) أ 

م لصاحب الحساب صيغ شيكات ألّول مّرة، أن يسترشد لدى مركزّية الشيكات            يسلّ
 .غير المستخلصة بالبنك المركزي التونسي عن وضعية الطالب
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 :يتّم اإلسترشاد لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة كما يلي  
 

 بالطريقة اإللكترونّية عندما يتعلق األمر بأشخاص طبيعيين حاملين         )1 
ات تعـريف وطنّية وذلك وفقا للقواعد المعتمدة إلستغالل مركزّية الشيكات           لـبطاق 

 .غير المستخلصة والخاّصة بنظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات
 

ويجـب على البنك في هذه الحالة أن يحتفظ بمراجع عملّية اإلسترشاد             
بنك المركزي  كمـا يمكنه، إن اقتضى األمر ذلك، أن يحصل من ال          . اإللكترونـي 

، على  1 التونسي بناء على مطلب يتّم إعداده طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد          
 .سترشادإلشهادة في عملّية ا

 
 بالمكاتـبة عـندما يتعلق األمر بأشخاص ليس لهم بطاقات تعريف            )2 

 .وطنّية
 :ويجب على البنك في هذه الحالـة  

 
 2  المدرج بالملحق عدد   أن يحـّرر مطلب اإلسترشاد طبقا لألنموذج       - 

 . مكّرر2والملحق عدد
 أن يجمـع بمقـّره االجتماعـي مطالب اإلسترشاد المقدمة من قبل             - 

 .فروعه
أن يـودع فـي مقـّر البـنك المركـزي التونسي المطالب المتعلقة               - 

 .باالسترشاد مقابل وصل
أن يتـسلّم األجـوبة بمقّر البنك المركزي التونسي خالل الثالثة أّيام             - 

 .عمل مصرفية الموالية لتاريخ إيداع المطالب
 

ويجـب علـى البـنك، في جميع الحاالت، أن يحتفظ بنسخة من بطاقة          
 .الهوية أو من مضمون التسجيل بالسجّل التجاري لصاحب الحساب

 
تتعلّـق المعلومات التي توفّرها مركزّية الشيكات غير المستخلصة        ) ب 

 :بالمسائل التالّيـة 
 

لم تسّجـل في شأنه    ( الـشخص المعنـي باالسترشـاد        وضـعّيـة  - 
 ،)عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير
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 عدد عوارض الدفع التي لم تتّم تسويتها، - 
عـوارض الدفـع التـي حصلت تسويتها والتي يعود تاريخ            عـدد    - 

ير الـشهادات في عدم الدفع المحّررة في شأنها إلى ثالث سنوات على أقصى تقد             
 .بداية  من غّرة جانفي من السنة الجارية

 
 .  في التحاجير من مسك و إستعمال صيغ الشيكات–القسم الثاني 
 

إن حسن تنفيذ التحاجير من مسك و إستعمال  صيغ الشيكات  غير تلك              
التي تخصص للسحب  المباشرأو تلك المشهود بإعتمادها ،يقتضي مسبقا  أن يدون             

 الشيكات على بياض وتاريخ تسليمها لصاحب       بـسجل خـاص رقـم سلسلة صيغ       
 .الحساب  و تحيين قائمة األشخاص موضوع تحجير

 
و البنوك مدعوة للسهر بكل عناية  على مراعاة التحاجير من إستعمال            
صـيغ الـشيكات سـواء كانت تحاجير قانونية تحفظية  أو تحاجير قضائية وإال               

  .      المجلة التجارية مكرر من412استهدفت للعقوبات المبينة بالفصل 
 

الفقــرة األولــى ـ  فــي التحاجير القانونية التحفظية من مسك واستعمال صيغ     
 .الشيكات

 
 ثالثا من المجلة التجارية على أنّه يحّجر قانونا على          410ينّص الفصل    

دون رصيد مسك واستعمال جميع صيغ الشيكات  التي بحوزته           بكـّل ساحب شيك     
غير تلك التي تسلّم إلنجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها             أو بحـوزة وكالئه     

و المسلمة إليه من قبل المؤسسات المصرفية و بوجوب إرجاعها  إلى  المصارف              
 .المعنية

 
 :ولهذا الغرض  

 
 :يجب على البنك المسحوب عليه ) أ 
  
أن يمتـنع عـن تـسليم الساحب المذكور صيغ شيكات جديدة على              - 

 بياض،
وأن يـنذره صـلب اإلعالم بعدم الدفع باإلمساك عن إستعمال جميع             - 

 صيغ الشيكات على بياض التي  بحوزته أو بحوزة وكالئه  غير التي تسلم للسحب 
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المباشـر  أو المشهود بإعتمادها والمسلمة له من قبل البنك المسحوب عليه أو من               
 .قبل أي بنك آخر وبوجوب إرجاعها للمصارف المعنية

  
 ويجب على كّل بنك آخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب            )           ب  

مفـتوح بدفاتره أن يمتنع، منذ إعالمه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي،             
 .عن تسليمه صيغ شيكات على بياض

 
الفقرة الثانيـة ـ  في إدارة التحاجير القانونية التحفظية والقضائية واإلعالم بها من  

 . البنك المركزي التونسيقبل
 

يتولّـى البـنك المركزي التونسي، في مستوى مركزّية الشيكات غير            
المستخلصة، إدارة المعطيات المتعلقة بالتحاجير القانونّية التحفظية أو القضائية من          

 .برفع هذه التحاجير مسك واستعمال صيغ الشيكات و كذلك المعطيات المتعلقة 
 

ي، أن تستمّر في اإلمساك عن تسليم صيغ شيكات         وعلـى البنوك، بالتال    
على بياض إلى حين إشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع             

 قائمة األشخاص موضوع تحجير من مسك صيغ        ويـتّم تحيين   .تلـك التحاجيـر   
 .شيكات بالطريقة اإللكترونية

 
البنوك في  ولهـذا الغـرض، يضع البنك المركزي التونسي على ذّمة            

صناديق الرسائل اإللكترونّية الّراجعة لها عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل           
المعطـيات ، التعلـيمات التـي تتضّمن قائمة األشخاص الذين أصبحوا موضوع             
تحجيـر مـن مـسك صـيغ شيكات وقائمة رفع التحجيرات، وذلك اعتمادا على               

 .ير المستخلصة مركزية الشيكات غالمبلّغة إلىالمعلومات 
 

ويجـب علـى البـنوك اإلطّـالع بصفة دورية على صناديق رسائلها              
 .واإلمتناع عن تسليم صيغ شيكات على بياض إلى حين رفع التحجيرات

 
 و تجـدر  اإلشـارة إلـى أن البنك المركزي التونسي ال يعتمد سوى                

. يبية النّافذة عـوارض الدفـع التـي يتّم إبالغها إليه وفقا للشروط القانونية والترت            
وتكـون البنوك مسؤولة مدنيا على  عوارض الدفع المصرح بها و المرفوضة آليا              

لعـدم مطابقـتها  للشروط التقنية  المضمنة بدليل إستعمال نظام تبادل المعطيات                     
 .و مركزية المعلومات
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 .ضائّيةالفقرة الثالثة ـ  فـي خرق التحاجيـر القانونّية التحفظية والتحاجيـر الق
  

إّن التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية           
وبالتالي فعلى البنك المسحوب عليه دفع      . أو قضائّية ال تفقد األهلية بل تسقط الحق       

كـل شـيك صادر عن شخص تعرض إلى تحجير من مسك صيغ الشيكات كلّما               
 .كانت وضعية الحساب تسمح بذلك

 
لنظر عن دفع الشيك من عدمه، فإّن خرق التحجير من          بيد أنّه وبقطع ا    

مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا           
مـع علمه بالتحجير المسلّط على موكّله، جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمّدة سنة             

لم حاال البنك   لذا فعلى البنك المسحوب عليه، أن يع      . وخطّية مبلغها خمسمائة دينار   
المركـزي التونسي بكّل شيك يدفع لدى شبابيكه تّم إصداره سواء من قبل الساحب              
بالّرغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائدة موكّله المسلط              

 .عليه تحجير
 

 . في إسترجاع صيغ الشيكات عند قفل الحسابات البنكية: القسم الثالث 
 

من  )فقرة أخيرة  (732والفصل  )  قرة أخيرة ف( 674يـوجب الفـصل     
المجلـة الـتجارية البنوك بإنذار أصحاب الحسابات المقفلة بأي وسيلة تترك أثرا             

كتابـيا بإرجـاع صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكالئهم في أجل أقصاه                   
 . خمسة عشر يوما من تاريخ القفل)15(

 
جلة التجارية عقوبات جزائية     مطة رابعة من الم    412وقد رتب الفصل    

 دينار  500على عدم إحترام هذه   المقتضيات حيث  نص على تسليط خطية  من                
 دينارعلـى كل بنك لم ينذر صاحب الحساب بوجوب  إرجاع جميع             5000إلـى   

 .صيغ الشيكات التي بحوزته  أو بحوزة وكالئه في صورة قفل الحساب
 

 البــاب  الثـانـي
 دفـع الشيكـاتفـي إثبـات عـوارض 

 
تختلف إجراءات إثبات عوارض دفع الشيكات حسب ما إذا كان رفض            

الـشيك مبـّررا بإنعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر               
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غيـر اعتـراض الـساحب أو مبّررا بعدم قابلية التصّرف في الّرصيد العتراض      
 .الساحب

 
حوب عليه دفع الشيك، في صورة      ويجـدر التذكير بأنّه على البنك المس       

توفّـر الرصيد، حتّى ولو تّم تقديمه بعد انقضاء أجل العرض أو كان يحمل تاريخا    
 .الحقا لتاريخ العرض

 
القسم األّول ـ في إثبـات عـوارض دفـع الشيكـات إلنعـدام الرصيد أو نقصانه  

 .  أو عدم  قابليـة التصرف فيه لسبب آخـر غيـر اعتراض الساحـب
 

 ثالثا من المجلة التجارّية، أّن البنك المسحوب        410يـستنتج من الفصل      
علـيه ليس مطالبا بدعوة الساحب إلى توفير الرصيد بحسابه وال بتحرير الشهادة             

إن اقتضى األمر إالّ إذا اتّصلت       أو تبليغ اإلعالم بعدم الدفع للساحب      في عدم الدفع  
 :الية استحالة الدفع بالرصيد أي في الحاالت الت

 
 إنعدام الرصيـد، -
 نقصان الرصيـد،   -

 أو عـدم قابلـية التـصرف في الرصيد لسبب آخر غير اعتراض              -
 ...).مثل العقلة التوقيفية، إلى آخره(الساحب 

 
توقيع غير مطابق، عدم    (وفـي صورة رفض أداء الشيك لسبب آخر         

يس على  فل...) التنصيص على تاريخ أو مكان اإلصدار، تظهير خطي غير قانوني         
البـنك المـسحوب عليه أن يراعي اإلجراءات المذكورة أعاله إال إذا تبين أيضا،              
إضـافة إلـى تلك األسباب، انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه               

 . لسبب آخر غير اعتراض الساحب
 

تتضمن " جذاذة"ويـتم الـرفض لسبب غير متصل بالرصيد بواسطة          
ديد الساحب وصاحب الحساب وخاصة العنوان وبيانات       اإلرشـادات الالزمـة لتح    

 .بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة اإلقامة
 

وبالنـسبة للـشيكات التـي يتم عرضها للدفع في إطار نظام المقاصة             
وإحالتها إلى البنك العارض باعتماد شكل      " الجذاذة"اإللكتـرونية، يـتم إعداد  هذه        

 حدد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور، وذلك خالل يوم التسجيل اإلعالمي الم
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التسجيل الخاص  نظام المقاصة اإللكترونية ب     تعّهد العمل المصرفي الموالي لتاريخ   
 .بالشيك المعروض للدفع وذلك  مهما كان مكان دفع الشيك

 
 :ويتولى البنك العارض مباشرة إثر تلقي التسجيل اإلعالمي 

  
طبقا للمعلومات التي تّم      انطالقا من نظامه اإلعالمي    "الجذاذة"طبع   - 

 ،تلقيها
إثـبات رفـض أداء الشيك وذلك بأن يدون على ظهر الشيك سبب              - 

 الرفض وتاريخه،
، بعـد تضمينها ختم البنك العارض واإلمضاء        " الجـذاذة "إحالـة    - 

صل ، إلى حامل الشيك رفقة أ     "لحساب البنك المسحوب عليه   "المرخص فيه وعبارة    
تعهد نظام المقاصة   الـشيك، وذلـك خـالل يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ            

 .التسجيل اإلعالمي الخاص برفض أداء الشيكاإللكترونية ب
 

إلى حامل  " الجذاذة"غيـر أنـه يجب أن ال يقوم البنك العارض بإحالة             
الـشيك إذا كـان رفض أداء الشيك يرجع فحسب إلى عيب شكلي ذو صبغة تقنية                

 .تج عن إجراءات المقاصة اإللكترونيةنا
 

هـذا ويكون البنك ملزما بتجميد مبلغ الشيك وتخصيصه للحامل نظرا            
 .لعلمه بانتقال ملكية الرصيد لفائـدة هذا األخير

 

  فـي  دعـوة الـساحب إلى توفير الرصيد بحسابه أو إرجاع قابلية             -الفـرع األول    
 .التصرف فيه
  

 من المجلة التجارية أنه على البنك        ثالثا 410يـستنتج مـن الفـصل         
المـسحوب علـيه الذي يرفض أداء شيك كليا أو جزئيا بسبب انعدام الرصيد أو               

 :نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه 
 
 أن يثبت حاال تاريخ العرض على ظهر الشيك، -
 ر من الرصيد أو أن يخصصه لفائدته، أن يدفع لحامل الشيك ما توفّ -
 في نفس اليوم بواسطة برقية أو فاكس أو         أن يدعـو ساحب الشيك     -

تـيلكس أو بأية وسيلة اتصال أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا، إلى توفير الرصيد              
بحـسابه أو جعلـه قابال للتصرف فيه في أجل ثالثة أيام عمل مصرفية بداية من                

 .تاريخ رفض الدفع
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وتـتم دعوة الساحب في شكل تنبيه برفض الشيك يحرر على مطبوعة             
 .3طابقة لألنموذج المدرج بالملحق عدد م
 

 .وأن يحتفظ بأثر كتابي للدعوة الموجهة للساحب -
 

إن البـنك المـسحوب علـيه مطالب بمراعاة هذه الواجبات سواء تم             
 .عرض الشيك مباشرة لدى شبابيكه أو في إطار نظام المقاصة اإللكترونية

 

المسحوب وفي صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيك البنك          
 :عليه، فعلى هذا األخير عالوة عما تقدم 

 

أن يطلـب عـنوان حامل الشيك بغية إعالمه، عند اإلقتضاء، أنه تم             * 
توفيـر الرصيد أو إرجاع قابلية التصرف فيه من قبل الساحب وتبليغه، إذا لم يتم               

 ذلك، الشهادة  في عدم الدفع،
 رفض حامل   وأن يـوجه التنبـيه برفض الشيك للساحب حتى  وإن          * 

 .الشيك تسليم الشيك للبنك مقابل وصل
  

أما في صورة عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة اإللكترونية،           
فعلى البنك المسحوب عليه أن يوجه إلى البنك العارض عبر هذا النظام، التسجيل             
اإلعالمـي الخـاص بالتنبيه برفض الشيك الموجه إلى الساحب والذي يتم إعداده             

ويتم توجيه هذا التسجيل اإلعالمي     .  لرسـم التسجيل المحدد لهذا  الغرض       طـبقا 
 تعهد نظام المقاصة اإللكترونية   خـالل يـوم العمـل المـصرفي الموالي لتاريخ           

 .التسجيل اإلعالمي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيكب
 

مسحوب عليه  فـي صـورة استجابة الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك ال          
 قابال للتصرف فيه وتخصيصه لفائدة ُهلََعتجمـيد الرصيد الذي وفره الساحب أو جَ     

 .حامل الشيك
 

أمـا إذا لم يستجب الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك المسحوب عليه أن             
 .يحرر شهادة في عدم الدفع وأن يوجه للساحب إعالما بعدم الدفع

 

 .م الدفع  في  الشهادة في عد-الفرع الثاني 
 

 . في أجل إعداد الشهادة في عدم الدفع–الفقرة األولى 
 

تحـرر الشهادة  في عدم الدفع من قبل البنك المسحوب عليه خالل يوم              
ل الموالي النقضاء أجل الثالثة أيام عمل  مصرفية المحدد          العمـل المصرفي األوّ   
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و إلرجاع قابلية   للـساحب لإلستجابة للدعوة الموجهة إليه لتوفير الرصيد بحسابه أ         
 .التصرف فيه

 

 . في محتوى الشهادة في عدم الدفع–الفقرة الثانية 
 

 4تحـرر الـشهادة في عدم الدفع طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد             
 .وتتضمن كل اإلرشادات المبينة صلبه

 

 .  فيمن توجه إليهم الشهادة في عدم الدفع–الفقرة الثالثة  
 

ع من قبل البنك المسحوب عليه في خمس        تحـرر الشهادة في عدم الدف     
 .نظائر

 

 .يحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لحاجياته الخاصة
 

 من النيابة العمومية والبنك المركزي      ويحـتفظ بنظيـرين على ذمة كلّ      
 . التونسي

 

ويجـب إعـداد النظير الخاص بالبنك المركزي التونسي والذي ينبغي           
 بعدم الدفع وبمآل الشيك الذي تم رفضه، طبقا         إتمامـه بالبيانات الخاصة باإلعالم    

لرسـم التـسجيل المخـصص لذلك في إطار نظام تبادل المعطيات وتوجيهه إلى              
مركـزية الـشيكات غيـر المستخلصة خالل األجل وبالشكل المنصوص عليهما            

 .بالقسم األول من الباب الرابع أسفله
 

ة أيام عمل   ه نظيـر مـن الـشهادة في عدم الدفع خالل الثالث           ويـوجَّ 
 : المصرفية الموالية لتاريخ تحريرها 

 
 إمـا لصاحب أو أصحاب الحساب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو            )أ

 ذواتا معنوية إذا كان الشيك مسحوبا من قبل وكيل،
 
 أو لصاحب أو أصحاب الحساب ممن لم يوقعوا الشيك إذا كان هذا             )ب

 . بصفة منفردةاألخير مسحوبا على حساب  جماعي  يتم تسييره
 

ه، خالل نفس أجل الثالثة أيام، نظير مرفوق بأصل الشيك مباشرة           ويوجَّ
إلـى الحامل على العنوان المصرح به للبنك المسحوب عليه أثناء عرض الشيك             

 .لدى شبابيكه
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أمـا إذا تم عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة اإللكترونية فإن             
تعهد نظام  مس يوم عمل مصرفي يلي تاريخ       البنك المسحوب عليه يتولى، في خا     

التسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع، توجيه التسجيل       ب المقاصـة اإللكترونية  
 بشهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك والذي يتم إعداده          لقاإلعالمـي المتع  

طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، إلى البنك العارض عبر النظام المذكور            
 . مهما كان مكان دفع الشيكوذلك

 
ويتولى البنك العارض منذ تلقي هذا التسجيل اإلعالمي طبع شهادة عدم           

 طبقا للمعلومات التي    الدفع المخصصة لحامل الشيك انطالقا من نظامه  اإلعالمي        
 وتوجيهها إليه مرفقة بأصل الشيك الذي في حوزته  مع بيان سبب رفض            تّم تلقّيها 

تعهد نظام المقاصة   م العمل المصرفي الذي يلي تاريخ       الـشيك وذلـك خـالل يو      
التـسجيل اإلعالمي الخاص برفض الشيك من قبل البنك المسحوب       اإللكتـرونية ب  

 .عليه
 

ويجـب أن تتـضمن شـهادة عـدم الدفع اإلمضاء المرخص فيه للبنك             
 ".لحساب المؤسسة المسحوب عليها" وعبارة  وختمهالعارض

 
 .م بعدم الدفع في اإلعال-الفـرع الثالث 

 

 . في أجل إعداد وتبليغ اإلعالم بعدم الدفع-الفقرة األولى 
 

علـى البنك المسحوب عليه أن يقوم، في نفس أجل الثالثة أيام المحّدد             
إلعـداد وتبلـيغ الـشهادة في عدم الدفع للحامل، بإعداد وتبليغ إعالم بعدم الّدفع               

 .5بالملحق عدد للّساحب بواسطة عدل منفذ طبقا لألنموذج المدرج 
 

وعلـى العدل المنفذ، حتّى ال يستهدف إلى العقوبات المنصوص عليها           
 من المجلة التجارية، أن يبلغ اإلعالم بعدم الدفع للساحب خالل أربعة            403بالفصل  

أيـام من الرزنامة بداية من تاريخ استالمه له، وذلك إما بتسليمه لشخص الساحب              
ره المصرح به لدى البنك المسحوب عليه وذلك        نفسه أو، إن لم يجده، بوضعه بمق      

 .بدون أي إجراء آخر
 

وإذا كـان مقـر الساحب المصّرح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد             
بالخارج، فعلى العدل المنفذ أن يوجه اإلعالم بعدم الدفع بواسطة مكتوب مضمون            

 .الوصول
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عدم وعلـى البـنك المسحوب عليه تحرير وتبليغ عدد من اإلعالمات ب           
الدفـع بقـدر عدد الموقعين، تحمل كلها نفس تاريخ الشهادة في عدم الدفع ونفس               

 .رقمها
 

ونظـرا لـصرامة العقوبات المسلّطة سواء على العدل المنفذ أو على            
 بأثر  االحتفاظالبـنوك، في صورة عدم مراعاة اآلجال المبينة أعاله، فعلى البنوك            

 .م بعدم الدفعثابت لتاريخ تسليمها للعدل المنفذ لإلعال
 

  في محتوى اإلعالم بعدم الدفع-لفقرة الثانية ا
 

 :يتضمن اإلعالم بعدم الدفع 
 
 نقال حرفيا للشهادة في عدم الدفع، -
 
إنـذارا للّساحب بأن يقوم، حتّى ال يستهدف إلى تتّبعات عدلية، بدفع             -

ه وبدفع  مـبلغ الـشيك للحامل أو توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابال للتصرف في             
مـصاريف اإلعالم وذلك خالل األربعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ             
اإلعالم بعدم الدفع إذا كان عنوان الساحب المصّرح به لدى البنك المسحوب عليه             
يـوجد بالـبالد التونسية وخالل العشرة أيام عمل مصرفية إبتداء من تاريخ تبليغ              

صول إذا كان عنوان الساحب المصّرح به       اإلعـالم بواسطة مكتوب مضمون الو     
 لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالخارج،

 
استعمال جميع صيغ الشيكات التي       عن  إنـذارا للـّساحب بأن يمسك      -

غير تلك التي تُستعمل إلنجاز سحب مباشر أو التي         أو بحـوزة وكالئه      بحـوزته 
 أو التي سلمتها له      و التي سلمها له البنك المسحوب عليه       تتـضّمن شـهادة اعتماد    

 ،المؤسسات المصرفية األخرى
 
  أو حوزتهب صيغ الشيكات التي بقيت       جميع يرجع إنذارا للّساحب بأن     -

إلى البنك المسحوب عليه وكذلك إلى البنوك األخرى التي يكون           بحـوزة وكالئـه   
 وإال تعرض ،فيما عدا حالة  سرقة الشيك أو ضياعه ، لعقوبة السجن              حـريفا لها  

 . دينار500ام و خطية قدرها مدة ع
 
 ثانية   إعالما للساحب بأّن له، في صورة عدم القيام بالتسوية، إمكانية            -
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اآلجال القانونية للتسوية   انقضاء    أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ        فـي  للتـسوية 
 :المبّينة أعاله وذلك بدفع 

 
ة المستفيد  مبلغ الشيك أو ما يعادل نقصان الّرصيد وفائض تأخير لفائد         * 

 من مبلغ الشيك  او من المبلغ الناقص من الرصيد           بالمائـة في السنة      10بنـسبة   
يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الّدفع إلى تاريخ دفع مبلغ الشيك أو المبلغ               

 الناقص من الرصيد،
 

بالمائة من مبلغ الشيك أو المبلغ       10خطـية لفائـدة الدولـة تساوي        * 
 يد،الناقص من الرص

 
 .ومصاريف اإلعالم التي دفعها البنك المسحوب عليه* 
 
 بعد انقضاء   للتسويةثالثة و أخيرة      إعالمـا للساحب بأّن له، إمكانية        -

 : وذلك بدفع و قبل صدور حكم نهائيثالثة أشهر أجل ال
 

 الّرصيد وفائض تأخير لفائدة      المـبلغ الناقص من    مـبلغ الـشيك أو    * 
ئة في السنة يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الّدفع           بالما 10المستفيد بنسبة   

 إلى تاريخ دفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،
 

بالمائة من مبلغ الشيك أو المبلغ       20خطـية لفائـدة الدولـة تساوي        * 
 الناقص من الرصيد،

 
 . البنك المسحوب عليهسبقهاومصاريف اإلعالم التي * 
 

دم قابليـة التصرف في    عـــي إثـبـات رفــض الـشيـك ل         ف -القـسم الثانـي     
 .الـّرصيـد بسبب اعتراض الساحب

 
 ثالثا مكرر من المجلة التجارية، على البنك     410لفصل  ا حـسب أحكام    

أن يحرر    الساحب،    في صورة امتناعه عن الدفع  العتراض       المسحوب عليه شيك  
 ثالثا من المجلة    410 الفصل   شـهادة في عدم الدفع وفقـا ألحكام الفقرة الثانية من         

يوجه، خالل الثالثة أيام عمل مصرفية      و  و أن يحـتفظ بأصـل الشيك       الـتجارية 
   إلى عنوانه المصرح به لديهالموالية، نظيرا من تلك الشهادة لكّل حامل الشيك
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كمـا يتعين  عليه أن يوجه خالل نفس األجل نظيرا  من شهادة عدم                .والـساحب 
  .مهورية المختص مصحوبا بأصل الشيك  موضوع االعتراضالدفع إلى وكيل الج

 
يـوّجه نظيـر إلـى البـنك المركزي التونسي يتم إعداده طبقا لرسم              و

 األجل   نفس   وذلك خالل المخصص لذلك في  إطار نظام تبادل المعطيات         التسجيل  
  .وفي الشكل المنصوص عليهما بالقسم األول من الباب الرابع أسفله

 
 من المجلة التجارية،    374الفصل   الفقـرة األولى من   بأحكـام    وعمـال 

يحجـر اعتـراض الساحب على الوفاء بالشيك إال في حالة ضياعه أو سرقته أو               
كمـا نـصت الفقرة الثانية من نفس  الفصل على وجوب تقديم            . تفلـيس الحامـل   

االعتراض بواسطة مكتوب أو بأي وسيلة أخرى  تترك أثرا كتابيا موجه إلى البنك          
 . مسحوب عليهال

 
، فعلى البنوك، قصد الحّد     االعتراضونظرا للصبغة الحصرية لحاالت     

 بالعقوبات الجزائية المسلطة على     حرفائهامن عدد االعتراضات التعسفية، تحسيس      
االعتـراض المقـّدم بغية الحيلولة دون دفع الشيك في غير الحاالت المشار إليها              

العقوبات صلب اتّفاقية فتح الحساب أو صلب       أعاله، كأن يتّم ذلك مثال بذكـر تلك        
 .االعتراضاتلتقديم المطبوعة التي قد يعّدها المصرف 

 
ويتـرتّب عّمـا سبق أنه في صورة رفض أداء شيك بسبب اعتراض             
الساحب ألّي سبب كان، على المصرف المسحوب عليه أن يحرر، في نفس اليوم،             

س نظائر طبقا لألنموذج    شـهادة فـي عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب في خم          
 وذلك حتى ولو كان مبلغ الشيك يساوي أو يقّل عن           4المـدرج بالملحـق عـدد       

 .عشرين دينارا
 

 على أدائه معروضا للّدفع في إطار       االعتراضإذا كان الشيك الذي تـّم      
نظام المقاصة اإللكترونية، فعلى البنك المسحوب عليه أن يوجه، عبر هذا النظام،            

 الساحب والذي يتّم    اعتراضمي المتعلق بشهادة عدم الدفع بسبب       التـسجيل اإلعال  
إعـداده وفقـا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، إلى البنك العارض خالل يوم              
العمـل المـصرفي الموالـي لـتاريخ تعهد نظام المقاصة اإللكترونية بالتسجيل             

 .ن لدفع الشيكاإلعالمي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان المكان المعّي
 

ويتولـى البـنك العـارض منذ تلقيه لهذا التسجيل اإلعالمي، طبــع            
 ا  ــشهــادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك طبقا للمعلومات التي تّم تلقيه
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وذلك في يوم العمل المصرفي الموالي لتعهد نظام         األخيروتوجـيههـا إلـى هذا     
 الخاص برفض الشيك من قبل البنك       المقاصـة اإللكتـرونية بالتـسجيل اإلعالمي      

  كما يتعين عليه أن يحتفظ بأصل الشيك و أن يوجهه خالل نفس              .المسحوب عليه 
األجـل إلـى البنك المسحوب عليه لغرض إحالته إلى وكيل الجمهورية المختص             

 . ثالثا مكرر من المجلة التجارية410طبقا ألحكام الفصل 
 

مضاء المرخّص فيه للبنك    ويجـب أن تتـضّمن شـهادة عدم الدفع اإل         
 ".لحساب البنك المسحوب عليه"العارض وختمه وعبارة 

 
ويجـب أيضا أن يحتفظ البنك العارض بنسخة من الشيك تَُضمَُّن عليها            

 ".تّم رفضه بسبب إعتراض الساحب"عبارة 
 

 .ويحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لديه
 

ند رفض الشيك، بتجميد    بيد أّن البنك المسحوب عليه ال يكون مطالبا، ع        
الرصيد وال بدعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه وال بتحرير اإلعالم بعدم الدفع            

 .وتبليغه له بواسطة عدل منفذ
 

وإذ ال يحّجـر قانونا على الساحب في هذه الحالة مسك واستعمال صيغ             
ض،  المختّصة في صّحة االعترا    ةالمحكم أو  وكيل الجمهورية  بتّ  يشيكات إلى أن    

 .فليس له بالمقابل التمتع بإمكانية التسوية
 

 البـاب الثـالث
 في تسويـة عوارض دفـع الشيـك

 
 سادسـا مـن المجلة التجارية على   410 ثالـثا و   410ورد بالفـصلين    

 :التّوالي
 
 أّن التحجيـر مـن مـسك واستعمال صيغ شيكات يستمر، إذا لم يقم               -

 412وية طبقا ألحكام الفصلين      غاية  حصول التس    الـساحب بتسوية وضعيته إلى    
 نهاية قضاء العقاب أو صدور حكم يقضي بعقاب مؤّجل           رابعـا أو     412ثالـثا و  
 ما لم تقّرر المحكمة خالف ذلك أو إسقاط العقاب بالعفو             أو بخالص الخطية   التنفيذ

  .أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظ
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 .ضى التسوية أّن الدعوى العمومية تنقرض بمقت-
 

 استرجاع صيغ   إمكانيةوحتـى يتسنّى إيقاف التتبعات الجزائية وبالتالي        
.  ، على الساحب أن يسوي وضعيته وفقا لبعض الشروط         ها اسـتعمال   و الـشيكات 

وتخـتلف هذه الشروط حسب ما إذا تـّمـت التسوية في األجل القانوني األول أو              
 . حكم نهائي  للتسوية أو أثناء التتبع وقبل صدورالثاني

 
بـيد أنّـه يجـدر التذكيـر أنّه إذا تعلّق األمر بعوارض دفع الشيكات               

أو بالدينار القابل للتحويل، فإّن التسوية       األجنبية    ةلالمـسحوبة على حسابات بالعم    
 :يجب أن تتّم لدى البنك المسحوب عليه وذلك 

 
 أو،  ة األجنبيةل بنفس عملة الحساب، إذا كان الشيك محررا بالعم-
،  األجنبية    لةعمبال لمبلغ بالمحصول بالدينار المتأتّي من إحالة قانونية        -

 .القابل للتحويل إذا كان الشيك مسحوبا على حساب بالدينار
 
 . في التسوية خالل األجل القانوني األّول-القسم األول 
 

 ، أن   هاإمكانية استعمال وسترجاع صيغ الشيكات    اعلـى الساحب، قصد     
مبلغ الشيك أو باقي الرصيد وأن يدفع مصاريف العدل المنفذ في أجل            يقـوم بأداء    

 من تاريخ تبليغ اإلعالم بعدم الدفع من قبل العدل          ابتداءأربعـة أيام عمل مصرفية      
المـنفذ إذا كان عنوان الساحب المصّرح به لدى البنك يوجد بالبالد التونسية وفي              

سال اإلعالم بعدم الّدفع بواسطة      من تاريخ إر   ابتداءأجل عشرة أيام عمل مصرفية      
رسـالة مـضمونة الوصول إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد              

 .بالخارج
 

 . في أداء مبلغ الشيك-الفقرة األولى 
 

   :للّساحب قصد أداء مبلغ الشيك أو توفير الرصيد الناقص
 
في هذه  وعليه  .  إّمـا أن يدفـع مبلغ الشيك مباشرة إلى حامل الشيك           )أ

 بأن يقدم للبنك    األداء قـبل انقضاء أجل التسوية وذلك      الحالـة  أن يثـبت إتمـام         
كتبا  كتب مفّصل يحمل توقيعا معّرفا به أو        ب المـسحوب عليه أصل الشيك مرفوقا       

 .رسميا يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك  أو باقي قيمته لحامل الشيك
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وفي هذه  . سحب عليه الشيك  أو أن يوفـر الرصـيد بالحساب الذي         ) ب
 :الحالة على البنك المسحوب عليه 

 
يحصل  أن يخصص الرصيد الذي تّم توفيره لفائدة حامل الشيك وأن      -1

 كتب يتضمن مراجع الشيك والشهادة في عدم الدفع المتّصلة به،على  الساحب من
 :أن يعلم حامل الشيك بتوفير الرصيد  -2
 
لوصول يتم توجيهه إلى العنوان      حـاال وبواسـطة مكتوب مضمون ا       -

المصرح به عند رفض الشيك، وذلك في صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى             
 شبابيكه،

 فـي يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الّرصيد في صورة            -
عرض الشيك لألداء في إطار نظام المقاصة اإللكترونية وذلك بأن يوّجه إلى البنك             

مـيا يتعلق بتوفير الرصيد يتم إعداده وفقا لرسم التسجيل          العـارض تـسجيال إعال    
وعلى البنك العارض بدوره أن يعلم      . المحّدد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور      

 .بذلك حامل الشيك وفق نفس اإلجراء المبين بالمطة األولى أعاله
 

وإذا لـم يراع أّي من البنكين هذه المقتضيات فللحامل المطالبة بالفائض          
 .القانوني الجاري على الرصيد الذي تّم توفيره

 
 . في أداء مصاريف اإلعالم-الفقرة الثانية 

 
باإلضـافة إلى أداء مبلغ الشيك، على الساحب أن يدفع للبنك المسحوب            
علـيه قبل انقضاء األجل القانوني األول للتسوية، المصاريف التي سبق وأن دفعها          

 .هذا األخير للعدل المنفذ
 

 . في إثبات عدم حصول التسوية- الثالثة الفقرة
 

إذا لم تحصل التسوية في األجل القانوني األول للتسوية، فعلى المصرف           
المـسحوب عليه أن يحرر في يوم العمل الموالي شهادة في عدم التسوية في ثالث               

 .6نظائر مطابقة لألنموذج المدرج بالملحق عدد 
 

 .يحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير
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 .خصص نظير للبنك المركزي التونسيوي
 

وكيل الجمهورية المختص    إلى  يتم توجيهه   بالملف الذي    نظير ويدرج  
 .في صورة عدم حصول التسوية خالل األجل القانوني الثاني للتسوية

 
 . في احتساب األجل القانوني األّول للتسوية-الفقرة الرابعة 

 
، على البنك المسحوب     من المجلة التجارية   405عمـال بأحكام الفصل     

علـيه أالّ يأخـذ بعين اإلعتبار، عند احتساب األجل القانوني األول للتسوية، يوم              
اإلعـالم المبّين حسب الحالة في محضر التبليغ أو في مقتطع اإلرسال المضمون             

 .الوصول المسلّم له من قبل العدل المنفّذ
 

 .انياألجل القانوني الثخالل  في التسوية -القسم الثاني 
 

في صورة عدم حصول التسوية في األجل القانوني األول، يتمتّع ساحب           
 ثالثا من المجلة التجارية، بإمكانية ثانية       412الـشيك بـدون رصيد، طبقا للفصل        

خالل أجل أقصاه ثالثة أشهر من الرزنامة إبتداء من          للتـسوية وذلـك بـأن يدفع      
 :األجل القانوني األول للتسوية إنقضاء 

 
  الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد، مبلغ-
  خطية لفائدة الخزينة،-
  مصاريف تبليغ اإلعالم بعدم الدفع،-
 : وفائض تأخير لفائدة المستفيد يحتسب حسب القاعدة التالية -

 ع xنxم    
  ___________ =ف    
     36000   
 :أي 
 .مبلغ فائض التأخير: ف 
 .ن الرصيدمبلغ الشيك أو المبلغ الناقص م: م 
 .بالمائة في السنة  10  : نسبة الفائض : ن 

عدد األيام التي يستحق بعنوانها دفع فائض التأخير، يحتسب بداية          : ع    
 .من تاريخ الشهادة في عدم الدفع إلى تاريخ دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته
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 . في دفع مبلغ الشيك وفائض التأخير-الفقرة األولى 
 

 
يك أو باقي قيمته وفائض التأخير، يمكن للساحب حسب         لدفـع مبلغ الش   

 : ثالثا من المجلة التجارية 412الفصل 
 

 إّما أن يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك محّل عارض            -
 الدفع،

اإلدالء للبنك   وعليه في هذه الحالة       ،  أو أن يدفـع مباشـرة للمستفيد       -
  كتببّصل يحمل توقيعا معّرفا به أو       كتب مف  ب  بأصل الشيك مرفوقا   المسحوب عليه 

رسـمي يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك  أو باقي قيمته و الفائض لفائدة        
 .حامل الشيك
 
 . أو أن يؤمن المبلغ بالخزينة العامة لفائدة المستفيد-

 

 
وفي صورة قيام الّساحب بتوفير الرصيد بحسابه، فعلى البنك المسحوب          

 تفيد توفير الرصيد    7 وفقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد       علـيه أن يسلمه شهادة    
 .لديه لفائدة المستفيد ودفع فائض التأخير

 
ومـن جهـة أخـرى، على المصرف المسحوب عليه أن يراعي نفس             

من القسم األول من هذا الباب والمتعلقة       ) ب(اإلجـراءات المبّيـنة بالفقرة األولى       
 .ب الذي سحب عليه الشيكبتوفير الرصيد من قبل الساحب بالحسا

 

 .في دفع الخطية: الفقرة الثانية 
 

 ثالثا من المجلة التجارية،     412وفقـا ألحكام الفقرة األولى من الفصل        
 مبلغ الخطية لفائدة الخزينة في أجل ثالثة        استخالصيمكـن للبنك المسحوب عليه      
 .أشهر المنصوص عليه قانونا

 
 ال يشترط لحصول التسوية     ثا ثال 412إلى أن الفصل    و تجـدر اإلشارة     

دفع مبلغ الخطية بين يدي البنك المسحوب عليه  حيث يمكن للساحب خالص مبلغ              
 لذا يجب على البنك المسحوب .الخطية مباشرة لدى الخزينة العامة للبالد التونسية
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عليه في صورة عدم دفع الخطية بين يديه مطالبة الساحب باإلدالء بوصل في دفع              
 .  من الخزينة العامة للبالد التونسيةالخطية مسلم

  

شترط لقبض مبلغ الخطية من     ي ال   كمـا يشار  إلى أن الفصل المذكور       
قـبل البنك المسحوب عليه أن يكون الساحب قد قام أّوالً بدفع قيمة الشيك وفائض               

لذا فعلى البنك المسحوب عليه أن يقبض مبلغ الخطية         . التأخير ومصاريف اإلعالم  
الثة أشهر المنصوص عليه قانونا حتى ولو لم يقع اإلدالء لديه بما يفيد          خالل أجل ث  

 .له الساحب مصاريف اإلعالم دفع قيمة الشيك وفائض التأخير ولم يسّدد
 

 .ـة في مبلغ الخطي-أ
 

بالمائة من مبلغ الشيك في صورة انعدام       عشرة  يـساوي مـبلغ الخطية      
 .لرصيدالرصيد أو من المبلغ الناقص في صورة نقصان ا

 

 . في إجراءات إستخالص وتحويل محصول الخطية لفائدة الخزينة-ب
 

 :على البنك المسحوب عليه الذي يتولى استخالص مبلغ الخطية 
 

 أن يحـّرر وصـال في الخطية في نظيرين حسب األنموذج المدرج             -
تسلّم النسخة األصلية للساحب في تاريخ أداء الخطية ويحتفظ         . 8بالملحـق عـدد     

  المسحوب عليه بالنظير لديه على ذمة البنك المركزي التونسي،البنك
 
 وأن يحـّول حاال مبلغ الخطية لحساب الخزينة المفتوح بدفاتر البنك            -

المركـزي التونـسي عبـر نظام المقاصة اإللكترونية وفقا لرسم تسجيل التحويل             
 .9دد المحّدد لهذا الغرض والذي يتّمم بالبيانات المنصوص عليها بالملحق ع

 
 . في دفع مصاريف اإلعالم-الفقرة الثالثة 
 

 ثالثا من المجلة التجارية، يعتبر      412عمـال بالفقرة الثانية من الفصل       
أداء مـصاريف اإلعـالم التي سبق وأن دفعها البنك المسحوب عليه للعدل المنفذ              

و  التسوية لحصوللحـساب الساحب إحدى الشروط الضرورية التي يجب توفرها          
لذا، فعلى البنك   . إسترداد الساحب إمكانية  مسك  و إستعمال صيغ الشيكات          ليبالتا

المسحوب عليه في صورة أداء الساحب لتلك المصاريف أن يسلّمه شهادة مطابقة            
 .10لألنموذج المـدرج بالملحـق عدد 
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و يترتب عن حصول التسوية على النحو آنف الذكر إسترجاع الساحب           
و يتعين على البنك المسحوب عليه حسب         . ل صيغ الشيكات  إمكانية مسك و إستعما   

 ثالـثا فقرة أخيرة  إعداد شهادة في التسوية في ثالثة نظائر  طبقا               412الفـصل   
  يحتفظ لديه بنظير و يخصص نظيرا للبنك         11لألنمـوذج موضـوع الملحق عدد     

 مصرفية  المركزي التونسي و يسلم  النظير الثالث  للساحب خالل الثالثة أيام عمل            
 .الموالية لحصول التسوية

 
 كما  يجب  على البنك المسحوب عليه  إعالم البنك المركزي بحصول             
التـسوية خالل نفس األجل عن طريق نظام تبادل المعطيات و ذلك بالرجوع إلى              

 .دليل إعداد التصاريح المتوفر بموقع هذا النظام
 

حصول التسوية، عن    تذكير البنوك بأّن عليها اإلمتناع، رغم        و يـتجه    
تـسليم صـيغ شـيكات جديدة للساحب إلى غاية إعالمها من قبل البنك المركزي               

 .التونسي برفع التحجير
 

 . في احتساب األجل القانوني  الثاني للتسوية المحدد بثالثة أشهر–الفقرة الرابعة 
 

الحتساب األجل القانوني الثاني للتسوية، يجدر التذكير بأنه وفقا للفصل          
 مـن مجلـة اإللتزامات  والعقود، يعتبر الشهر ثالثين يوما كاملة، وأنه طبقا             141

 مـن نفس المجلة إذا وافق اليوم األخير من األجل يوم عيد رسمي              143للفـصل   
 .اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد

 
 . في التسوية أثناء التتبع و قبل صدور حكم نهائي-القسم الثالث

 
حصول التسوية خالل األجل الثاني للتسوية  يمكن        فـي صـورة عدم      

 رابعا من المجلة التجارية     412لـساحب الشيك بدون رصيد عمال بأحكام الفصل         
 : القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي ضده وذلك بدفع 

 
  مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،-
سب طبقا للقاعدة المنصوص عليها      فـائض التأخير لفائدة المستفيد يحت      -

 . بالقسم الثاني 
 من مبلغ الشيك أومن      %20 خطـية لفائـدة الخـزينة العامة تساوي          -

  المبلغ الناقص من الرصيد،
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  مصاريف تبليغ اإلعالم بعدم الدفع،-
                    

 رابعا من المجلة التجارية فإن      412وحـسب الفقـرة الثانية من الفصل         
ب ملـزم إلثبات  حصول التسوية باإلدالء لوكيل الجمهورية المختص أو            الـساح 

 :للمحكمة المتعهدة بالقضية حسب الحاالت 
 

 . بما يفيد خالص الخطية ومصاريف اإلعالم-
 و بمـا يفيد توفير الرصيد مع فائض التأخير لدى المصرف المسحوب             -

تونسية أو بأصل الشيك مرفقا     علـيه أ و بما يفيد تأمينهما بالخزينة العامة للبالد ال          
بكـتب خطي معرف باإلمضاء عليه أو بكتب رسمي يتضمن التنصيص على دفع             

 .مبلغ الشيك أو مبلغ النقص في الرصيد وفائض  التأخير للمستفيد
 

 لـذلك فـإن البنوك مدعوة إلى قبول التسوية رغم انقضاء األجل القانوني             
ي الخطية طبقا لألنموذج موضوع     الثاني و بضرورة تسليم ساحب الشيك وصال ف       

  وشهادة   10 و شهادة في أداء مصاريف اإلعالم طبقا للملحق عدد           8الملحق عدد   
 7في توفير الرصيد ودفع فوائض التأخير مطابقة لألنموذج موضوع الملحق عدد            
 .إذا ما تم دفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد وفوائد التأخير بين يديه

 
 اإلشـارة  إلى أن إثبات حصول التسوية وبالتالي انقراض           كمـا تجـدر   

الدعـوى العمومـية وإيقاف التتبع أو المحاكمة واسترداد الساحب إلمكانية  مسك             
 رابعا، إلى   412واستعمال صيغ الشيكات ترجع، حسب الفقرة الرابعة من الفصل          

لذا يتعين  . وكـيل الجمهورية المختص أو المحكمة المتعهدة بالقضية دون سواهما         
على البنوك االمتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعالمها من             

 .قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير
 

ومـن جهـة أخـرى علـى المصرف المسحوب عليه أن يراعي نفس              
اإلجـراءات المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الثالث فيما يتعلق بدفع مبلغ             

ائض التأخير ومصاريف اإلعالم واستخالص مبلغ الخطية لفائدة الخزينة         الشيك وف 
 .العامة

، رغم حصول التسوية، عن     االمتناع تذكيـر البنوك بأّن عليها       ويـتجه   
تـسليم صـيغ شـيكات جديدة للساحب إلى غاية إعالمها من قبل البنك المركزي               

 .التونسي برفع التحجير
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  المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع   في امتناع البنك-القسم الرابع 
 . أو عن توجيه اإلعالم بعدم الدفع أو عن قبض األموال بعنوان التسوية

 
فـي صـورة امتناع البنك المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم             
الدفع أو عن توجيه اإلعالم بعدم الدفع للساحب، يمكن لحامل الشيك، حسب أحكام             

 .عا، أن يقيم احتجاجا في عدم الدفع بمقر البنك المسحوب عليه راب410الفصل 
 
 : وفي هذه الحالة، على العدل المنفذ الذي حرر اإلحتجاج أن يبلغ )أ

 
 تنبيها للساحب، خالل األربعة أيام الموالية لتاريخ تحرير االحتجاج، -
نـسخة مـن اإلحـتجاج ومثلها من التنبيه للنيابة العمومية والبنك             -

 .كزي التونسي خالل الثالثة أيام الموالية لتاريخ تبليغ التنبيه للساحبالمر
 

 ثالثا من   410وتحـصل التـسوية في هذه الحالة طبقا ألحكام الفصل           
 .المجلة التجارية، بداية من تاريخ تبليغ التنبيه للساحب

 
 العدل المنفذ بجميع اإلرشادات التي      وعلـى البـنك المسحوب عليه مدّ      

 .ديد الساحب وصاحب الحسابتمكنه من تح
 
 بيد أن البنك المسحوب عليه مطالب، طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة           )ب

 :من نفس الفصل 
 
بـأن يقـبض المبلغ المستوجب بعنوان التسوية وأن يخصصه لفائدة            -
 حامل الشيك،
 :وأن يعلم الحامل بتوفير الرصيد  -
 
لة مضمونة الوصول   فـي يوم العمل المصرفي الموالي بواسطة رسا       * 

 مع اإلعالم بالبلوغ، بعنوانه، إذا تم عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه،
في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد إذا تم عرض           * 

الـشيك للدفـع فـي إطـار نظام المقاصة اإللكترونية وذلك بأن يوجه إلى البنك                
 الرصيد والذي يتم إعداده طبقا لرسم   العـارض التسجيل اإلعالمي الخاص بتوفير     

 التسجيل المحدد لهذا الغرض،
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 .وأن يرجع للحامل مصاريف اإلعالم التي سبق  وأن  دفعها -
 

 410 على البنك المسحوب عليه الشيك في الصورة المبينة بالفصل           )ج
خامـسا مـن المجلة التجارية أي في الحالة التي يرفض فيها قبض مال التسوية،               

 تأمره فيها السلطة المتعهدة بالنظر بقبض ذلك المال، أن يراعي اإلجراءات            والتي
 مـن هـذا القسم وأن يوجه نسخة من ذلك األمر إلى البنك         )ب(المبيـنة بالفقـرة     

 .المركزي التونسي وأن يدرج نسخة أخرى بالملف المخصص للنيابة العمومية
 

    الرابعالباب
  الشيكاتفي اإلعالم بعوارض دفع 

 
 .بعوارض دفع الشيكات  في إعالم البنك المركزي التونسي –لقسم األول ا

 
على البنك المسحوب عليه أن يوجه يوميا بعد تأكده من مآل الشيك، إلى         
البنك المركزي التونسي، بطريقة الكترونية وفقا لقواعد استغالل مركزية الشيكات          

  ،نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات     غيـر المستخلـصة فـي  إطار         
 :التصاريح المتعلقة 

 
 .  بعوارض دفع الشيكات التي تمت تسويتها في األجل القانوني األول)أ
لتي لم تتم تسويتها في األجل القانوني        ا دفـع الشيكات    بعـوارض  )ب

  .األول
 .بالشيكات التي تم رفضها بسبب اعتراض الساحب) ج
 .ات بالتسوية خالل األجل القانوني الثاني باإلعالم)د

 
كما يتعين على البنوك إعالم البنك المركزي بنفس الطريقة في أجل ال            

بمخالفة الساحب لحاالت تحجير استعمالها  صيغ       يـتجاوز يومـي عمل مصرفي       
 .الشيكات و استرجاعها منه

   
 

لمركزي ويحـتفظ البنك بالسند المتعلق بتلك التصاريح على ذمة البنك ا          
 : إلى أنها مسؤولة كليا عن البنوكويلفت انتباه . التونسي

 
 عدم تبليغ التصاريح، -
كـل تـصريح مـتعلق بعوارض دفع الشيكات لم يتم إعداده بصفة              - 
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ألخطاء في    متضمن سـليمة و تـم رفـضه مـن قبل نظام تبادل المعطيات أو             
 خصوص التعريف بالساحب،

 

ا على ضرورة إيالء التصاريح     ك أن تحث مصالحه   ولـذا فعلـى البـن     
العناية المطلوبة وأن تجري، قبل إحالتها إلى مركزية الشيكات غير المستخلصة،           
رقابـة أولية للتأكد من مطابقة  المعلومات التي ستتم إحالتها الكترونيا إلى البنك              
المركـزي التونـسي لـتلك المضمنة بالسند الذي في حوزتها و أن تتابع عملية               

 .لكتروني وأن تجري التصحيحات المطلوبة في اآلجال المحددةاإلرسال اإل
 

 .  في إعالم النيابة العمومية بعوارض دفع الشيكات–القسم الثاني 
  

 

 ثالثا من المجلة التجارية، على      412 طـبقا للفقرة الخامسة من الفصل       
أيام البـنك المسحوب عليه، إذا لم يقم الساحب بالتسوية ، أن يوجه خالل الثالثة               

األجل القانوني الثاني  للتسوية، إلى النيابة       إلنقضاء   عمـل مـصرفية الموالـية       
العمومية لدى المحكمة اإلبتدائية التي يوجد بدائرتها الفرع الذي فتح لديه الحساب،            

 :ملفا يتضمن وجوبا 
 

 نسخة من التنبيه بعدم الدفع الموجه للساحب، -
   من الشهادة في عدم الدفع،خةنس -
لـيغ االعـالم بعدم الدفع المحرر من قبل العدل المنفذ           محـضر تب   -

إرجاع صيغ الشيكات التي    و  والمتضمن إنذارا  للساحب بالتسوية        
 ما تزال بحوزته أو بحوزة وكالئه،

 نسخة من الشهادة في عدم التسوية، -
 .الساحببواإلرشادات المتعلقة بالتعريف  -

 

ي الثاني، فليس   أمـا فـي صورة حصول التسوية خالل  األجل القانون          
 .على البنك المسحوب عليه توجيه الملف إلى النيابة العمومية

 

  الخامس  الباب
 ام البنك  بأداء بعض أصناف الشيكاتلزفي إ

 
 . دينارا عن عشرين   في أداء الشيكات التي يساوي مبلغها أو يقل–القسم األول 
 

 ،فيما عدا    من المجلة التجارية البنك المسحوب عليه      374ألـزم الفـصل     
 داء كل شيك بأالشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ،
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 .يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا
 

 :ويقترن واجب األداء هذا بشروط دقيقة يلزم توفرها إذ يجب 
 

 ارا،أن يساوي مبلغ الشيك أو يقل عن عشرين دين -
أن يقـدم للدفـع فـي أجل يقل عن شهر بعد انقضاء أجل العرض                -

  من المجلة التجارية،372المبين بالفصل 
وأن يكـون الشيك محررا  على صيغة شيكات مسلمة من قبل البنك               -           

 أفريل  3 المؤرخ في    1996 لسنة   28المـسحوب علـيه بعـد دخول القانون عدد          
 وجوب أداء الشيكات التي يساوي مبلغها أو يقل عن          فبما أن .  حيـز التنفيذ   1996

عـشرين ديـنارا يقوم على قرينة قانونية بفتح اعتماد غير قابل للرجوع فيه لفائدة               
صـاحب الحساب عند تسليمه  صيغ الشيكات، فهو ال ينسحب على صيغ الشيكات              

 .التي سلمت قبل دخول القانون المشار إليه أعاله حيز التنفيذ
   

بنك المسحوب عليه الذي يمتنع عن أداء شيك يساوي مبلغه أو           وعلى ال 
يقل عن عشرين دينارا النعدام أو نقصان الرصيد، أن يثبت عند رفض الدفع، أن              
صـيغة الشيكات  المستعملة قد سلمت قبل دخول القانون المشار إليه أعاله حيز              

 .التنفيذ
 

عليه والتي  وبالنـسبة للـشيكات المدفـوعة من قبل  البنك  المسحوب             
 :يساوي مبلغها أو يقل عن عشرين دينارا،  فإن هذا البنك  ال يجب أن يقوم بـ  

 

 
 تحرير شهادة في عدم الدفع، -
 وال بتحرير إعالم في عدم الدفع وتبليغه عن طري عدل منفذ، -
 وال بـإعالم النـيابة العمومية والبنك المركزي التونسي بعارض           -

 .الدفع
 التي يقترن بها واجب األداء، فعلى البنك         أمـا إذا لـم تتوفـر الشروط       

تتضمن اإلرشادات الالزمة   "  جذاذة"المـسحوب علـيه رفض أداء الشيك بواسطة         
للتعـريف بالـساحب وصاحب الحساب وخاصة العنوان وبيانات بطاقة التعريف           

ن حامل الشيك من القيام     الوطنـية أو جواز السفر أو بطاقة اإلقامة وذلك حتى يمكّ          
 .امية الستخالص الشيكقتضاء  بالتتبعات الّرعند اال

 

بـيد أنـه إذا تم رفض الشيك لعدم قابلية التصرف في الرصيد بسبب              
اعتـراض الساحب، فعلى البنك المسحوب عليه مراعاة االلتزامات المبينة بالقسم           

 .الثاني من الباب الثاني
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   374ل  ويجدر التذكير من جهة أخرى أنه وفقا للفقرة األخيرة من الفص          
من المجلة التجارية، يحق للمصرف المسحوب عليه، بالنسبة للشيكات التي يساوي           
مبلغها أو يقل عن عشرين دينارا  التي يقوم بدفعها، أن يخصم مباشرة من حساب               

 . الساحب المبالغ التي سبق  وأن دفعها بهذا العنوان
 

 اعتماد أو منح تسهيالت   في أداء الشيكات المسحوبة على أساس فتح–القسم الثاني 
 . دفع  لفائدة الساحب

 

 من المجلة التجارية،    )جديد(411تجدر اإلشارة   إلى أنه عمال بالفصل       
على البنك المسحوب عليه أن يقوم، لكي ال يـتعرض لدفع خطية يساوي مقدارها             

 تجاوز ثالثة آالف دينار،   بدفع      ت بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته دون أن           40
 :ل ساحبه كل شيك عّو
 

 على فتح اعتماد منحه له البنك ولم يتم الرجوع فيه بصفة قانونية، -
 

  أو تـسهيالت دفـع تعود البنك منحها له بمقادير يساوي معدلها على             -
 الساحب  غاألقـل مـبلغ الشيك أو قيمة نقصان الرصيد دون أن يدلي بما يثبت تبلي              

 .الرجوع في التسهيالت المذكورة
 

 السـادس  ابالبـ

 أحكـام نهائيـة 
 

  أحكاما   2007 جوان   4 المؤرخ في    2007 لسنة   37تضمن القانون عدد  
خاصة بالنسبة للملفات التي تمت إحالتها من قبل البنوك على وكالة الجمهورية أو             
المحكمـة قـبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ حيث خول للساحب إمكانية تسوية              

شهر من تاريخ انقضاء األجل القانوني األول حسب        وضـعيته خـالل أجل ثالثة أ      
 ثالثا  و ذلك بدفع خطية       412الشروط المنصوص عليها بالفقرة األولى من الفصل        

لفائدة الدولة تساوي عشرة بالمائة من المبلغ الكامل للشيك  أو باقي قيمته وخالص              
بلغ الشيك أو   المـصاريف التي سبقها البنك و إذا تم توفير الرصيد بين يديه دفع م             

باقـي قيمـته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم من تاريخ تحرير شهادة              
 .عدم الدفع

 
وصال في الخطية   لـذا يتعين على البنك المسحوب عليه تسليم الساحب          

  و شهادة في أداء مصاريف اإلعالم طبقا 8طبقا لألنموذج موضوع الملحق عدد 
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 الرصيد ودفع فوائض التأخير مطابقة لألنموذج   وشهادة في توفير  10للملحق عدد   
 إذا ما تم دفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد            7موضـوع الملحق عدد     

، رغم حصول التسوية، عن تسليم      االمتناعوفـوائد التأخير بين يديه مع ضرورة        
صـيغ شـيكات جديدة للساحب إلى غاية إعالمه من قبل البنك المركزي التونسي              

 .  التحجيربرفع
 

يلغـي هذا المنشور ويعوض كل األحكام السابقة المخالفة وخاصة أحكام           
     2002 جوان 25 المؤرخ في2002 لسنة 10المنشور إلى البنوك عدد 

   
  2002 لسنة   10عدد   تبقـى أحكام المنشور      انتقالـية إالّ أنـه وبـصفة      

ءات رفض وتسوية بإجرا  باإلبقٌـاء حيـز التنفـيذ على األحكام الخاصة    المـتعلقة 
الـشيكات المعروضـة للدفع عن طريق بنك عارض خارج إطار نظام المقاصة             
اإللكتـرونية، حيز التنفيذ وذلك إلى أن يقّرر البنك المركزي التونسي إنهاء العمل             

 .تماما بالتبادل المادي للشيكات في إطار حجرات المقاصة
 

 .إلشعار به اويدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
 
 
 

 ـظ،المحاف
 

 توفيـق بكـار
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  2007لسنة   18 عدد مؤسسات القرض للمنشور إلى 1 عدد ملحقال
         2007/ 5/07 في مؤرخال

 
 

  في،………       
 
 

 : عليها المسحوب الوآالة     : المسحوب عليه البنك
 

 : الهویة البنكية معرف
 
 

 .المستخلصة  غيرالشيكات لدى مرآزیة  شهادة في االسترشادمطلب  :الموضوع
 
 

تقّدم  شهادة في           ن ّدنا ب ذا لم نا ه  لدى مرآزیة الشيكات غير المستخلصة بخصوص       االسترشاد بمطلب

 :حریفنا اآلتي ذآره 

 

 : واللقب االسم

 : الهویة وثيقة

 : االسترشاد عبر الموزع المعلوماتي مرجع

 : حصول االسترشاد تاریخ
 
 

 ضاء العون المرّخص له وإمالبنك ختم      

 1 ذآر اسم ولقب الممضيمع           

  
 
 
 
 

 

                                                 
 .يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي 1
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    2007 لسنة   18   للمنشـور إلى مؤسسات القرض عــدد2 عــدد الملحق
 2007/ 5/07 في مؤرخ       ال

 
 طلــب إرشــادات

 
 /  _/ / _/ / _/ / _/ / _/ / _/ / _// _/ في.............  

 

 :..............................الوآالة المسحوب عليها ........................ ...البنك المسحوب عليه

 /_// _/      / _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/      / _// _// _/      / _// _/  :معرف الهویة البنكية 

                    الحساب                              الرمز                         البنك            الوآالة       
 

يس له بطاقة                         : الموضــــوع  رة لشخص طبيعي ل سليم صيغ شيكات ألول م طلب إرشادات مسبق لت

 .تعریف وطنية

 .نسخـة من وثيقة الهویة نافـذة المفعـول  : الوثيقـة الملحقة
 

رة         ام الفق يقا ألحك المجلة التجاریة، نرجو منكم إفادتنا بعوارض الدفع التي         من   410 من الفصل     3تطب

سّجلـة بإسم الشخص اآلتي ذآره والتي تمت تسویتها إلى حّد یومنا هذا ویرجع تاریخ إعداد شهادة عدم الدفع           د تكون م ق

 .تّم تسویتها سنوات احتسابا من غرة جانفي من السنة الجاریـة، وآذلك بعوارض الدفع التي لم ت3المتعلقة بها إلـى  

 / _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/   (*) /_/ : وثيقة الهویة 

 /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ تاریخ الصلوحية 
 ........: ................................................................................................اللقب 

 : ........................................................................................................اإلسم 

 : ..........................................................................................تاریخ ومكان الوالدة

 /_// _/ .................................................................................. : .............المهنة 

 /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ : عدد التسجيل بالسجل التجاري 

 /_// _// _// _/ قيم البریدي التر: ....................................................................... العنوان 

 
 .وتفضلوا سادتي بقبول فائق عبارات التقدير

  
 ختم البنك وإمضاء العون المرخـص لــه      
 مع ذكـر إسم ولقـب الممضي                

((****)) 
 

                                                 
  ..لإلشارة إلى بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمينلإلشارة إلى بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمين" " ب إب إ"" ضع  ضع   ((**))

  ..لإلشارة إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمينلإلشارة إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين" " ج ج     "     " 
 .يجب إيداع نموذج من إمضاء العون  لدى البنك المركزي  ((****))
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 2007 لسنة 18  مكــرر للمنشور إلى مؤسسات القرض عـدد2الملحــق عـدد 

 2007/ 5/07 في مؤرخال
 
 

 ب إرشــاداتمطلــ
 
 

 /_// /_// _// _// _// _// _// _/ ، في ...............      
 

 ...........................الوكالة المسحوب عليها: .................................البنك المسحوب عليه 

 /_// _/      / _// _// _// _// _// _// _// _ //_// _// _// _// _/      / _// _// _/       / _// _ /   :معرف الهوية البنكية 

                                البنك         الوكالة                                الحساب                        الرمز

 . مطلب إرشادات مسبق لتسليم صيغ شيكات ألول مرة لذات معنوية :المـوضــوع

 .خة من مضمون السجل التجاري ومن وثيقة الهوية نافذة المفعولنس : الوثيقة الملحقة

 : من المجلة التجارية نرجو منكم إفادتنا بـ410 من الفصل 3تطبيقا ألحكام الفقرة  
 

عوارض دفع الشيكات التي تمت تسويتها إلى حد يومنا هذا ويرجع تاريخ إعداد شهادة               1) 
ابا من غرة جانفي من السنة الجارية وكذلك بعوارض الدفع التي لم     سنوات احتس  3عـدم الدفع المتعلقة بها إلى       

 :تتم تسويتها والتي قد تكون مسجلة باسم الشخص أو األشخاص الطبيعيين اآلتي ذكرهم 
  

 العنوان وثيقة الهویة
 

 تاریخ ومكان
 الوالدة

        اللقب اإلسم
     الرقم                  تاریخ   

             الصلوحية              
 *)*(الصنف 

       
      
      

  
 : والمؤهلين للتصرف في حساب أو حسابات الذات المعنوية اآلتي ذكرها  

 /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/   (*)/_ /عدد التسجيل بالسجل التجاري  -
 /_// _// _// _// _// _// _// _ //_// _// _// _// _/    (*)/_/ عدد التأشيرة  -
 .............................العالمة ............................ التسمية الكاملة -
 ................................................الشكل القانوني بالنسبة للذوات المعنوية -
 /_// _....../ .................. ................................................النشاط  -
 /_// _// _// _/ الترقيم البريدي  ....................................... المقر اإلجتماعي -

 
عـوارض دفـع الشيكات التي قد تكون مسجلة باسم الشخص أو األشخاص الطبيعيين               2) 

ذكورة أعاله والتي تمت تسويتها إلى حد يومنا        اآلتـي ذكرهم المؤّهلين للتصّرف  في حساب الذّات المعنوّية الم          

                                                 
  لإلشارة إلى الذوات المعنوية األخرى لإلشارة إلى الذوات المعنوية األخرى " " سس " " و ولإلشارة إلى الجمعياتلإلشارة إلى الجمعيات" " تت""ضع ضع ((**))

  لإلشارة إلى بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمينلإلشارة إلى بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمين" " ب إب إ " "  ((****))
  لإلشارة إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمينلإلشارة إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين" " ج ج       "      "
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 سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الجارية   3هـذا ويـرجع تاريخ إعداد شهادة عدم الدفع المتعلقة بها إلى             
 :وكذلك بعوارض الدفع التي لم تتم تسويتها

 
 العنوان وثيقة الهویة

 
 تاریخ ومكان
 الوالدة

        اللقب اإلسم
 قم                  تاریخ       الر

                           الصلوحية
 *)*(الصنف 

       
      
      

 
 .وتفضلوا سادتي بقبول فائق عبارات التقدير

        
 

                                                                 ختم البنك وإمضاء العون المرخـص لــه
               مع ذكـر إسم ولقـب الممضي       

((******)) 
 
 
 
 

                                                 
  ..لإلشارة إلى الذوات المعنوية األخرىلإلشارة إلى الذوات المعنوية األخرى" " سس""لإلشارة إلى الجمعيات و لإلشارة إلى الجمعيات و " " تت""ضع ضع ((**))

  .يجب إيداع نموذج من إمضاء العون  لدى البنك المركزي  ((******))
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  2007 لسنة  18    للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد3الملحق عدد 

 2007/ 5/07 في مؤرخال
 
  

 تنبيــه برفـض شيــك
  

 ....: ......................الوآالة المسحوب عليها : ................................   البنك المسحوب عليه 
 /_// _/    / _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/    / _// _// _/     / _// _/   :معرف الهویة البنكية 

                              البنك         الوآالة                           الحساب                         الرمز
 

 /_// _// _// _// _// _// _// _/ ، في       ...................                   
      

 א
 : .....................................................................اللقب
 : ....................................................................اإلسم

 ......................................................:.............العنوان 
 /_// _// _// _/ : الرمز البریدي 

              
 .دینارا/  _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ بمبلـغ قدره  /   _// _// _// _// _// _// _// _/ شيك عدد    -  : لموضـوعا

 /_// _// _// _// _// _// _// _:  /   تم إصداره فـي -   
 .دینـارا/ _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/   مبلغ الرصيـد فـي تاریـخ عـرض الشيـك لألداء - 
         

 ثالثا من المجلة التجارية، نعلمكم أنه يتعذر علينا أداء مبلغ 410تطبيقـا ألحكام الفصل  
 :ب التاليـة الشيك المشار إليه أعاله لألسبا

 
  إنعدام الرصيد/ _ / 
  نقصان الرصيد/ _/  
 .)في غير حاالت الضياع أو السرقة أو تفليس الحامل(عدم قابلية التصرف في الرصيد / _/  

 
وم    ر ی ى أقصى تقدی يام، عل ى الق ك ندعوآم إل ى ذل ناء عل ق /_// _// _// _// _// _// _// _/ ب بل غل  وق

 :شبابيكنا، بـ 
 (*) رصيد المستوجبتوفير ال -
   (*)إرجاع قابلية التصرف في الرصيد -

 
ع وإلى توجيه إعالم بعد                     نة عارض الدف ى معای ل سنكون مضطرین إل ذا األجـ وات ه وفي صورة ف

ك بقطع النظر عن احتمال أن تكون تمت                         نا وذل ه إلي ذي صرحتم ب نوان ال ى الع نفذ إل ع بواسطة عدل م دم الدف بع
 .ر مباشرة إلى المستفيد منهتسویة مبلغ الشيك المذآو

 
 ختم البنك وإمضاء العون المرخص له       
        مع ذكر إسم ولقب الممضي      

(**) 

                                                 
 . تشطب العبارة الزائدة (*)
 .لعون  لدى البنك المركزييجب إيداع نموذج من إمضاء ا(**)
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  2007لسنة   18   عددمؤسسات القرضإلى   للمنشور4الملحق عدد  
 2007/ 5/07 في مؤرخال

 
 

  شــهــادة فــي عــدم الدفــع
 في اـاـاـاـاـاـاـاـا..........              اـاـاـاـا الرقم الترتيبي للشهادة

 :................  اـاـاـا  الوآالة المسحوب عليها         : .........................اـاـا البنك المسحوب عليه 
 : .......................ضة  اـاـاـا الوآالة العار                         :.................................اـاـا  البنك العارض 

 :............................... اـاـاـاـاـاـاـاـا رقم الشيك 
              
I- الموقع أو الموقعون على الشيك 

العنوان الكامل  الترقيم البریدي
 عند تاریخ

الشهادة في عدم 
 الدفع 

تاریخ ومكان  الدليل المهني . ت.س
 الوالدة

 )     1(ثيقة الـهـویـة نافذة المفعول و االسم  اللقــب
 

 )2(النوع  الرقم       
         

 
II - اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا                          التأشيرة اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا. ت.                                        سصاحب أو أصحاب الحسـاب 
 ذات معنویة ) 1

 التسمية العالمــة دليل النشاط المقر االجتماعي في تاریخ الشهادة في عدم الدفع لبریديالترقيم ا
 
 

    

 الشخص أو األشخاص الطبيعيون) 2
 العنوان الكامل في تاریخ الترقيم البریدي

 الشهادة في عدم الدفع 
 )     1(ة نافذة المفعول وثيقـة الـهــویـــ االسم  اللقــب تاریخ ومكان الوالدة الدليل المهني .ت. س

 
 )2(النوع  الرقم       
         

 
III - الشيـــــك                 

 اریخ التنبيه اـاـاـاـاـاـاـاـااـاـا اـاـاـا اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا اـاـا تاریخ العرض اـاـاـاـاـاـاـاـا ت) ب.هـ.م(على حساب ) 3( الرقم اـاـاـاـاـاـاـاـا مسحوب یوم اـاـاـاـاـاـاـاـا ب اــا 
 دليل العمالت  اـاـاـا.................................... ............................................................. مبلغ الشيك بالدینار بالحروف واألرقام اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا

 ـاـا  تاریخ تسليم دفتر الشيكات اـاـاـاـاـاـاـاـا  مبلغ الرصيد بالدینار اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا
 :...................................................................................................................................المظهـــرون 

 ..................................................................................: ..................................اسم ولقب آخر حامل للشيك 
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  2007 لسنة   18 عددمؤسسات القرض للمنشور إلى 4 یتبع الملحق عدد 
 2007/ 5/07 في مؤرخال

 
IV - أسباب الرفض :  

 
 بالرصيد                                        أسباب مرتبطة ) 1 :  تـــأآيـــد أســــباب الرفــــض  اعتراض  ) 2  

 انعدام الرصيد(    ) أ     ضيــــاع(   )   ض 
 نقصــان الرصيــــد (    ) ب   ســـرقــة(   )    س 
 ...) عقلة تحفظية(عدم قابلية التصرف في  الرصيد (    ) ت   تفليس الحامـــل(   )    ت 
 أسباب أخــرى یجـب ذآـــرهــــا (    ) ث    یجب ذآرهاأسباب أخرى(    )      أ 

 
V-اـاـاـاـاـاـاتاریخ استالم عدل التنفيذ لإلعالم اـاـاـاـاـاـاـاـا تاریخ محضر عدل التنفيذ اـاـاـاـاـاـاـاـا تاریخ الرسالة المضمونة الوصول اـاـ............................................. االسم واللقب  : عدل التنفيذ 
 
 ) ...........4(نشهد بأن الشيك موضوع هذه الشهادة في عدم الدفع              
 فـي اـاـاـاـاـاـاـاـا               

 
 ختم البنك وإمضاء العون المرخص له               
 )5(مع ذآر إسم و لقب الممضي                    

                                                                
 

_____________________________________ 
  ترفق وجوبا نسخة مصورة من بطاقة الهویة للنسخة المخصصة للبنك المرآزي التونسي بالنسبة ألّول عارض دفع-1
 لإلشارة إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين" ج"ة بالنسبة لألجانب المقيمين و لإلشارة إلى بطاقة االقام." إ.ب"لإلشارة إلى بطاقة التعریف الوطنية ، و ." و.ت.ب" ضع - 2
 لإلشارة إلى الشيكات المسحوبة بالخارج" خ"لإلشارة إلى الشيكات المسحوبة بالبالد التونسية و " ت"  ضع - 3
 ".تمت تسویته" في صورة التسویة اذآر حرفيا - 4
  .مضاء العون  لدى البنك المرآزي یجب إیداع نموذج من إ)5 (

 یجب التأآد من أن المعلومات المضمنة على هذه الوثيقة هي  : مالحظة
         آاملة وصحيحة وینبغي التثبت قبل أي تبليغ بواسطة سند مغنطيسي                  

 .من أنه وقع احترام رسم التسجيل وأن خزن المعلومات مطابق للوثيقة
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  2007لسنة   18  عددمؤسسات القرض إلى للمنشور 5 عدد الملحق
 2007/ 5/07 في مؤرخال

 
 إعالم
 

  منهاحرفية اثر اصدارآم لشيك بدون رصيد، تّم للغرض تحریر شهادة في عدم الدفع هذه نسخة على أنه نعلمكم
  شــهــادة فــي عــدم الدفــع

  الرقم الترتيبي للشهادةاـاـاـاـا
 ـاـاـاـاـاـا اـاـافي.......... 

 :................ المسحوب عليها الوآالة  اـاـاـا                                                                   : ......................... البنك المسحوب عليه اـاـا
 

: .......................                                                     الوآالة العارضة اـاـاـا                                                                     :................................. العارض اـاـا البنك
              ......... :...................... رقم الشيك اـاـاـاـاـاـاـاـا

I- أو الموقعون على الشيكالموقع         
 الترقيم
 البریدي

 عند الكامل العنوان
 تاریخ

 عدم الدفع في الشهادة

 ومكان تاریخ المهني الدليل . ت.س
 الوالدة

) 1( نافذة المفعول الـهـویـة وثيقة  االسم اللقــب
 

 )2 (النوع الرقم       
         

 
 

 
II - اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاالتأشيرة       اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا. ت.س                                         أصحاب الحسـابأو صاحب  
 ذات معنویة ) 1

 التسمية العالمــة النشاط دليل  في تاریخ الشهادة في عدم الدفعاالجتماعي المقر البریدي الترقيم
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 الشخص أو األشخاص الطبيعيون) 2

البریدي الترقيم  في الكامل العنوان
 تاریخ

 عدم الدفع في الشهادة

 ومكان تاریخ المهني الدليل .ت.س 
 الوالدة

)  1( نافذة المفعول الـهــویـــة وثيقـة  االسم اللقــب
 

 )2 (النوع الرقم       
         

 

 
III - الشيـــــك                 

 اـاـا اـاـاـا اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا اـاـا تاریخ العرض اـاـاـاـاـاـاـاـا) ب.هـ.م (حسابعلى ) 3( اـاـاـاـاـاـاـاـا مسحوب یوم اـاـاـاـاـاـاـاـا ب اــا الرقم 
  التنبيه اـاـاـاـاـاـاـاـاتاریخ
 اـاـاـادليل العمالت  .................................................................................... .......ـاـااـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا الشيك بالدینار بالحروف واألرقام مبلغ
   اـاـاـاـاـاـاـاـا تسليم دفتر الشيكات تاریخ الرصيد بالدینار اـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـا  مبلغ

  ....................................................................... .................................المظهـــرون
 : .................................................................................. ولقب آخر حامل للشيك اسم
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  2007 لسنة   18 عدد مؤسسات القرض إلى للمنشور 5 الملحق عدد یتبع 
 2007/ 5/07 في مؤرخال

IV - الرفضأسباب  :  
 أسباب مرتبطة بالرصيد) 1 : أســــباب الرفــــض تـــأآيـــد اعتراض) 2

 انعدام الرصيد   (    ) أ  ضيــــاع (   ) ض  
 نقصــان الرصيــــد  (    ) ب  ســـرقــة (   ) س   
 الرصيد  عدم قابلية التصرف في (    ) ت  تفليس الحامـــل (   ) ت   

 ...) عقلة تحفظية(
 أسباب أخــرى یجـب ذآـــرهــــا  (    ) ث   أخرى یجب ذآرهاأسباب (    )  أ    

V-اـاـاـاـاـاـاـاـاتاریخ استالم عدل التنفيذ لإلعالم ............................................. االسم واللقب :   التنفيذعدل  
  الوصول اـاـاـاـاـاـاـاـاالمضمونةاـاـاـاـاـاـاـاـا تاریخ الرسالة تاریخ محضر عدل التنفيذ 

 
  ) ...........4( بأن الشيك موضوع هذه الشهادة في عدم الدفع نشهد        

  اـاـاـاـاـاـاـاـافـي              
              

  البنك وإمضاء العون المرخص له ختم
   )5(لممضي ذآر إسم و لقب امع                

  ترفق وجوبا نسخة مصورة من بطاقة الهویة للنسخة المخصصة للبنك المرآزي التونسي بالنسبة ألّول عارض دفع-1
 نسبة لألجانب غير المقيمينلإلشارة إلى جواز السفر بال" ج"لإلشارة إلى بطاقة االقامة بالنسبة لألجانب المقيمين و ." إ.ب"لإلشارة إلى بطاقة التعریف الوطنية ، و ." و.ت.ب" ضع - 2
 لإلشارة إلى الشيكات المسحوبة بالخارج" خ"لإلشارة إلى الشيكات المسحوبة بالبالد التونسية و " ت"  ضع - 3
 ".تمت تسویته" في صورة التسویة اذآر حرفيا - 4
  . یجب إیداع نموذج من إمضاء العون  لدى البنك المرآزي)5(

 معلومات المضمنة على هذه الوثيقة هي یجب التأآد من أن ال : مالحظة
         آاملة وصحيحة وینبغي التثبت قبل أي تبليغ بواسطة سند مغنطيسي                  

 .من أنه وقع احترام رسم التسجيل وأن خزن المعلومات مطابق للوثيقة
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 تــنــبــيـــــه
 

 : ثالثا من المجلة التجاریة، یجب عليكم تسویة وضعيتكم في أجل أقصاه410 الفصل لذا وعمال بأحكام
 ، * أربعة أیام عمل مصرفية ابتداء من تاریخ هذا االعالم -
 *. عشرة أیام عمل مصرفية ابتداء من تاریخ الرسالة المضمونة الوصول-

 :وال یمكن أن تحصل هذه التسویة اّال 
  : بأداء مبلغ الشيك : أوال

ا للمستفيد مباشرة وفي هذه الحالة یتحتم عليكم أن تثبتوا بواسطة آتب مفصل              -  ا مصحوب ثابت التاریخ   إمـ
 .أن األداء وقع مقابل الشيك المشار إليه أعالهآتب رسمي  یحمل توقيعات معرف بها أو و،بأصل الشيك

 . أو بتوفير رصيد آاف یقع تخصيصه لفائدة الحامل-
 .......................ع مصاریف هذا االعالم بشبابيك البنك المسحوب عليه والتي  مبلغهابدف : ثـانيــا

 
صل    ام الف ال بأحك رى وعم ية أخ ن ناح ن    410وم ساك ع يكم اإلم تم عل تجاریة، یتح ة ال ن المجل ثا م  ثال

يع  استعمال   ي  صيغ  جم شيكات الت ى المصارف ال    بحوزتكم   ال ا إل م و إرجاعه ية  أو بحوزة وآالئك   معن
ذا االعالم         اریخ ه ة من ت دا حالة سرقة الشيك أو ضياعه ، لعقوبة السجن مدة    بدای يما ع  و إال تعرضتم ،ف

درها         ام و خطية ق نار   500ع سویة في األجل القانوني المشار إليه أعاله فاّنه بإمكانكم   . دی  وإذا وقعت الت
 .أن تستعيدوا امكانية استعمال صيغ الشيكات

ب ين لفت انت ام ویتع شرة أی ام أو الع ة أی ي أجل األربع سویة ف دم حصول الت ي صورة ع ه ف ى أن * اهكم إل
 412و   ثالثا412 الفصلين ثالثا من المجلة التجاریة، یمكنكم عمال بأحكام 410المنصوص عليه بالفصل   

 : من نفس المجلة، تسویة وضعيتكم رابعا
 : مشار إليه بالفقرة األولى أعاله وذلك بدفع األجل الانقضاء أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاریخ  في -1
 یحسب باليوم بدایة من تاریخ شهادة عدم الدفع لفائدة 10 %مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض بنسبة -

 .حامل الشيـك
 . من المبلغ الكامل للشيك أو من مبلغ نقصان الرصيد10 % وخطية لفائدة الدولة تساوي -
 ّبقها البنك المسحوب عليه و مصاریف اإلعالم التي س-
 . إلى البنك المسحوب عليهاإلعالم ودفع مصاریف هذا -

يكم االدالء  يه  و عل سحوب عل صرف الم سویة ب للم يامكم بالت بت ق ا یث سویة  .م ن حصول الت رتب ع و یت
 .إسترجاعكم إمكانية  إستعمال صيغ الشيكات 

 :  وذلك بدفع و قبل صدور حكم نهائي ثالثة أشهر ال أجل بعد إنقضاء  -2
 یحسب باليوم بدایة من تاریخ شهادة عدم الدفع لفائدة 10 %مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض بنسبة -

 .حامل الشيـك
 . من المبلغ الكامل للشيك أو من مبلغ نقصان الرصيد20% وخطية لفائدة الدولة تساوي -
  و مصاریف اإلعالم التي سّبقها البنك المسحوب عليه-
 .فع مصاریف هذا االعالم إلى البنك المسحوب عليه ود-

يكم االدالء      ة     و عل و یترتب .ما یثبت قيامكم بالتسویة أو للمحكمة المتعهدة  بللنيابة العمومية  حسب الحال
عن حصول التسویة  إنقرض الدعوى العمومية و إیقاف التتبع ضدآم أو المحاآمة و إسترجاعكم إمكانية                  

 .اتإستعمال صيغ الشيك
سویة في األج            في  يامكم بالت يا وتتعرضون إلى                اصورة عدم ق بعكم عدل ع تت ا، یق يه آنفـ ل المنصوص عل

 :عقوبات جزائية خطيرة منها بالخصوص 
ساوي ) 1 وام سجنا وخطية ت سة أع تــــــه من   40%خم ي قيم شيك أو باق بلغ ال ل عن      م ى أن ال تق  عل

 . من مبلغ الشيك أو باقي قيمته  % 20
ر من استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم      ) 2  سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة إلنجازالتحجي

 .أدناها عام وأقصاها خمسة أعوام
 
 

___________________________________ 
   . تحذف العبارة الزائدة* 
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 2007 لسنة  18 عدد للمنشور إلى مؤسسات القرض 6الملحـق عـدد 
 2007/ 5/07 في مؤرخال

 
 شهـادة فـي عـدم التسويـة

 
 /_// _// _// _// _// _/ في .................   

 
 

 : ......................... الوكالة المسحوب عليها /_// _// _/ : .......................   البنك المسحوب عليه /_// _/ 

 

 : ................................ الوكالة العارضة /_// _// _/ ..... : ........................  البنك العارض /_// _/ 

 . عدد الشيك/_// _// _// _// _// _// _/ 

 : ............................................  الشخص الممضي /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _ / (*)/_/ 

 

معــرف :  أن رصيــد الحســاب .................................... ....................يشهــد 

 المفتوح  /_// _/  / _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/  / _// _// _/  / _// _/ الهـوية البنكية      

لم يمكّن من أداء    .  ...........................................................علـى دفاتـرنــا باسـم      

دينارا ............................................................. الشيـك المشـار إليـه بمبلـغ قـدره      

  والشهــادة فـي عدم     /_// _// _// _// _// _// _// _/ والـذي كان موضوع التنبيه برفض الشيك بتاريخ         

ـ   /_// _// _// _/ الدفع عدد              وكذلك  اإلعــالم  بعدم             /_// _// _// _// _// _// _// _/ ـخ       بتاريـ

 : عدل التنفيذ .................................. الدفع المبلــغ  مـن  قبـــل األستـــاذ 

 (**) /_// _// _// _// _// _// _// _/    بتاريخ /_// _// _// _/  بواسطــة محضــــر عــــدد -

 (**)/_// _// _// _// _// _// _// _/   بتاريـخ /_// _// _// _/  الرسالة المضمونة الوصول عدد  بواسطة-

 

، فإن  /_// _// _// _// _// _// _// _ /كمـا أنه إلى حدود آخر يوم عمل من  األجل القانوني للتسوية أي تاريخ                

 .هذا الشيك لم تتم تسويته

 
 ص لهختم البنك وإمضاء العون المرخ      
          مع ذكر إسم ولقب الممضي      

(***) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لإلشارة " ج"لإلشارة إلى بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمين و         " إ.ب"لإلشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و       " و.ت.ب" ضع   (*)

 .إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين
 . الزائدة"  تشطب العبارة (**)

  .عون  لدى البنك المرآزيیجب إیداع نموذج من إمضاء ال (***)
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  2007لسنة   18 عدد للمنشور إلى مؤسسات القرض 7الملحـق عـدد 

 2007/ 5/07 في مؤرخال
 
 

 شهـادة فـي توفير الرصيـد
  ودفع فوائض التأخيـر

 
_ //_// _// _// _// _// _// _/ في                        .............   

/ 
 
 
 

 : ........................ الوكالة المسحوب عليها /_// _// _/ : .......................   البنك المسحوب عليه /_// _/ 

 

 : ................................ الوكالة العارضة /_// _// _/ : .............................   البنك العارض /_// _/ 

 .  عدد الشيك/_// _// _// _// _/ /_// _// _/ 

 

  :  ..................................)ة(أن السيـد........................................................ يشهــد 

  ، قد وفّـر     /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _ / (*)/_/ صاحب بطاقة الهوّية التاليـة     .................................

  بعنوان رصيد الشيـك /_// _// _// _// _// _// _// _/   دينار في تاريخ /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ لدينا مبلغ 

    /_// _// _// _// _// _// _// _/    بتاريخ  /_// _// _// _/ المشـار إليـه موضوع الشهادة في عدم الدفع عدد 

 بعنوان فوائض التأخير لفائدة حامل الشيك وذلك بالنسبـة للفتـرة  دينار/ _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ ومبلغ 

  .(***)/_// _// _// _// _// _// _// _/   إلى تاريخ (**)/_// _// _// _// _// _// _// _/ الممتـّدة من تاريـخ  

 

 .مر لالستظهار بها لدى من له النظـرسلمت هذه الشهادة للمعني باأل

 
 
 

 ختم البنك وإمضاء العون المرخـص لــه      
           مع ذكر إسم ولقـب الممضي      

(****) 
 

                                                 
لإلشارة " ج"لإلشارة إلى بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمين و " إ.ب"لإلشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و " و.ت.ب" ضع (*)

 .إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين
 . يجب أن يتطابق هذا التاريخ مع تاريخ الشهادة في عدم الّدفع (**)

 . يجب أن يتطابق هذا التاريخ مع تاريخ توفير الرصيد (***)
 .يجب إيداع نموذج من إمضاء العون  لدى البنك المركزي (****)
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  2007 لسنة 18  عدد للمنشور إلى مؤسسات القرض 8الملحـق عـدد 

 2007/ 5/07 في مؤرخال
 

 %20/ %10   ****وصـل فـي الخطيـة بمقـدار 
 

 /_// _// _// _// _// _// _// _/ في                     .........     
 

 : ..................... الوكالة المسحوب عليها /_// _// _/ : .......................   البنك المسحوب عليه /_// _/ 

 ........................:............................................معرف الهويـة البنكيـة للسـاحب 

 . عدد الشيك/_// _// _// _// _// _// _// _/ 

 : .........................................  الممضي /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _ / (*)/_/ 

  /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ مبلغ الشيك بالدينار 

 /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ صيد بالدينار مبلغ الر

 : .............................الوكالة العارضة /  _// _/ : ................................   البنك العارض /_// _/ 

 /_/ /_// _// _// _// _// _// _/ بتاريخ / _// _// _// _/ تبعا لشهادة عدم الدفع عدد 

................................................................................................. يشهــد 

  :  .........................................................................................)ة(أن السّيدة 

 دينارا/  _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ مبلغا قـدره /  _// _// _// _// _/ /_// _// _/ قد وفّر بشبابيكنا بتاريـخ 

لفائــدة الخزينـة وهو ما يمثّل مبلغ الخطية المنصوص عليها         
****

 رابعا  412الفصل  /   ثالثا   412 بالفصل   

دم الدفع المبلغ من قبل     مـن المجلـة الـتجارية والمستوجبة بعنوان الشيك المشار إليه موضوع اإلعالن بع             

 :  عدل التنفيـذ ...................................األستاذ 

 (**) /_// _// _// _// _// _// _// _/    بتاريخ /_// _// _// _/  بواسطــة محضــــر عــــدد -

 (**)/_// _// _// _// _// _// _// _/   بتاريـخ /_// _// _// _/  بواسطة الرسالة المضمونة الوصول عدد -

 ختم البنك وإمضاء العون المرخـص لــه                
مع ذكر إسم ولقـب الممضي                 

(***) 

                                                 
لإلشارة " ج"لإلشارة إلى بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب المقيمين و " إ.ب"لإلشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و " و.ت.ب" ضع (*)

 .نسبة لألجانب غير المقيمينإلى جواز السفر بال
 . الزائدة"  تشطب العبارة (**)
  .يجب إيداع نموذج من إمضاء العون  لدى البنك المركزي (***)
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  2007لسنة  18  عدد مؤسسات القرض للمنشور إلى 9الملحق عدد 
 2007/ 5/07 في مؤرخال

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A INDIQUER PAR LES BANQUES SUR 

LA STRUCTURE DE L'ENREGISTREMENT 
VIREMENT EN CAS DE VERSEMENT D'AMENDE AU TRESOR 

 
Structure de l'enregistrement détail des virements 

TYPE LONGUEUR DESIGNATION LA ZONE DE 
REFERENCE PAR 

RAPPORT A LA 
STRUCTURE DE 

L'ENREGIS-
TREMENT DETAIL 
DES VIREMENTS 

 
Numérique 

 
15 

 
Montant de l'amende 

 
Zone 11 

Numérique 20 Code Banque tirée 
Code agence tirée 
Numéro du compte signataire 

Zone 13 

Alphabétique 30 nom et prénom du donneur 
d'ordres (signataire 

Zone 14 

Numérique 20 RIB du Trésor Tunisien Zone 17 
Alphabétique 30 Trésor Tunisien Zone 18 
Numérique 8 Numéro du chèque   

" 4 Numéro CNP Zone 19 
" 8 Date CNP  

 
Structure de l'enregistrement complémentaire d'un virement 

TYPE LONGUEUR DESIGNATION LA ZONE DE 
REFERENCE PAR 

RAPPORT A LA 
STRUCTURE DE 

L'ENREGIS-
TREMENT 

COMPLEMEN-TAIRE 
D'UN VIREMENT 

 
Alphabétique 

 
14 

 
Amende CHQ IMP 

 
Zone 12 

Numérique 15 Montant du chèque " 
Numérique 15 Montant de la provision en 

dinars 
" 

Numérique 2 Code banque présentatrice " 
Numérique 3 Code agence présentatrice " 
Numérique 8 Date de paiement de l'amende " 
Numérique 8 Date d'exploit du huissier " 
Numérique 8 Date de la lettre recommandée " 

Alphabétique 1 Type de la pièce d'identité du 
signataire 

" 

Numérique 12 Numéro de la pièce d'identité 
du signataire 

" 
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 2007 لسنة 18 منشور إلى مؤسسات القرض عــدد لل10الملحـق عـدد 
 2007/ 5/07 في مؤرخال

 
 شهـادة في أداء مصاريف اإلعـالم

 
 

 /_// _// _// _// _// _// _// _/ في                     ..............   
 
 

 : .....................عليها  الوكالة المسحوب /_// _// _/ : .......................   البنك المسحوب عليه /_// _/ 

 

 : ............................. الوكالة العارضة /_// _// _/ : .............................   البنك العارض /_// _/ 

 . عدد الشيك/_// _// _// _// _// _// _/ 

 

..................................... .............................................................يشهــد 

  :  ...........................................................................................)ة(أن السيـد

 /_// _// _// _ //_// _// _// _// _// _// _// _/   مبلغ    /_// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _/ قـد وفّـر لدينا بتاريخ      

ــتاذ         ــبل األسـ ــن قـ ــبلغ مـ ــع المـ ــدم الدفـ ــالم بعـ ــصاريف اإلعـ ــنوان أداء مـ ــنار بعـ ديـ

 : عدل التنفيذ ............................................................. 

 

 (*) /_// _// _// _// _// _// _// _/    بتاريخ /_// _// _// _/  بواسطــة محضــــر عــــدد - 

 (*)/_// _// _// _// _// _// _// _/   بتاريـخ /_// _// _// _/ واسطة الرسالة المضمونة الوصول عدد  ب- 

 /_// _// _// _// _// _// _// _/   بتاريـخ /_// _// _// _/ والمتعلق بالشيك المشار إليه موضوع الشهادة في عدم الدفع عدد 

 
 .بها لدى من له النظـرسلمت هذه الشهادة للمعني باألمر لالستظهار 

 
 
 

 ختم البنك وإمضاء العون المرخـص لــه      
            مع ذكر إسم ولقـب الممضي      

(**) 
 

                                                 
 . الزائدة"  تشطب العبارة (*)
  .يجب إيداع نموذج من إمضاء العون  لدى البنك المركزي (**)
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 2007 لسنة 18  عددمؤسسات القرض للمنشور إلى 11ملحق عدد ال

 2007/ 5/07 في مؤرخال
 
 

  ثالثا 412 طبقا ألحكام الفصل شهادة في التسویة
 

           ……المسحوب عليهاالوآالة           …………عليهالبنك المسحوب 
  …………الوآالة العارضة          …………البنك العارض

 
قد سوى عارض الدفع المتعلق      ..... (*) صاحب بطاقة الهویة التالية    ………… أن السيد    ……شهد  ن 
ددبال دد   …………شيك ع ع ع دم الدف هادة ع وع ش تاریخ……… موض         (****) …………… ب
 :ذلك و 
شيك   )1 بلغ ال الص م ستفيد        (*****)بخ دة الم ر لفائ ائض التأخي يد  و ف ن الرص ناقص م بلغ ال أو الم

           :بواسطة  
دد  / _ / زیل ع دول تن ضى ج ر بمقت ي ………توفي ؤرخ ف بلغ…م نوان ………… م نار بع  دی

يه أعاله ومبلغ            شيك المشار إل ل الشيك   دینار بعنوان فائض التأخير لفائدة حام      ……………رصيد ال
  …………… (***)  إلى تاریخ ………(**)وذلك بالنسبة للفترة الممتدة من تاریخ 

 

دنا / _ / تاریخ    م بالد التونسية بتاریخ          ...... ب ة لل سلم من الخزینة العام تحت عدد.. …… بوصل م
بلغ      …… ين م تعلق بتأم نوان رصيد الشيك المشار إليه أعاله وفائض التأخير لفائدة حامل             ……… ی  بع
  ……………(***)إلى تاریخ .…(**) وذلك بالنسبة للفترة الممتدة من تاریخ الشيك

 

دنا  / _ / تاریخ     م  ممضى من  …………الشيك آنف الذآر وبكتب خطي مؤرخ في        بأصل  ....... ب
سيد    ستفيد ال تاریخ        ……………الم يه ب  أو بكتب رسمي مؤرخ     …………… ومعرف باإلمضاء عل

ي شخص المذ  …………(*****) ف ن ال رافا م ضمن اعت بلغ    یت بض م ور بق ن  ………آ نار م  دی
ساحب  شيك وفائض التأخير بالنسبة للفترة الممتدة من تاریخ         ال نوان رصيد ال شيك بع إلى .. ……(**) ال

  …………(***)تاریخ 
 

بلغيوف ت)2 تاریخ . ………ر م نار ب شيك    …………دی ع ال دم دف الم بع صاریف اإلع نوان أداء م  بع
               ……بتاریخ  منفذ العدل ال.. ………… من قبل األستاذالمبلغالمذآور 

 :خالص الخطية لفائدة الخزینة بواسطة  )3
بلغيوفت / _ /  تاریخ. ………ر م نار ب نوان أداء………دی يها    بع صوص عل ية المن بلغ الخط م

 .من المجلة التجاریة المستوجبة بعنوان الشيك المذآور  ثالثا412بالفصل 
دنا  / _ / تاریخ    م سلم من الخزینة ا         …… ب ة للبالد التونسية بتاریخ     بوصل م  تحت عدد  ......لعام

ع      …… بلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل       في دف من المجلة التجاریة المستوجبة بعنوان       ثالثا 412م
 .الشيك المذآور 

 .لدى من له النظربها سلمت هذه الشهادة للمعني باألمر لالستظهار 
 

 ختم البنك وإمضاء العون المرخص له 
 (******)ولقب الممضي مع ذآر اسم 

--------------- 
ع (*)  ية و    ." و.ت.ب"ض ریف الوطن ة التع ى بطاق ارة إل سبة      ." إ.ب"لإلش ة بالن ة اإلقام ى بطاق ارة إل لإلش

 .لإلشارة إلى جواز السفر بالنسبة لألجانب غير المقيمين" ج"لألجانب المقيمين و
 .تاریخ الشهادة في عدم الدفع(**) 

 .رصيدتاریخ توفير ال(***) 
 .ضع قاطع و مقطوع أمام الخانة المناسبة(****) 

 .حذف العبارة الزائدة(*****)
  .یجب إیداع نموذج من إمضاء العون  لدى البنك المرآزي (******)


