
 
 
 

 8102جويلية  3 0تونس في

 
 البنك المركزي التونسيمنشور 

 1028لسنة 07 عدد 
 
  ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل األشخاص الطبيعيين عن  طريق فتح مكاتب   : الموضوع

 صرف. 
 

 ،إن محافظ البنك المركزي التونسي

 

 6102أوت  7المؤرخ في  6102لسنة  62ى القانون األساسي عدد عل االطالعبعد  

 ،المتعلق بمكافحة اإلرهاب و منع غسل األموال

 

 0772لسنة  01على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد و

والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة  0772جانفي  60المؤرخ في 

لما تم تنقيحها بالنصوص الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية مث

 ،6100أكتوبر  62المؤرخ في  6100لسنة  71المرسوم عدد الالحقة وخاصة 

 

بقانون    المتعلق 2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54وعلى القانون عدد 

 منه، 22وخاصة الفصل  6102المالية التكميلي لسنة 

 

والمتعلق بضبط  6102أفريل  62المؤرخ في  6102لسنة  52القانون عدد   وعلى

 النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،

 

والمتعلق بضبط  0777جويلية  67المؤرخ في  0777لسنة  211وعلى األمر عدد 

المشار إليه أعاله كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة  0772لسنة  01شروط تطبيق القانون عدد 

 ،6107مارس  61في المؤرخ  6107لسنة  575وخاّصة األمر الحكومي عدد 

 

المتعلق بضبط نظام  6110ماي  66المؤرخ في  6110لسنة  0026وعلى االمر عدد 

مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات 

العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية و كيفية تحمل النفقات المنجّرة 



 6112لسنة  0755، مثلما تّم تنقيحه باألمر عدد نها وإسناد االمتيازات المحّولة بعنوانهاع

 ،6112جوان  05المؤّرخ في 

 

المتعلق  6107ديسمبر  62المؤرخ في  6107لسنة  0522عدد الحكومي وعلى االمر 

وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف  بتحديد السقف االدنى للضمان البنكي المستوجب

 6101لسنة  275 ، مثلما تّم تنقيحه باألمر الحكومي عدداليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف

 ،6101جويلية  07المؤرخ في 

 

ـــن عـــدد  ـــى الوســطال المقبولـي ـــى المنشــور إل ـــة  05وعـل ـــي  0772لسن ـــؤرخ فـ  7الم

ـــل المســـافرين وإعـــادة اســـتبداله 0772ســـبتمبر  ـــن قب ـــة العمـــالت م ـــد وإحال ـــق بتوري ا والمتعل

 ،6107نوفمبر  51المؤرخ في  6107لسنة  01كما تم تنقيحه بالمنشور عدد  وتصديرها

 

 6117فيفـري  7 المؤرخ في 6117لسنة  2المنشور إلى الوسطال المقبولين عدد وعلى 

 ،المتعلق بالمنحة السياحية

 

ديسـمبر  51 يـــالمـؤرخ ف 6102لسـنة  01وعلى المنشور إلى الوسطال المقبولين عـدد 

 والمتعلق برخصة تصدير العمالت في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات، 6102

 

، كما 6101 جويلية 67بتاريخ  6101لسنة  05وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عـدد 

 المشار إليه أعاله، 6102لسنة  52من القانون عدد  26نص عليه الفصل 

 

 قرر ما يلي : 

 
تونســي الجنســية يعتــزم ممارســة نشــاط مقــيم بيعــي علــى كــل شــخص ط الفصللا ال : :

مكتـــب صـــرف، أن يحصـــل مســـبقا علـــى تـــرخيص البنـــك  فـــتح الصـــرف اليـــدوي عـــن طريـــق

لبنــك ل االجتمــاعيبــالمقر وصــل يــودع مقابــل مطلــب كتــابي  بنــال علــى، يالمركــزي التونســ

ن مرفقـا ويكـو لهذا المنشور 0طبقا لألنموذج موضوع الملحق عدد  احّررمالمركزي التونسي، 

 بالوثائق التالية :

  

 ،الوطنيةنسخة من بطاقة التعريف   -

  

صل مـن شـهاد ة تكـوين فـي ميـدان الصـرف اليـدوي، مسـلمة للمعنـي ألنسخة مطابقة ل -

البنـو  والماليـة الراجعـة بـالنظر إلـى الجمعيـة المهنيـة التونسـية للبنـو   ةأكاديميباألمر من قبل 

 ،والمؤسسات المالية

 



  000 50) دينـار ألـفون ـخمسـ غ قـدرهـمبلـبطلـب ّول ألن الضـمان البنكـي مـاألصـل  -

ــا ل، لفائــدة البنــك المركــزي التونســي صــادر دينــار  هــذا ل 6 بــالملحق عــددوارد ألنمــوذج الــطبق

   ،المنشور

 

ــة عــدد  - ــى إصــدارها  5بطاق ــر عل ــم يم ــن ل ــر م ــأكث ــب ب أشــهر ةثالث ــداع مطل ــاريخ إي ت

 ،الترخيص

 

إيـداع تـاريخ عنـد ثالثـة أشـهر أكثر مـن صدارها إالس لم يمر على شهادة في عدم اإلف -

 ،مطلب الترخيص

 

  الصرف اليدوي. طملكية للمحل المعد لممارسة نشافي العقد كرال أو شهادة  -

 

يتــولى البنــك المركــزي التونســي إعــالم صــاحب المطلــب بقــراره فــي أجــل  : 1الفصللا 

رخيص مصـحوبا بجميـع الوثـائق المنصـوص مـن تـاريخ تسـلم مطلـب التـ ابتـدالأقصاه شـهرين 

 .ول من هذا المنشورألعليها بالفصل ا

 

 صاحب المطلب.خاص بعرف مد اسناصرف الترخيص فتح مكتب ضّمن تي

 

بصفة فعليـة  نشاطهباشر ن يأيتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص 

ه إلـى البنـك المركـزي التونسـي وجّ أن يمن تاريخ الترخيص و ابتدالفي أجل أقصاه ثالثة أشهر 

النشـاط،  مباشـرةمـن تـاريخ  ابتـدال يـام عمـلبأي وسيلة تتر  أثرا كتابيا في أجـل أقصـاه ثالثـة أ

 .لهذا المنشور 5موضوع الملحق عدد  ألنموذجمطابقا ل اتصريح

 

مكتب صـرف فتح يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق  :3 الفصا

 أن ينتفع بـأكثر مـن تـرخيص. الواحد ال يمكن للشخص الطبيعيوتفويت. شخصيا وغير قابل لل

دون ه صاحبه ممارسة نشـاط الصـرف اليـدوي فـي مكتـب الصـرف المحـدد بـلالترخيص  خّولي

التـرخيص فـي أي حـال مـن األحـوال ممارسـة ذلـك النشـاط بواسـطة أكثـر مـن  خّولال يوسواه. 

 .مكتب صرف

 

شريطة الحصول مسبقا على ترخيص البنـك إلى آخر  النشاط من محل نقل إال أنه يمكن 

 المركزي التونسي.

 

: يجـب أن يسـتخدم مكتـب الصـرف لممارسـة نشـاط الصـرف اليـدوي بعنـوان  4الفصلا 

 من هذا المنشور دون سواها. 2العمليات المنصوص عليها بالفصل 

 



ن طريـق عـ  ،القيـامصـاحبه لالتـرخيص الممنـوط طبقـا لهـذا المنشـور  خّولي : 5الفصا 

شرال وبيع العمالت القابلة للتحويـل مقابـل الـدينارات بعنـوان العمليـات التاليـة بصرف، المكتب 

  دون سواها :
 
 شراء يد ي للعمالت القابلة للتحويا مقابا الدينارات : -0
 

لوسـطال إلـى ا بالمنشـورمثلمـا هـو مبـيّن بدال عمالت بالدينار من قبـل المسـافرين، است -

 ،المشار إليه أعاله 0772سبتمبر  7في  المؤرخ 0772لسنة  05 المقبولين عدد

 

المــنح  المقيمــين بعنــوانمــن قبــل المســافرين  هــاإعــادة بيعشــرال العمــالت التــي يــتّم  -

 6117لسـنة  2لوسـطال المقبـولين عـدد إلى ابالمنشور مثلما هو مبيّن المستعملة،  السياحية غير

 ،المشار إليه أعاله

 

مصـاريف مـن  قبـل المسـافرين المقيمـين بعنـوان  هـاإعـادة بيعلتي يـتّم شرال العمالت ا -

ــام ــيّن مهمــات وتربصــات، ب القي ــا هــو مب ــى ابالمنشــور مثلم ــولين عــدد  لوســطالإل لســنة  6المقب

0770. 
 
 قابلة للتحويا مقابا الدينارات.اللعمالت لبيع يد ي  -6

  

تبعـا لبيـع  مسـكونهالـذي يالـدينارات غير المقيمين للباقي بإبدال لفائدة المسافرين إعادة  -

المشـار إليــه  0772لسـنة  05المقبـولين عـدد  لوسـطالإلــى ابالمنشـور مثلمـا هـو مبـيّن عمـالت، 

 ،أعاله

 

ــارات بعنــوان المــنح الســياحية  بيــع عمــالت مقابــل - ــيّن دين ــى بالمنشــور مثلمــا هــو مب إل

 .6117فيفري  7بتاريخ  6117لسنة  2المقبولين عدد  لوسطالا

 

مهمــات وتربصــات بالخــارج  مصــاريف القيــام ببيــع عمــالت مقابــل  دينــارات بعنــوان  -

ـــة   ـــة ذات الصـــبغة اإلداري ـــدة  أعـــوان الدولـــة والجماعـــات المحليـــة والمؤسســـات العمومي لفائ

مشـار إليـه ال 6110لسـنة  0026بـاألمر عـدد مثلما هو مبيّن ت  العمومية، آوالمؤسسات والمنش

 .0770جانفي  67المؤرخ في   0770 لسنة 6طال المقبولين عدد أعاله والمنشور إلى الوس

 

من قبل  فرديةبيع عمالت مقابل دينارات بعنوان التحويالت نقدا المرخص فيها بصفة  -

تمكينـه مـن بأن يطالـب لهـذا الغـر ،   ،فالصـر بعلى مكتـيتعين . ويالبنك المركزي التونس

 .ترخيص التحويل نقدانظير ممضى من 

 

من هـذا  2شرال وبيع العمالت المشار إليها بالفصل  تيجب أن تنجز عمليا  : 6الفصا 

 المنشور طبقا للشروط والطرق واالجرالات المحددة بالنصوص الترتيبية المبينة بذلك الفصل.



 

طبقــا يحــّرر ضــي كــل عمليــة شــرال عمــالت إلــى إصــدار جــدول صــرف فيجــب أن ت

 المنشور. لهذا 2لألنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 

 

ى إصــدار رخصــة تصــدير عمــالت حســب لــضــي كــل عمليــة بيــع عمــالت إفيجــب أن ت

 6102ديســمبر  51المــؤرخ فــي  6102لســنة  01الشــروط المنصــوص عليهــا بالمنشــور عــدد 

 .شيكات بواسطة المتعلق برخصة تصدير العمالت في شكل أوراق نقدية أجنبية أوو

 

قـرار وزيـر الماليـة بتـاريخ تطبيقا ألحكام  ،شرال عمالت االستظهارإذا استوجب إنجاز 

 6102لســنة  62المتعلــق بتحديــد المبــالغ المنصــوص عليهــا بالقــانون عــدد  6102غــرة مــارس 

المشــار إليــه أعــاله، بتصــريح بتوريــد عمــالت نقــدا مؤشــر عليــه مــن قبــل الديوانــة، يتعــين علــى 

ن يقوم بالشـرال الشخص المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، أ

 الـوثيقتينأن يـدرج علـى بعـد ويتـولّى، على ضول نسخة من ذلك التصريح مصـحوبة باألصـل. 

 إلى صاحبه.األصل إرجاع ، وتاريخ العملية والمبلغ الذي تم شراؤه هوإمضال هختم

 
يتعين على الشـخص المـرخص لـه فـي ممارسـة نشـاط الصـرف اليـدوي عـن  :7 الفصا

 طريق مكتب صرف أن: 

 

ــين اســمه يــدرج - ــهعــرم ويب اإلمضــال فــي المكــان المخصــص والخــتم  يضــع و ف مكتب

 6و 2 ر المشـار إليهـا بالفصـلينيللوسيط المقبول على جميع الوثـائق المنصـوص عليهـا بالمناشـ

 أعاله.

 

اليـدوي  فنشـاط الصـر ةممارسـالمسـند لـه لتـرخيص البشـكل واضـح للعمـوم  ر يع -

 .ليات شرال وبيع عمالت قابلة للتحويلواألسعار بالدينار المطبقة على عم

 

ســنوات بنســخة مــن  01يحــتفف فــي دفــاتر قابلــة للنفــاذ لغايــة المراقبــة لمــدة ال تقــل عــن  -

 .جميع الوثائق المطلوبة إلنجاز عمليات الصرف اليدوي

 

لجميع العمليات  ينالضروري التعقبتسجيل وكذلك اليتخذ اإلجرالات الالزمة لضمان  -

عليهــا بالتشــريع  أن يســتوفي واجبــات اليقظــة و معرفــة الحريــف المنصــوص و قــوم بهــايالتــي 

   الجاري به العمل.

 

الصـرف اليـدوي  نشـاط ال يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة : 8الفصا 

ال اوراق النقديـة األجنبيـة ألبا امكتب الصرف مبلغخزائن ب  عن طريق مكتب صرف ان يحتفف

ال يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز في أي حال مـن األحـوال مـا يعـادل و. في حدود حاجيات  نشاطه

   باعتبار جميع العمالت.دينار  200.000مائتي ألف دينار )

 



فـي األولى من هذا الفصـل  كل مبلغ يزيد عن السقف المذكور بالفقرةيجب أن يتم تنزيل 

عمــل الأقصــاه يــوم  أجــل خــالل ، وذلــك"حســاب مكتــب الصــرف" المشــار إليــه بالفصــل المــوالي

 .ذلك المبلغ لي لتاريخ تسجيلوابالبنو  الماألول 

 

باسم األشخاص الطبيعيين المـرخص لهـم  الوسطال المقبولين أن يفتحولمكن ي :9 الفصا

 "فـتح مكتـب صـرف "حسـابات مكتـب صـرف طريـق في ممارسة نشـاط الصـرف اليـدوي عـن

   .بالعمالت القابلة للتحويل

 

ي المرخص له في ممارسة نشاط الصـرف اليـدوي عـن طريـق ال يمكن للشخص الطبيع

ال يمكـن لـه أن و .حساب مكتب صرف واحد بالنسبة لكـل عملـةأكثر من مكتب صرف أن يفتح 

 يفتح "حسابات مكتب صرف" إال لدى وسيط مقبول واحد.

 

بتصـريح أن يطلب مّده  ،مكتب صرف" فتح "حسابغاية ل يتعين على الوسيط المقبولو

ــى الشــرف ــه ال عل ــي أن ــي المعن ــك أي "حســاب يصــرط بواســطته الشــخص الطبيع ــب  يمتل مكت

   آخر. وسيط مقبولمفتوط لدى  صرف"

 

وراق أل: يتم توفير إعتماد "حساب مكتب صرف" بحرية بواسطة تنزيل ا 20الفصا 

 عن المبالغ المنزلة بهذا من قبل مكتب الصرف وكذلك الفوائد  الناتجة ةالمشتراالنقدية األجنبية 

 العمل. االجاري بهراتيب المحتسبة حسب الشروط المنصوص عليها بالتالحساب و

 
يتم الخصم من إعتماد الحساب بواسطة سحب أوراق نقدية أجنبية لغاية تغطيـة حاجيـات 

لـدى وسـيط مقبـول وكـذلك عمليـات التو يـف  نشاط مكتب الصرف دون سـواها وبيـع العمـالت

 .العمل االجاري بهراتيب حسب التالتي تتم 

 

        دينــارألــف إذا ســجل "حســاب مكتــب صــرف" رصــيدا دائنــا يفــوق مــا يعــادل خمســمائة 

يتعــين علــى صــاحب  ،عمليــات تو يــف جاريــةالمبــالغ موضــوع  اعتبــاردينــار  ب000 500 )

يومي عمـل  هالحساب أن يقوم ببيع المبلغ الذي يزيد عن هذا السقف مقابل الدينار في أجل أقصا

 بالبنو  .

 

  إلـى تـرخيص  "باعتماد "حساب مكتـب صـرف أخرى ع كل عملية توفير أو خصمتخض

 ا.نأي حال من األحوال مدي يفأن يكون لحساب ال يمكن ل والبنك المركزي التونسي 

 
يتعـين علـى الشـخص الطبيعـي المـرخص لـه فـي ممارسـة نشـاط الصــرف  : 22الفصلا 

عـن طريـق منظومـة التونسـي  اليدوي عن طريق مكتـب صـرف أن يوجـه إلـى البنـك المركـزي

كــل  هعمليــات شــرال وبيــع العمــالت المنجــزة مــن قبــل مكتبــقائمــات   SEDتبــادل المعطيــات )

ــه هــذه شــهر ــذي تــرتبط ب ، وذلــك فــي أجــل أقصــاه اليــوم العاشــر مــن الشــهر المــوالي للشــهر ال

 العمليات.



مـة عـن طريـق منظوكـل شـهر يوجه الوسطال المقبولـون إلـى البنـك المركـزي التونسـي 

صرف" المفتوحـة علـى دفـاترهم فـي أجـل  بكشوفات "حسابات مكت (SED)طيات تبادل  المع

 أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي  ترتبط به هذه الكشوفات.

 

ويتّم التصريح بالمعطيات المشار إليها إلـى البنـك المركـزي التونسـي طبقـا للـدليل الفنّـي 

 والذي يمكن تنزيله مجانا.    SEDة تبادل المعطيات )الموضوع على ذمتهم بمنظوم

 

 

: يتعــين علــى الشـخص الطبيعــي المــرخص لــه فـي ممارســة نشــاط الصــرف  21الفصلا 

اليدوي عن طريق مكتـب صـرف، الـذي يعتـزم إنهـال نشـاطه، إعـالم البنـك المركـزي التونسـي 

 .7ألنموذج  بالملحق عدد ل وفقا ،بذلك مسبقا بأي وسيلة تتر  أثرا كتابيا

 

"حســابات مكتــب صــرف" بــالعمالت مــن قبــل  غلــق لــىنهــال النشــاط مباشــرة إإيفضــي 

 .مقابل الدينار صاحب الترخيص وبيع أرصدتها الدائنة

 

يــتم ســحب تــرخيص ممارســة نشــاط الصــرف اليــدوي عــن طريــق مكتــب  : 23الفصللا 

 :  صرف من قبل البنك المركزي التونسي في الحالت التالية 

 

عــدم مراعــاة شــروط ممارســة عمليــات الصــرف اليــدوي المنصــوص عليهــا بهــذا  -2

 الصرف الجاري به العمل. وبتراتيبالمنشور 

 

 التي تم بمقتضاها منح الترخيص. اإلخالل بشرط من شروط ممارسة النشاط -1

 

الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريـق  مباشرةعدم  -3

 من هذا المنشور. 6نشاطه الفعلي في األجل المحدد بالفصل لف مكتب صر

 

 

 المحافظ      

 

 مر ان العباسي    
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 أنموذج مطلب ترخيص لفتح مكتب صرف

 

 

 ...................................................موقع اإلنتصاب : ................................

 الوالية: .................................... المعتمدية : ..........................................

 

 :بيانات االتصا:

 

 ................العنوان بالكاما : ...................................................................

 بريدي:......................................................................................الالترقيم 

 الهاتف : .................................. الفاكس: ..............................................

 ..............................................................العنوان اإللكتر ني: .................

 الموقع اإللكتر ني )إن  جد(: .....................................................................

 

 هوية صاحب المطلب  العوان المساعدين :
  

 السمى اإلسم اللقب عدد ب.ت.و العنوان بالكامل

 المطلب:صاحب     
 

 

 
 التاريخ: ..............، في ..........................

 

 إمضاء صاحب المطلب معرف به
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: لأنموذج الضمان البنكي   طلب ل

 

مقره اإلجتماعي بـ .........  المفوضون نحن الممضون أسفله والممثلون )اسم البنك الكائن 

لإلمضال واإللتزام باسمه، نصرط بمقتضى هذا بأن البنك المذكور يضمن في حدود مبلغ 

دينار  إزال البنك المركزي التونسي الكائن مقره اإلجتماعي  050555خمسين ألف دينار )

إسم ولقب وعدد تونس وذلك عوضا عن ........... )-0505-، نهج الهادي نويرة 50بـ 

بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي الذي يطلب ترخيص البنك المركزي  التونسي 

من القانون عدد  05لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف طبقا للفصل 

والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  5505أوت  01المؤرخ في  5505لسنة  05

 5502ديسمبر  50المؤرخ في  5502لسنة  0611د عدالحكومي واألمر  5505

هذا المتعلق بتحديد السقف االدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة 

جويلية  07المؤّرخ في  6101لسنة  275 مثلما تّم تنقيحه باألمر الحكومي عدد نشاطال

6101،  

 

ب الطريقة التي يشير بها، نلتزم، عند أول طلب صادر عن البنك المركزي التونسي وحس

بدفع كل المبالغ المطلوبة في حدود المبلغ المشار إليه أعاله دون تأجيل الدفع ألي سبب كان 

أو إثارة اعتراضات واقعية أو قانونية ودون الحاجة ألي تنبيه أو مسعى قضائي أو إداري 

 .ودون أن يكون من الضروري إثبات أي تقصير أو خطأ من قبل معطي اإلذن

 

إلى البنك كتابيا وأن يكون  البنك المركزي التونسييجب أن يوجه مطلب الدفع الصادر عن 

 ي. محافف البنك المركزي  التونسممضى من قبل 

 

قارا ويتم تجديد الضمان كلما تم التصرف فيه أو في  ّول طلبأل يكون مبلغ الضمان البنكي

 .يحة من البنكجزل منه على أن ال يتم التجديد إال بعد موافقة صر

 

 نافذ المفعول عند إصداره ويكون صالحا إلى تاريخ ّول طلبأل الضمان البنكييكون هذا 

حصول البنك الذي أصدره على شهادة في رفع اليد ممضاة من قبل محافف البنك المركزي 

 .التونسي

 
 مضاء المرخص فيهالختم  اإل                                                                  
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  صرفالنشاط مكتب مباشرة أنموذج التصريح ب

 

 ...................................... المستفيد بترخيص البنك المركزي التونسي:  إسم   لقب

................................................................................................. 

 ..................................................... عدد بطاقة التعريف الوطنية )ب.ت. .(:

 ........................................................................ معرف مكتب الصرف:

 ............................................................................. سجا التجاري:عدد ال

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

 ............................................................................ تاريخ الفتح الفعلي:

 موقع اإلنتصاب : ...................................................................................

 الوالية: .................................... المعتمدية : ..........................................
 

 التاريخ: ..............، في ......................                                                            

 به الختم  اإلمضاء المعرف                                                            
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 إسم  لقب الشخص الطبيعي المرخص له )مكتب صرف(: -

 المعرف: -

 (¹)جد : صرف

 )شراء عمالت نقدا(

 عدد: .....................

 التاريخ: ..................

 التوقيت:..................   
  

--------------------------------- 

  (Important notice)  (Recommandation importante)توصية هامة  (¹)             

 

Cocher la case correspondante à la nature de l’opération d’achat de devises (2) أشر الخانة المناسبة 

  

  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000السيد )ة( 
 
 

 هوية الحريف

 
 مسلم )ة( بـ ................. في ....................

 جواز سفر عدد                                   
 أو ب.ت.و. عدد

 أو بطاقة إقامة عدد
 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الجنسية 
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العنوان 

صرف سعر  المقابل بالدينارات (2) طبيعة عملية شراء العمالت )نقدا(
 الشراء

 العملة المبلغ بالعملة

شراء عمالت من مسافر غير  
 مقيم

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
.......................... 
.......................... 

…………………. 
………………… 
………………… 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

……………… 
……………… 
……………… 

  مسافر مقيم شراء عمالت من 
 

 الجملة

أوراق نقدية  
 بـ

إعادة شراء العمالت التي يتّم  
السياحية  ةالمنح بعنوان هابيع

 المستعملة غير

 " 
                

" 

إعادة شراء العمالت التي يتّم  
 مصاريف القيامبعنوان  هابيع

 مهمات وتربصات،ب

 " 
                

" 
 " 

                
" 

 " 
                

" 
 

 الختم واإلمضاء المرخص فيه لمكتب الصرف

 

 " 
                

" 

 إمضاء الحريف 
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 ظهار به عند الحاجة إلثبات مصدر العملة.لالست المقيمين االحتفا   بجدول الصرف هذاعلى المسافرين غير *

 بإمكان المسافرين غير المقيمين إعادة تحويل المبلغ المتبقي بالدينار التونسي الذي لم يتم استعماله بتونس بعد تقديم :*

  تونسي.   دينار2.111ن خمسة آالف )إذا كان المبلغ المتبقي أقل م الصرفجدول  -0   

ونسية إذا كان المبلغ المراد إعادة تحويله الت  توريد العملة مؤشر عليه من قبل الديوانةوتصريح  الصرف جدول -6

 يساوي أو يفوق خمسة آالف دينار تونسي.

 

 

  

* Il est recommandé aux voyageurs de conserver ce bordereau de change pour le présenter si 

nécessaire à l’effet de l’origine des devises.  

* La reconversion du reliquat en dinar tunisien non utilisé en Tunisie en billets de banque étrangers 

peut avoir lieu sur présentation :  

1- du bordereau de change si le montant à reconvertir  est inférieur à 5.000 dinars tunisiens. 

2- du bordereau de change et de la déclaration d’importation visée par la douane, si le montant à 

reconvertir est supérieur ou égal à 5.000 dinars tunisiens.  

  

* Travelers are advised to keep this exchange note and present it if necessary to the effect of 

the origin of the foreign currency. 

* The reconverting of the remainder amount in Tunisian dinar unspent can be made upon 

presentation of:  

1- The exchange receipt if the amount is less than 5.000 Tunisian dinars.  

2- The exchange receipt and the imputing of foreign currency duty stamped by the Tunisian 

customs if the amount to buy is equal to or more than 5.000 Tunisian dinars.
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 أنموذج التصريح بغلق مكتب صرف

 

 ..........................................:التونسي المركزي البنك بترخيص المستفيد إسم  لقب

...................................................................................................... 

 ..................................................... عدد بطاقة التعريف الوطنية )ب.ت. .(:

 ..................................................................... :مكتب الصرف تاريخ فتح 

 ........................................................................ معرف مكتب الصرف:

 ............................................................................ عدد السجا التجاري:

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

 موقع اإلنتصاب :..................................................................................

 ...........الوالية:.................................... المعتمدية : ...............................

 

 أسباب الغلق

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...................................... 
 

 ............، في ......................التاريخ: ..                                                            

 به الختم  اإلمضاء المعرف                                                            

 

 
 
 

 


