
 

 

                                                                                

 

 6102ديسمبر  62تونس، في 

 

 

 8142لسنة  41إلى الوسطاء المقبولين عدد منشور 

 

 

  .بالبالد التونسيةبالعملة استثمارات غير المقيمين  : الموضوع

 

 

 إّن محافظ البنك المركزي التونسي،
 

 ،االطالع بعد
 

 60المؤرخ في  0792لسنة  02على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 

ين بالمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والعالقات  0792 يجانف

لسنة  72رسوم عدد المتنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة  تم   مثلماالبالد التونسية والبلدان األجنبية، 

 ،6100أكتوبر  62المؤرخ في  6100

خ في  6110لسنة  28وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد   62المؤر 

 ،6110جويلية 

المتعلق بضبط النظام األساسي  6102أفريل  63المؤرخ في  6102لسنة  83وعلى القانون عدد 

 للبنك المركزي التونسي،

المتعلق بالبنوك والمؤسسات  6102جويلية  00المؤرخ في  6102لسنة  22القانون عدد وعلى 

 ،المالية

 المتعلق بقانون اإلستثمار،  6102سبتمبر  81المؤرخ في  6102لسنة  90 وعلى القانون عدد

والمتعلق بضبط شروط  0799جويلية  69المؤرخ في  0799لسنة  212وعلى األمر عدد 

تنقيحه بالنصوص الالحقة  مثلما تم  ، 0792جانفي  60المؤرخ في  0792لسنة  02دد وتطبيق القانون ع

 ،6109مارس  62المؤرخ في  6109لسنة  878وخاصة األمر عدد 

 المتعلق ببطاقات االستثمار 0778أفريل  3المؤرخ في  0778لسنة  3وعلى المنشور عدد 

 ،بالعمالت

المتعلق بشروط فتح وتسيير  0778سبتمبر  03المؤرخ في  0778لسنة  02وعلى المنشور عدد 

 تنقيحه بالنصوص الالحقة، مثلما تم  الحسابات المهنية بالعمالت وبالدينار القابل للتحويل 

 



 

والمتعلق بتوزيع وتحويل  0778أكتوبر  08المؤرخ في  0778لسنة  09وعلى المنشور عدد 

 ،وبدالت الحضور الراجعة لغير المقيميناألرباح وحصص األرباح والمكافآت وعائدات حصص األرباح 

توريد وإحالة العمالت وإعادة استبدالها وتصديرها المتعلق ب 0772لسنة  08وعلى المنشور عدد 

 ،مثلما تم  تنقيحه بالنصوص الالحقة ماديا من قبل المسافرين غير المقيمين

كما نص عليه ، 6102 ديسمبر 00 تاريخب 6102لسنة  00المطابقة عدد مراقبة ي لجنة أوعلى ر

 المشار إليه أعاله. 6102لسنة  83من القانون عدد  26الفصل 

 :قرر ما يلي

 
 

للتعهد يهدف هذا المنشور إلى تحديد اإلجراءات والصيغ الواجب اتباعها  :الفصل األول

إجراءات وواجب التصريح إلى البنك المركزي التونسي لالخاضعة  غير المقيمين بالعملةباستثمارات 

 تصفيتها.إحالتها والمتأتية من محاصيل الوالمرتبطة بها العائدات  تتحويالإنجاز 

 

 عامةأحكام  :القسم األّول

 

هذا المنشور، والخاضعة ل المنجزة من قبل غير المقيمينبالعملة  االستثماراتتتخذ  :8الفصل  

 إحدى األشكال التالية:

 

عند ، سواء بالبالد التونسية منتصبةس مال شركات مقيمة أو غير مقيمة أالمساهمة في ر -

 ،ن أو عند الترفيع في رأس المالتكويال

 بالبالد التونسية، منتصبةشركات مقيمة أو غير مقيمة لاقتناء أسهم أو حصص اجتماعية  -

 المساهمة في مؤسسات التوظيف الجماعي بالبالد التونسية، -

 ئنة بالبالد التونسية.اقتناء عقارات كا -

 

قابلة ت عمالبواسطة توريد  غير المقيمين بالبالد التونسية يجب تمويل استثمارات :3الفصل 

 مفتوحأو بالدينار القابل للتحويل  ةتحويل من الخارج أو خصم من حساب أجنبي بالعمل عبر وذلك للتحويل

 االجاري به راتيبلدى الديوانة طبقا للتبها التصريح  تميأجنبية نقدية أوراق توريد ببالبالد التونسية أو 

 العمل.

 

وتخضع كل مساهمة لغير مقيم في رأس مال شركة منتصبة بالبالد التونسية يتم تمويلها بطريقة 

 اخرى غير توريد عمالت أجنبية إلى ترخيص البنك المركزي التونسي.

 

س مال الشركات أحرية في الترفيع في ر بكلكتتاب يمكن للمستثمرين غير المقيمين اال :1الفصل 

الحساب الجاري للشركاء ب تسبيقاتلكلي  لالجزئي او الدمج عن طريق الالمنتصبة بالبالد التونسية 

وذلك عند استيفاء جميع الشروط ة في رأس مالها، مساهمالتي يمتلكون للشركات الممنوحة من قبلهم 

 التالية:

 

 الجاري به العمل، طبقا للتشريعاتفاقية التسبقة مبرمة  كونتأن  -0

 ،بواسطة بطاقة استثمار، يتم اثباته بواسطة توريد عمالتمنجزا  التسبقة تمويل كونيأن  -6



 
 
 

 

 

 ،ةالتسبقة ثابتة ومعلومة المقدار وحال   أن تكون -8

 ،  ال غير تسبقةلل يصلالمبلغ األفي عملية الدمج  تنحصر أن -2

في الحساب الجاري  التسبيقاتدمج عن طريق الترفيع في راس المال  المساهمة فيتكون أن  -3

 .للتشريع المنظم لنشاط الشركة المعنية مطابقةللشركاء 
 

غير المقيمين  باستثماراتالبنك المركزي التونسي  إلىالتصريح صيغ وإجراءات : القسم الثاني

 بالعملة
 

إلى المنصوص عليها بهذا المنشور بالعملة غير المقيمين التصريح باستثمارات يجب  :5الفصل 

حكام ٌمرقمنة طبقا لأل االستثمارفي  بواسطة بطاقة استثمار أو شهادة بنكية  البنك المركزي التونسي

 .الالحقة

 

في أجل شهرين من تاريخ انجاز أن  يقوم، جب على المستثمر غير المقيم أو من يمثله ي :6الفصل 

ة عبر ستثمار ابطاقة  بإعدادهذا المنشور، المنصوص عليه باإلستثمار   غير المقيمينل ستثماراتاالمنص 

، «fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest» على العنوان لبنك المركزي التونسيب لاالو بموقع رجةالمد

 الذي يمكن تحميله مجانا على هذا الموقع.و المذكورةنصة الم استعماللدليل  طبقا
 

 تاريخ انجاز اإلستثمار من قبل غير المقيم يوافق:ولهذا الغرض، فإن 
 

رأس مالها أو لعملية ساهم في تاريخ التسجيل بالسجل التجاري للشركة التي تم تكوينها والتي  - 

 ،االترفيع في رأس مال الشركة الذي اكتتب فيه

بالنسبة القتناء  تاريخ التسجيل ببورصة األوراق المالية بتونس أو التاريخ المبين بإشعار بعملية -

 أسهم من قبله،

 تاريخ تسجيل عقد اقتناءه لحصص شركاء بالقباضة المالية، -

عملية االقتناء رسيم تاريخ التسجيل بالقباضة المالية لعقد اقتناءه لعقار غير مرسم أو تاريخ ت -

 المسجلة. على دفاتر إدارة الملكية العقارية بالنسبة للعقارات
 

أن يصادق، طبقا  اإلستثمارمقر إيداع ملف  المعين لديهيجب على الوسيط المقبول  :7الفصل 

على بطاقة لإلجراءات المنصوص عليها بدليل استعمال منصة االستثمارات المشار إليها بالفصل السابق، 

ذا أجل شهر انطالقا من تاريخ تصريح هفي وذلك  ،عدادهاالتي تولى المستثمر غير المقيم إاإلستثمار 

  المنصة المذكورة. باالستثمار علىاألخير 
 

المعلومات التي أدلى بها المستثمر أن يتثبت من كل الوسيط المقبول، جب على يولهذا الغرض، 

 .التي يمتلكهالوثائق وذلك بمقارنتها مع المعلومات وا على بطاقة اإلستثمار

 

ة االستثمارات على الوسطاء المقبولين أن يصرحوا للبنك المركزي : 2الفصل  التونسي، عبر منص 

لغير المقيمين، بالعمليات التالية وذلك بواسطة شهادة بنكية في االستثمار يتم إعدادها طبقا لدليل استعمال 

  المنصة المذكورة :
 

 سهم عن طريق اإلرث،لحصص شركاء أو ألغير المقيمين  اقتناء -0

س أالترفيع في ر عند طريق اإلسناد مجاناعن ألسهم لحصص شركاء أو غير المقيمين  اقتناء -6

 ، ةالحقوق التي يمتلكونها في الشركعلى قدر حتياطات االدمج  عبرمال ال



 
 

س أفي عمليات الترفيع في ر االكتتاببواسطة غير المقيمين لحصص شركاء أو ألسهم  قتناءا -8

 ،قات في الحساب الجاري للشركاءيدمج تسب عبرمال الشركات 

أسهم أو حصص شركاء لشركات مقيمة منتصبة بالبالد التونسية في إطار القوانين قتناء ا -2

المنظمة لها، من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية لدى شخص طبيعي أو معنوي 

 .غير مقيم ذي جنسية أجنبية، وذلك مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج
 

المعين لديه مقر إيداع ملف  الوسيط المقبول ن تعلمأيجب على الشركة المعنية لهذا الغرض، و

ه بالوثائق ـ، وأن تمور انجازهاـورة، فـذكـات االقتناء المـيـلـمـار، بعـاإلستثم ها ـليـالمنصوص عد 

  اإلستثمار.في بنكية الشهادة الإعداد لهذا المنشور والتي تمك نه من  0ق عدد ـلحـبالم
 

نجاز ا عند كوثيقة اثباتخاصة  المشار إليها في هذا الفصل اإلستثمارفي الشهادة البنكية تُعتمد 

 .تصفيتهاإحالتها واالستثمار بعنوان العمليات المشار إليها ومحاصيل  عائدات تحويالت
 

، قبل تسليم أن يتأكد المعين لديه مقر إيداع ملف اإلستثمار يجب على الوسيط المقبول :9الفصل 

في الترفيع  االكتتاببواسطة  اقتناء حصص شركاء أو أسهماإلستثمار المتعلقة بعملية في الشهادة البنكية 

ه لم يتم تسديد مبلغ التسبيقات أن  من قات في الحساب الجاري للشركاء، يفي رأس المال عبر دمج التسب

 موضوع الدمج.

 

 تصفيتهاإحالتها ومحاصيل استثمارات غير المقيمين و عائدات تحويلاجراءات :  لثالقسم الثا

 

الراجعة للمساهمين  ن انجاز التحويالت بعنوان األرباحولوسطاء المقبولا يتول ى :41الفصل 

والمنح المماثلة بدل الحضوركذلك ووالشركاء غير المقيمين 
1
وذلك ألعضاء مجلس اإلدارة، الراجعة  

 لهذا المنشور. 6ة بالملحق عدد محددالوثائق ال استنادا إلى
 

وجوبا ويجب أن يتم إنجاز التحويالت بهذا العنوان من قبل وسيط مقبول واحد تتولى الشركة 

 ملف التحويل لديه.تعيين مقر 
 

ن انجاز التحويالت لفائدة المستفيدين غير المقيمين بعنوان ولوسطاء المقبولا يتول ى :44الفصل 

حصص من إحالة وإعادة شراء أسهم وإحالة حصص شركاء أو المتأتي من  الحقيقي والصافي محصولال

مؤسسات توظيف جماعي وكذلك المحصول الحقيقي والصافي لتصفية الشركات المنتصبة بالبالد 

 لهذا المنشور. 8بالملحق عدد استنادا إلى الوثائق المحددة وذلك  ،التونسية
 

من ثبتوا أن يتأعاله، ليها االمشار إنجاز التحويالت  عنديجب على الوسطاء المقبولين  :48الفصل 

للتراتيب الجاري  س مالهاأفي رالمستفيد بالتحويل  غير المقيمالمستثمر  ةمساهمو ةتكوين الشرك مطابقة

 .بها العمل
 

المنجزة من قبلهم في  التحويالتب التونسي المركزي البنك نوالمقبول لوسطاءيُعلم ا :43الفصل 

لى الوسطاء إالمنشور لإلجراءات المنصوص عليها بمن هذا المنشور، وفقا  00و 01إطار الفصلين 

 .المتعلق ببطاقات اإلعالمو 0779جانفي  62المؤرخ في  0779لسنة  16عدد المقبولين 

 

 نأ ،المنصوص عليها بهذا المنشورالمعين لديهم مقر التحويالت على الوسطاء المقبولين ويجب 

في أجل (، SED) المعلومات لتبادل اإللكتروني النظام عبر، لبنك المركزي التونسيأيضا إلى ا يوجهوا

 من قبلهم خالل تلك الثالثية. ما من نهاية كل ثالثية، كشفا في التحويالت المنجزة وي 61أقصاه 

 

                                                           
1
 تعتبر منحا مماثلة لبدل الحضور، المكافآت الممنوحة لفائدة أعضاء مجالس اإلدارة بعنوان مساهمتهم، بصفتهم تلك، في لجان الشركة.  



 

للدليل التقني الموضوع على ذمتهم طبقا  التونسي المركزي البنك إلى الكشف هذا يصل أن ويجب

 .(SED) المعلومات لتبادل اإللكتروني النظام عبروالذي يتم تحميله مجانا 

 

 حكام نهائية وانتقاليةأ : رابعالقسم ال

 

هذ المستوجبة طبقا ألحكام يتعين على الوسطاء المقبولين اإلحتفاظ بجميع الوثائق  :41الفصل  

 لرقابة.بغرض إجراء عمليات اقتضاء االعليها عند  االطالعملفات يمكن في  المنشور

 

هذا من تاريخ  ابتداءستة أشهر لمدة  تجربةفترة يمكن للوسطاء المقبولين، خالل  :45لفصل ا

 أعاله: 6المشار إليها بالفصل  باالستثمارات، التصريح المنشور

 

أفريل 3المؤرخ في  0778لسنة  3نموذج الوارد بالمنشور عدد طبقا لأل ،وثائق ورقيةعلى  -

 أو ،بالعمالت المتعلق ببطاقات اإلستثمارو 0778

 طبقا ألحكام هذا المنشور. ،غير المقيمينلستثمارات االعبر منصة  -

 

لسنة  3أحكام المنشور عدد  لغىتُ  ،من هذا الفصلاألولى بالفقرة فترة التجربة المحددة انقضاء بو

التصريح ويكون وجوبا على الوسطاء المقبولين ارض مع أحكام هذا المنشور، التي تتعالمشار إليه  0778

 غير المقيمين.لستثمارات االمن هذا المنشور عبر منصة  6بعمليات اإلستثمار الواردة بالفصل 

 

من هذا المنشور،  03يجب، انطالقا من تاريخ نهاية مدة التجربة المذكورة بالفصل  :46الفصل 

بمنصة المشار إليه،  0778لسنة  3بطاقات االستثمار التي تم إعدادها في إطار المنشور عدد  إدراج

ل  غير المقيمين.لستثمارات اال ولهذا الغرض، يجب على الوسطاء المقبولين أن يتولوا، عند انجاز أو 

تم في شأنها إعداد بطاقة استثمار طبقا  االستثمارات التي عائداتتحويل بعد التاريخ المشار إليه بعنوان 

منصة وتضمينها برقمنة تلك البطاقة أو محاصيل إحالتها أو تصفيتها،  0778لسنة  3ألحكام المنشور عدد 

 . تلك المنصة طبقا لدليل استعمال ،االستثمارات لغير المقيمين

 

، من هذا المنشور 6بالفصل المبينة  االستثمارويجب التصريح للبنك المركزي التونسي بعمليات 

عبر منصة االستثمارات  في شأنها، اد بطاقات استثماريتم إعد والتي لم قبل دخوله حيز التنفيذ المنجزة

وثيقة  ، استنادا إلى أي  يتم إعدادها على سبيل التسويةمرقمنة بواسطة بطاقات استثمار لغير المقيمين 

 المعني اإلستثمارلتمويل  توريد عمالت وتوظيفها تثبتد التونسية صادرة عن إحدى البنوك العاملة بالبال

 ترخيص من البنك المركزي التونسي. إلىأو 

 

المتعلق بتوزيع و 0778أكتوبر  08المؤرخ في  0778لسنة  09المنشور عدد  يُلغى :47لفصل ا

الحضور الراجعة لغير  توبدالحصص األرباح والمكافآت وعائدات حصص األرباح وتحويل األرباح و

 المقيمين.

 

 المحافظ                                                                

 

                                                       

 مروان العباسي                                                           
   



  

 
  8142لسنة  41لمنشور البنك المركزي التونسي عدد  4الملحق عدد 

 8142 ديسمبر 86المؤرخ في 

 
 الشهادة البنكية في اإلستثمارالمستوجبة إلعداد الوثائق 

-I اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو أسهم عن طريق اإلرث عند : 

 كل منهم في رأس المال، ممضاة منراجعة لالحصة الإقامتهم و، تبين مكان لشركاء أو المساهمينفي اقائمة محي نة 

  قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة.

-II  عند اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو ألسهم عن طريق اإلسناد مجانا عند الترفيع في رأس المال

  : عبر دمج االحتياطات

 مسجال بالقباضة المالية، ،قررت عملية الترفيع في رأس المالجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي المحضر  -

قائمة محي نة في الشركاء أو المساهمين، ، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة  -

 من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة.

 

-III مال  اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو ألسهم بواسطة االكتتاب في عمليات الترفيع في رأس

 : قات في الحساب الجاري للشركاءيالشركات عبر دمج تسب

 ، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :ائق التي تثبتوثالكل  -

 بطاقة إقامة بالخارج...إلخ، ،جواز السفركامل نسخة من الطبيعي: * بالنسبة للشخص 

النظام األساسي مسجال، نسخة من نسخة من * بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبالد التونسية: 

 بطاقات اإلستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، شهادة إيداع التصريح باالستثمار...إلخ،

 ،إلخ...اريالسجل التجمن ضمون * بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: م

 محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي قررت عملية الترفيع في رأس المال، مسجال بالقباضة المالية، -

قائمة محي نة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة  -

 ة،من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العام

ص في الترفيع في نسبة المساهمة األجنبية غير االقتضاءكل وثيقة صادرة، عند  - ، عن الهيئات المختصة ترخ 

 المقيمة في رأس مال الشركة،

أن مبلغ التسبقة موضوع الدمج ويبين مراقب الحسابات يتعلق بعملية الترفيع في رأس مال الشركة ل خاص تقرير -

 ،ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لواجب تعيين مراقب حساباتثابت ومعلوم المقدار وحال  و

ببطاقة اإلستثمار التي تثبت تمويل التسبقة لدمج، مرفقة اتفاقية التسبقة للحساب الجاري للشركاء موضوع ا -

 بواسطة توريد عمالت.

-IV اقتناء أسهم أو حصص شركاء مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج : 

 

الشركاء أو المساهمين، ، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة قائمة محي نة في  -

 من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة،

 شهادة تسجيل ببورصة األوراق المالية بتونس أو إشعار بعملية، بالنسبة القتناء أسهم، -

 ة بالمصادقة على عملية اإلقتناء، مسجال بالقباضة المالية.اجتماع الشركاء القاضيمحضر جلسة عند اإلقتضاء،  -
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 غير المقيمينالراجعة لاألرباح بدل الحضور والمنح المماثلة و لتحويلمستوجبة الوثائق ال

-I والمنح المماثلة بدل الحضور : 

 ،والمنح المماثلة مبلغ البدلالمتضمن لجلسة العامة المحضر  -

  ،غير المقيمين اإلدارةفي أعضاء مجلس وممضاة قائمة إسمية  -

 ،مجلس اإلدارة كل عضوالراجع ل نصيباليبين  والمنح المماثلة، جدول توزيع البدل -

من  006من اآلداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل  شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو اإلعفاء -

بإنجاز  لفائدة المستفيد غير المقيم أو الخارج سواء تعلق األمر بتحويل إلى  ،مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية

 . أو بالدينار القابل للتحويلالدفع لفائدته بالبالد التونسية بالعملة 

 

-II ألرباحا : 

 

 ،أو شهادة بنكية في اإلستثمار/استثمار و بطاقة -

من  006شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو اإلعفاء من اآلداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل  -

مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، سواء تعلق األمر بتحويل إلى  الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز 

 فائدته بالبالد التونسية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل، الدفع ل

 كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل : -

 * بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بطاقة إقامة بالخارج...إلخ،

: نسخة من النظام األساسي مسجال، نسخة من  للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبالد التونسية* بالنسبة 

 بطاقات اإلستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، شهادة إيداع التصريح باالستثمار...إلخ،

 ،* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ

أو من القرارات الجماعية للشركاء المتعلقة بمآل نتائج السنة المالية يتضمن إمضاء هيكل محضر الجلسة العامة  -

 ومسجل بالقباضة المالية،الشركة المؤهل 

قائمة محي نة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة  -

 وكيل الشركة أو من إدارتها العامة،من قبل 

 الراجع لكل مستفيد غير مقيم،نصيب الجدول توزيع األرباح يبين  -

ة  لسنة المحاسبية المعنية،القوائم المالية المتعلقة با -  ،طبقا للتشريع الجاري به العملمعد 

 ية .ئدارة الجبااإلمؤشر عليه من قبل  ،التصريح الجبائي المتعلق بالسنة المحاسبية المعنية -
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إحالة إحالة حصص شركاء وأسهم والحقيقي والصافي المتأتي من  محصولاللتحويل مستوجبة الوثائق ال

 توظيف جماعي وتصفية شركاتمؤسسات حصص وإعادة شراء 

 

-I العمليات المذكورة أعالهعملية من كل لتحويالت بعنوان بالنسبة ل : 

 

 بطاقة استثمار و/أو شهادة بنكية في اإلستثمار، - 

من  006شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو اإلعفاء من اآلداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل  -

علق األمر بتحويل إلى  الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية، سواء ت

 الدفع لفائدته بالبالد التونسية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل، 

 كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل : -

 للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بطاقة إقامة بالخارج...إلخ، * بالنسبة

* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبالد التونسية: نسخة من النظام األساسي مسجال، نسخة من 

 تثمار...إلخ،بطاقات اإلستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، شهادة إيداع التصريح باالس

 * بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ.

 

-II  المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة حصص شركاء وأسهمبالنسبة للتحويالت بعنوان : 

 

 القانون األساسي للشركة مسجال والمعرف الجبائي ومضمون من السجل التجاري، -

حصص الشركاء مسجال أو شهادة تسجيل ببورصة األوراق المالية بتونس أو إشعار بعملية بالنسبة  عقد بيع -

 للعمليات المتعلقة باألسهم،

 عند اإلقتضاء، محضر اجتماع الشركاء المتضمن للموافقة على عملية اإلحالة، مسجال،   -

 القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية التي تسبق عملية اإلحالة، معد ة طبقا للتشريع الجاري به العمل، -

 

- III إحالة وإعادة شراء حصص المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من  بالنسبة للتحويالت بعنوان

 :جماعيمؤسسات توظيف 

 

 ممارسة النشاط الممنوح من قبل هيئة السوق المالية لمؤسسة التوظيف الجماعي، ترخيص -

 النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي، -

  ،تبين قيمة التصفيةمسلمة من قبل الهيكل المودع لديه او من قبل مراقب الحسابات شهادة  -

وتحدد  ستفيدالمالمتعلقة بحصص الشراء دة إعاكل وثيقة صادرة عن شركة التصرف تبين كل عمليات البيع و -

 خاليا من المعاليم والضرائب.  ،تحويلموضوع الالمبلغ 

 

-IV تصفية شركات بالنسبة للتحويالت بعنوان: 

 

المالية أو الحكم القاضي بالتصفية في  ة بالقباض، مسجالمحضر اجتماع الشركاء المتضمن قرار حل الشركة -

 ،ئيةاقضالتصفية الصورة 

محضر اجتماع الشركاء المتضمن المصادقة على ختم أعمال التصفية وقرار إبراء ذمة المصفى وقرار توزيع  -

 ،مسجالمحاصيل التصفية، 

 حسابات التصفية والتقرير حول العمليات المتعلقة بها، مؤشر عليهما من قبل اإلدارة الجبائية.  -


