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      3102جوان  32في  ،تونس                                                                                                           

                                                                                            
                                          

 7402لسنة  40 منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد
 

 

 المقيمين بالعمالت القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل. نالطبيعييحسابات األشخاص   : الموضوع

 البنك المركزي التونسي،إن محافظ 

 :االطالع بعد 

 جةانيي 30المةرر  فةي  0721لسةنة  01القةانون عةد  مجلةة الرةرو والتجةارل الخارجيةة الرةا رل ب على

المتعلةةب بمراجعةةة وتةةدوين التلةةريب الخةةاص بالرةةرو والتجةةارل الخارجيةةة والمةةن   للعال ةةات بةةين  0721

لسةةنة  81بالنرةةوص الالحقةةة و الةةة القةةانون عةةد   االةةبال  التونسةةية والبلةةدان األجنبيةةة، كمةةا و ةةب تنقيح ةة

 ،0772ماي  12المرر  في  0772

المتعلةب ببةبا الن ةاأل األيايةي للبنةك  3101أفريةل  33المةرر  فةي  3101لسةنة  23على القانون عةد و

 المركزي التونسي،

القةانون  والمتعلب بببا شروط تطبيب 0722جويلية  32المرر  في  0722لسنة  111األمر عد  وعلى 

األمةر  و الةة بالنرةوص الالحقةة كييما و ب تنقيحه، 0721جانيي  30المرر  في  0721لسنة  01عد  

 ، 3102 مارس 31المرر  في  3102لسنة  272عد  

المتعلب بالحسابات الخالة بالعمالت  0712يبتمبر  38المرر  في  0712لسنة  22المنلور عد  وعلى 

 بل للتحويل،اأو بالدينار الق

 المتعلب ببطا ات االعالأل، 0772جانيي  38المرر  في  0772لسنة  3منلور عد  وعلى ال

نةين الوةانويين  3112مةارس  32في المرر   3112لسنة  3المنلور عد  وعلى  المتعلةب بحسةابات الميوي

 ،للررو بالدينار القابل للتحويل

المتعلةةب بحسةةابات مسةةديي الخةةدمات  3111نةةوفمبر  7المةةرر  فةةي  3111لسةةنة  08المنلةةور عةةد  وعلةةى 

 بالعمالت أو بالدينار القابل للتحويل،

المتعلةب بالحسةابات الخالةة الميتوحةة  3112جويليةة  7المرر  فةي  3112لسنة  07المنلور عد  وعلى 

 ،3112لسنة  80قانون عد  الفي إطار 

حسةةابات أربةةات الترةةدير المتعلةةب ب 3117جويليةةة  38المةةرر  فةةي  3117لسةةنة  03المنلةةور عةةد  وعلةةى 

 بالعمالت أو بالدينار القابل للتحويل،

والمتعلةةب  3101 يسةةمبر  21المةةرر  فةةي  3101لسةةنة  01 منلةةور البنةةك المركةةزي التونسةةي عةةد وعلةةى 

 بر رة تردير العمالت في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بوايطة شيكات، 
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المنروص عليه باليرل   3102جوان  33المرر  في 04 -2017 وعلى رأي لجنة مرا بة المطابقة عد  

متعلةب ببةبا الن ةاأل األيايةي للبنةك ال 3101أفريةل  33المرر  فةي  3101لسنة  23من القانون عد  83

 المركزي التونسي.

  رر ما يلي :

المقيمةين  نالطبيعيةيات األشةخاص حسةاب: ي دو هذا المنلور إلى نبا شروط فتح وتسةيير  الفصل األول

 .بالعمالت القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل

المقيميين بيالعم ا القاب ية ل تحوأيل او باليدأنار  نبحساب األشخاص الطبيعيي الفقرة األولى: المستفيدون

 القابل ل تحوأل

باي  األشخاص الطبيعيين المقيمين اآلتي ذكره   واحدحساب  فتح للويطاء المقبولين يمكن الفصل الثاني:

 ل ذا المنلور:  0بالملحب عد  على نوء تقدي  الوثائب المذكورل 

أو اليذين ليديهم و/ الذين يقومون بتحويل مقر إقامتهم األصلي من الخارج إلى البالد التونسيي  يونالتونس -
 ،ت  تكوين ا بالخارج برية  انونيةمكاسب 

 األجانب المقيمون بالبال  التونسية، -

 في رأس مال ذوات معنوية مقيمة مردرل لببائب أو لخدمات، واللركاءالمساهمون  -

فةةي رأس مةةال  رةة أو ح مسةةاهماتالةةذين ل ة  الةةذين ل ةة  لةةية ميةو  ثةةانوي للرةةرو أو  األشةخاص -

 ذوات معنوية مقيمة ل ا لية ميو  ثانوي للررو،

 ل ذا المنلور، 0، كييما و ب تعريي   بالملحب عد  غير مقيمين منتربين بالخارجي  دمات ليائدل يمسد -

 بالخارج، الديبلوماييون وأعوان القطاع العمومي الملحقون -

فةي إطةار وذلةك  لمةدل ال تقةل عةن يةتة أشة راألشخاص المنتدبون من  بةل مةرجرين مقيمةين لتنييةذ م ةاأل  -

 الخارج.ب ليقات منجزل

 لةةحسةاب األشةخاص الطبيعيةين المقيمةين بالعمفي نيس الو ت ب االنتياعال يمكن لنيس اللخ  : 3الفصل 

 .أعمالمنحة أييار بأو بالدينار القابل للتحويل و

علةةى الويةةيا المقبةةول أن يطلةةب مةةن اللةةخ  الراغةةب فةةي فةةتح حسةةاب األشةةخاص الطبيعيةةين : 0الفصييل 

بمنحةة يقةر بمقتبةاب بعةدأل انتياعةه ترةريح علةى اللةرو تقةدي   المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويةل

  .على  فاتر وييا مقبول ا رميتوت حساب ا ر من هذا الرنف أو ب أييار أعمال

 او بالدأنار القابل ل تحوأل.  ةالفقرة الثانية: تسيير حساب األشخاص الطبيعيين المقيمين بالعم

 :لتوفيرا/عم ياا ا

أو بالةةدينار القابةةل للتحويةةل  ةحسةةاب األشةةخاص الطبيعيةةين المقيمةةين بالعملةة يمكةةن تةةوفير اعتمةةا : 5الفصيل 

 ل ذا المنلور:  3عد   المذكورل بالملحبااليت  ار بالوثائب بعد  بالمبالغ التالية، بحرية
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أو المبالغ المتأتية من غلب حساب  ت  تكوين ا بالخارج برية  انونيةالتي  محاليل أو مدا يل المكايب -

 راحب الحساب، راجعة لبالدينار القابل للتحويل  أو ةأجنبي بالعمل

في رأس  اللركاءأو ليائدل المساهمين  بعنوان السنة المنقبية من المرابيح الموزعة بالدينار %31نسبة  -

الحسةةاب حسةةب نسةةبة  تةةوفير اعتمةةا مةةال ذوات معنويةةة مقيمةةة مرةةدرل لببةةائب أو  ةةدمات، علةةى أن يقةةب 

 مساهمة لاحبه في رأس مال اللركة،

لاحب الحساب في إطار ممارية  بعنوان السنة المنقبية تي تمت إحالت امن مبلغ العمالت ال %3نسبة  -

 تةوفير اعتمةا  ويقةب فةي هةذب الحالةة أو اللركة التي يساه  في رأس مال ا لنلةاط ميةو  ثةانوي للرةرو،

 نسبة مساهمة لاحبه في رأس مال اللركة،   في حدو  الحساب

الخةةدمات بعنةةوان إيةةداء  ةةدمات ليائةةدل غيةةر مقيمةةين منترةةبين  ييمسةةدلمةةن العمةةالت الراجعةةة المةةدا يل  -

  ارج البال  التونسية،

  عوان السلك الديبلومايي والقطاع العاأل الملحقون بالخارج،أل الراجعة التوفير من األجور -

لةيقات فةي إطةار لتنييذ م األ ، ن من  بل مرجرين مقيمينيالمنتدبمنح المدفوعة بالدينار ليائدل األعوان ال -

 الخارج، ب منجزل

و/أو مةدا يل  حسةابال هذا الخر  من بوايطة  المبالغ المتأتية من محرول بيب مكايب بالخارج ممولة -

 تلك المكايب،

اليوائةةد المتأتيةةة مةةن المبةةالغ المو عةةة بالحسةةاب والمحتسةةبة طبقةةا لللةةروط المنرةةوص علي ةةا بالتلةةريب  -

 الجاري به العمل.

 للبنك المركزي التونسي.للحساب إلى التر ي  المسبب  اعتما  أ رىتوفير تخبب كل عملية 

يتولى من هذا اليرل،  1و 2و 3بالمبالغ الملار إلي ا بالمطة عد   بالعملة الحساب توفير اعتما في لورل 

 عمالت األجنبية. بالالعمالت البرورية لذلك من يوق الررو  شراء الوييا المقبول

حساب األشخاص الطبيعيين المقيمين بوايطة أوراق نقديةة أجنبيةة شةريطة  اعتما توفير  يمكن  :6الفصل 

بايةة  لةةاحب الحسةةاب ومرشةةر عليةةه مةةن  بةةل مرةةالح  ،ميعةةوليةةاري ال، تقةةدي  ترةةريح بتوريةةد عمةةالت

 الديوانة.

حساب األشخاص الطبيعيين المقيمين بأحد  وفير اعتما يجب على الوييا المقبول عندما يقوأل بت :2الفصل 

بةدائن  لتنزيةلعمليةة ا الوثةائب التةي توبةتمن هذا المنلور أن يرشر على ألل  3 المبالغ المذكورل باليرل

المبلةةغ المنةةزل واالحتيةةاة بنسةةخة مةةن  ل ةةذا المنلةةور، مةةب التنرةةي  علةةى 3الحسةةاب، طبقةةا للملحةةب عةةد  

 لراحب الحساب.الوثيقة المرشر علي ا و إرجاع األلل 

 عم ياا الخصم -ب

 :غر لـأو بالدينار القابل للتحويل  تبالعمال اتحسابمن ال بحرية : يمكن الخر  8الفصل 

 مالية بالدينار، إنجاز كل تسويةو إحالة العمالت في يوق الررو -

بالوثائب الالزمة ليائدل لاحب الحساب موبتة  مراريف شخريةبعنوان  مالية بالخارجكل تسوية  -

 مقيمين من الناحية الررفية، أو  رينه أو ألوله أو فروعه من الدرجة األولى
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حقةةوق و موجةو ل بالخةارج عقاريةةألمةال  منقولةة أو لةاحب الحسةاب ا تنةاء  بعنةوان تحويةلكةل  -

 انونيةة. غيةر  ورلوالتررو في المكايب التي ت  تكوين ا بالخارج بر يون على الخارج وملكية 

  تكوين أرلدل بنكية بالخارج،أنه ال يمكن في جميب األحوال لراحب الحساب 

بحساب اللخ  األجنبةي عنةد مغا رتةه للةبال  التونسةية برةية الرليد المتبقي بعنوان  تحويلكل  -

  بةةل السةةلا المخترةةة شةة ا ل فةةي تغييةةر اي امةةة يةةت  تسةةليم ا مةةن تقةةدي  وذلةةك علةةى نةةوء ن ائيةةة

 .ايعياء  ش ا ل في أوباي  لاحب الحساب  في تسوية الونعية الجبائية بل ا لمرحوبة 

 البنك المركزي التونسي. مسبب من وتخبب كل عملية  ر  أ رى لتر ي 

 :الحساب بوايطة االخر  من هذب: يمكن انجاز التحويالت  9الفصل 

 تحويل، -

 الحساب على  فاترب، لك مسحوب على الوييا المقبول الذي ت  فتح -

 بطا ة  فب  ولية، -

 .ال غير لتغطية مراريف إ امة نقداأو  -

 الحسةاب يكةونال أن  العمةل علةى حسةابالويةيا المقبةول الميتةوت علةى  فةاترب ال يتعةين علةى :04الفصل 

 .وذلك بقطب الن ر على وييلة الدفب المعتمدلمدينا 

 

 : إع م البنك المركزي التونسيالفقرة الثالثة

يتوجةب علةةى الويةيا المقبةول عنةةد كةل عمليةة تسةةوية مةب الخةارج تعميةةر بطا ةة إعةالأل طبقةةا :  00الفصيل 

 عالأل.االالمتعلب ببطا ات  0772جانيي  38المرر  في  0772لسنة  3للمنلور عد  

ه الوي:  07الفصل  فةي أجةل أ رةاب و كةل ثالثيةة فةي ا ةر إلى البنك المركزي التونسةي نوالمقبولطاء يوجي

حسةابات بةالعمالت أو بالةدينار القابةل للتحويةل ليائةدل  ائمةة فةي ال، اليوأل الخامس علةر مةن اللة ر المةوالي

 ةذا ل 2مونةوع الملحةب عةد  لألنمةوذجوذلةك طبقةا   األشخاص الطبيعيين المقيمين الميتوحة علةى  فةاتره

 ايلكترونةيماتيةة عبةر الن ةاأل هذب القوائ  إلى البنك المركزي التونسي فةي مليةات معلو تقب إحالةالمنلور. 

 .(Excel xlsشكل الملف المعلوماتي )  في  ( état PPR)  (SEDلتبا ل المعلومات )

األشخاص الطبيعيين المقيمةين بالعملةة الميتوت على  فاترب حساب  مقبول: يتعين على الوييا ال03الفصل 

 ةةا لغايةةة إلييمكةةن النيةةاذ بمليةةات  علةةى ذمةةة البنةةك المركةةزي التونسةةي االحتيةةاة أو بالةةدينار القابةةل للتحويةةل

تسةجيل كةةل التةةي تة  االيةتنا  إلي ةةا للةك تليةتح هةذب الحسةةابات والمسةةتوجبة جميةةب الوثةائب تتبةمن الر ابةة، 

 . عمليات التوفير والخر 

 ختامية وانتقاليةاحكام الرابعة: الفقرة 

المقيمةين طبقةا لتراتيةب الرةرو  الواجبات المحمولة علةى إلىهذب الحسابات  ألحاببب يخ :00الفصل 

 .بمجلة الررو  همنروص عليلمكايب بالخارج الو  الة من ا واجب الترريح با  والتجارل الخارجية
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، تحويل الحسةابات الميتوحةة 3102 يسمبر  20في أجل أ راب  طاء المقبولينيجب على الوي: 05الفصل 

حسةةابات األشةةخاص علةةى  فةةاتره  ليائةةدل األشةةخاص الطبيعيةةين فةةي إطةةار المناشةةير اآلتةةي ذكرهةةا، إلةةى 

 :الطبيعيين المقيمين بالعمالت أو بالدينار القابل للتحويل

الخالةةةة  بالحسةةةابات المتعلةةةب 0712يةةةبتمبر  38المةةةرر  فةةةي  0712لسةةةنة  22عةةةد   المنلةةةور -

  ،بل للتحويلابالدينار القبالعمالت أو 

نةين الوةانويين  3112مارس 32المرر  في  3112لسنة  3المنلور عد   - المتعلب بحسةابات الميوي

 للررو بالدينار القابل للتحويل.

المتعلةب بحسةابات مسةديي الخةدمات  3111نةوفمبر  7المةرر  فةي  3111لسةنة  08عد  المنلور  -

 ،بالعمالت أو بالدينار القابل للتحويل

المتعلب بالحسابات الخالة بالعملة أو  3112جويلية  7المرر  في  3112لسنة  07المنلور عد   -

 ،3112لسنة  80بالدينار القابل للتحويل الميتوحة في إطار القانون عد  

حسةابات أربةات الترةدير المتعلةب ب 3117جويليةة  38المةرر  فةي  3117لسنة  03المنلور عد   -

 القابل للتحويل،بالعمالت أو بالدينار 

المتعلقةة بيةتح األحكةاأل بايةتوناء أحكةاأل جميةب المناشةير المةذكورل  تلغةى، ملةار إليةه أعةالبوبحلول األجل ال

 38المةةرر  فةةي  0712لسةةنة  22الةةوار ل بالمنلةةور عةةد  وتسةةيير الحسةةابات الخالةةة بالةةذوات المعنويةةة، 

 .3112 ةجويلي 7المرر  في  3112لسنة  07والمنلور عد   0712يبتمبر 

الحسةابات تحويةل القيةاأل بحريةة ب ،بناء على طلب لةاحب الحسةاب، نولويطاء المقبولل يمكن: 06الفصل 

ليائةدل أشةخاص  من هذا المنلةور 03في إطار المناشير المذكورل باليرل بالدينار القابل للتحويل الميتوحة 

 . تبالعمالالمقيمين  إلى حسابات األشخاص الطبيعيين ،طبعيين

بالدينار  لراء في يوق الررو ما يعا ل بالعملة رليد الحساببل ذا الغر  يقوأل الوييا المقبول 

  القابل للتحويل.

 

 المحـــــــــــــافظ         

 

 اللاذلي العياري         
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الوثائق المط وب االستظهار بها عند فتح حساب لفائدة شخص طبيعي :  0الم حق عدد 

 لأبالعم ة او بالدأنار القابل ل تحومقيم 

 نسخة من بطا ة التعريف الوطنية بالنسبة للتونسيين

 جنسية أجنبية  ، بالنسبة لحامليالميعوليارية نسخة من بطا ة اي امة 

 من هذا المنلور 8التع د على اللرو المنروص عليه باليرل عد  

 بتحويل يقومون الذين األشخاص - : نسخة من كامل جواز السير

 إلى الخارج األللي من إ امت   مقر

  التونسية البال 

نسخة من الترريح بالمكايب مولما ت  التنري  عليه  -

 1من مجلة الررو وذلك في أجل أ راب  01باليرل عد  

أش ر من تاريخ اكتساب ا
1

 

 مكايبالتونسيون الذين لدي    - :

 برية  انونية بالخارج

ملاركة لاحب الحساب في رأس مال أي وثيقة توبت 

اللركة )ش ا ل اكتتاب وتحرير، نسخة من عقد تأييس 

 اللركة محين ومسجل بالقبانة المالية(

 رأس في المساهمون أو اللركاء - :

 مردرل، معنوية ذوات مال

ر رة ممارية نلاط ميو  ثانوي للررو لا رل عن 

 وييا مقبول

 ن للررويالميونين الوانوي :

ر رة ممارية نلاط ميو  ثانوي للررو لا رل عن 

 وييا مقبول

أي وثيقة توبت ملاركة لاحب الحساب في رأس مال 

اللركة المعتمدل كميو  ثانوي للررو )ش ا ل إكتاب 

وتحرير، نسخة من عقد تأييس اللركة محين ومسجل 

 بالقبانة المالية(

 رأس أو اللركاء في المساهمون - :

 ميو  لية ل ا معنوية ذوات مال

 للررو، ثانوي

ترريح بالوجو ، ش ا ل عمل، ش ا ل انخراط في من مة 

 م نية، عقد...

مسدي الخدمات :
2

 

                                                           
1
 لدى وييا مقبول ورق عا يعلى يجب أن ين  الترريح على نوعية المكايب، البلد والقيمة )التقريبية / تقديرية(. ويمكن القياأل ب ا  

 :المرا  من مرطلح مسدي الخدمات 2

 ألحاب الم ن الحرل على غرار  براء المحايبة، المحامين، األطباء، الم نديون، والم نديون المعماريون -

 القطاع العاأل الذين ليسوا في ونعية إلحاق بالخارج وأعوان القطاع الخاص الذين يقومون بم مات مساعدل فنية ليائدل غير مقيمين منتربين أعوان -

 بالخارج

 الخبراء والمستلارون وبرية عامة أي شخ  يسدي  دمات ليائدل غير مقيمين منتربين بالخارج من  ون تغيير إ امته -
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  رار ايلحاق بالخارج

 

 

: 

 

 

أعباء البعوات الديبلومايية  -

 الملحقون العمومي القطاع وأعوان

 بالخارج،

و مبرأل بين المعني باألمر وملغله ين  على مدل الم مة  عقد

عقد الريقة التي ييت  ومراجب وبلد االنتراب  مبلغ المنحة

 إنجازها بالخارج

نسخة من ش ا ل توطين عقد الريقة المنجزل بالخارج لدى 

 ،وييا مقبول

االشخاص المنتدبون من طرو  - :

 في مرجرين مقيمين، للقياأل بم مة،

 .بالخارج منجزل ليقات إطار
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عيين المقيمين يلتوفير اعتماد حساب االشخاص الطب المستوجبةالوثائق : 7الم حق عدد 

بالعم ة او بالدأنار القابل ل تحوأل
3

 

المداخيل والحقوق اصناف   .المستوجبة الوثائق     

التي سيتم إأداعها في 

 .الحساب

محاليل أو مدا يل ال  : المدا يل المنجرل عن اأي وثيقة توبت مردر تمويل المكايب و/أو    

المكايب التي ت  تكوين ا 

،  انونيةبالخارج برورل 

 ا بالمطة المنروص علي

 3 عد األولى من اليرل 

 

مبلغ األربات المتأتية من  ش ا ل مرشير علي ا من  بل إ ارل الجباية، تبيين

معنويية مقيمة  الل عمليات تردير يلب أو  دمات والمحقيقة من  بل ذوات 

عة ليائدل اللخ  الطبيعي المعني باألمر بريته  السنة المنقبية والموزي

 .شريكا أو مساهما

 

 

: 

  

  الحقوق بعنوان أربات

 التردير

مسلمة من طرو الوييا المقبول الذي ر   في ممارية نلاط ميو   ش ا ل

ثانوي للررو تبين المقابل بالدينار للمبالغ التي تمت إحالت ا على يوق 

 الررو  الل السنة المنقبية

في رأس مال اللركة مرشر علي ا من طرو أو اللركاء  ائمة المساهمين 

ولقب الملار  في رأس المال  اي الممول القانوني لللخ  المعنوي تن  على 

 .ي يسمبر من العاأل المنقب 20اللركة في تاريخ 

 

:   الحقوق بعنوان المبالغ

بالعملة التي تمت إحالت ا 

على يوق الررو من 

طرو ميوني الررو 

الوانويين والمحتسبة وفقا 

للمطة الوالوة من اليرل 

 من هذا المنلور 3عد 

                                                           
3
ن هذا المنلور يتوجب االيت  ار لدى الوييا المقبول بترريح لدى الديوانة عند كل عملية إيداع عملة أجنبية في شكل أوراق م 1وفقا لليرل  

 نقدية  
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لاحب الحساب توبت مونوع الخالص )عقو ، فواتير،  أي وثيقة بإي  -

 مذكرل أتعاب...(

ترريح بالد ل على األشخاص الطبيعيين مرشر عليه من طرو اي ارل  -

جويلية من كل ينة، وفي حالة ما  03الجبائية يت  تقديمه ينويا في أجل أ راب 

المقبول تعليب  إذا ل  يت  تقدي  هذا الترريح في اآلجال فإنه يتعين على الوييا

كل التحويالت عن طريب الخر  من هذا الحساب وإعالأل البنك المركزي 

 التونسي  

 

 

: 

  

  

  الموار  المتأتية من

ليائدل  لالخدمات المسدا

غير مقيمين منتربين 

 ارج البال  التونسية، 

الملار إلي ا  بالمطة  

 3الرابعة من اليرل عد  

  األموالمردر  أي وثيقة توبت

 

 

 

 

 

:   المبالغ بعنوان التوفير

على األجور للدبلوماييين 

وأعوان القطاع العاأل، 

الملار إلي    بالمطة  

الخامسة  من اليرل 

 3عد 

 .منحة الأي وثيقة لا رل عن المرجر تبين مبلغ   -

نسخة من ش ا ل توطين عقد الريقة المنجزل بالخارج لدى وييا مقبول كلما  -

 ،األمر ا تبى

:  ار المدفوعة بالدينمنح ال

بالمطة  االملار إلي 

ن اليرل ـمة ـا يـالس

 ، 3 د ـع
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: تصرأح ث ثي ألرصدة حساباا األشخاص الطبيعيين المقيمين3الم حق عدد   

 

 

Mois : 1 à 12  

Année : N  

I.A : code I.A 

N° 
Identifiant  

Type 
identifiant  

Dénomination 
du Titulaire  

RIB Devise de 
tenue du 
compte 

Solde  Total 
Débit  

Total 
Crédit  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 (1) : indiquer le n° de la carte d’identité pour les tunisiens ou de la carte de séjour pour les 
étrangers sur 8 positions. 

(2) : indiquer C pour carte d’identité ou S pour carte de séjour. 

(3) : indiquer le nom puis le prénom du titulaire 

(4) : indiquer le numéro du compte sur 20 positions 

(5) : indiquer le code devises de la monnaie de tenu du compte sur 3 positions 
conformément au répertoire des codes devises de la BCT  

(6) : indiquer le Solde fin du trimestre 

(7) : indiquer le total des opérations inscrites au débit du compte 

(8) : indiquer le total des opérations inscrites au crédit du compte 

 

 


