
 9142أكتوبر  41تونس، في                 

 منشور البنك املركزي التونس ي

 9172أكتوبر 21مؤرخ في  9172سنة ل 70 عدد

 

 .طريق فتح مكاتب صرف ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل األشخاص الطبيعيين عن :املوضوع

 

 
 
 محافظ البنك املركزي التونس ي، إن

املتعلق بمكافحة  9142أوت  7املؤرخ في  9142لسنة  92بعد االطالع على القانون األساس ي عدد 

 ،9142جانفي  92املؤرخ في  9142لسنة  2كما تم تنقيحه بالقانون عدد  اإلرهاب و منع غسل األموال

 جانفي 94املؤرخ في  4272لسنة  41وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 

واملتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية واملنظم للعالقات بين  4272

لسنة  21البالد التونسية والبلدان األجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة املرسوم عدد 

 ،9144أكتوبر  91املؤرخ في  9144

املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  9141أوت  42املؤرخ في  9141لسنة  21وعلى القانون عدد 

 منه، 21وخاصة الفصل  9141

واملتعلق بضبط النظام األساس ي للبنك  9142أفريل  92املؤرخ في  9142لسنة  22وعلى القانون عدد 

 املركزي التونس ي،

القانون  واملتعلق بضبط شروط تطبيق 4277جويلية  97املؤرخ في  4277لسنة  211وعلى األمر عدد 

املشار إليه أعاله كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاّصة األمر الحكومي عدد  4272لسنة  41عدد 

 ،9147مارس  91املؤرخ في  9147لسنة  222

املتعلق بضبط نظام مصاريف القيام  9114ماي  99املؤرخ في  9114لسنة  4419وعلى األمر عدد 

ة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدول

اإلدارية واملؤسسات واملنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات املنجّرة عنها وإسناد االمتيازات املحّولة 

 ،9112جوان  42املؤّرخ في  9112لسنة  4722بعنوانها، مثلما تّم تنقيحه باألمر عدد 



املتعلق بتحديد السقف  9147ديسمبر  92املؤرخ في  9147نة لس 4222وعلى األمر الحكومي عدد 

األدنى للضمان البنكي املستوجب وشروط الترشح ملمارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح 

 ،9141جويلية  47املؤرخ في  9141لسنة  222مكاتب صرف، مثلما تّم تنقيحه باألمر الحكومي عدد 

واملتعلق بتوريد  4221سبتمبر  7املـؤرخ فــي  4221لسنـة  42لـيـن عـدد وعـلـى املنشور إلـى الوسطاء املقبو 

 41وإحالة العمالت من قبل املسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها كما تم تنقيحه باملنشور عدد 

 ،9147نوفمبر  21املؤرخ في  9147لسنة 

املتعلق باملنحة  9117يفري ف 2 املؤرخ في 9117لسنة  1وعلى املنشور إلى الوسطاء املقبولين عدد 

 السياحية،

واملتعلق  9142ديسمبر  21املؤرخ فــي  9142لسنة  41وعلى املنشور إلى الوسطاء املقبولين عدد 

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

واملتعلق بممارسة  9141ويلية ج 21املؤرخ في  9141لسنة  7وعلى منشور البنك املركزي التونس ي عدد 

 ،طريق فتح مكاتب صرف الطبيعيين عننشاط الصرف اليدوي من قبل األشخاص 

 19، كما نص عليه الفصل 2914 أكتوبر 9بتاريخ  2914لسنة  7وعلى رأي لجنة مراقبة املطابقة عـدد 

 املشار إليه أعاله، 9142لسنة  22من القانون عدد 

 :  ر ما يليقرّ 

  :األول الفصل 
ّ
 2والفصل    2ة السادسة من الفصل االول والفقرة الثالثة من الفصلتلغى احكام  املط

والفقرة االولى  2والفقرة الثانية من الفصل  1و 7والفصلين  2الثانية والرابعة من الفصل والفقرتين 

واملشار إليه  9141جويلية  21املؤرخ في  9141لسنة  7نشور عدد من امل 44والفصل  41من الفصل 

 :ض كما يلي وتعوّ أعاله 

 –ل و  الفصل األ " -
 
 ( :ةادسة )جديدة الس  املط

تابع للملك  محل استغالل و عقدأو عقد كراء اصل تجاري أعقد كراء أو شهادة في امللكية ملحل  -

ن يكون املحل املعد أيجب و  .مارسة نشاط الصرف اليدوي مل معد ،مومي في ظل نظام مؤقتالع

سهل يموقع ومنتصبا في التعّرف عليه العموم ظاهرا للعيان وبإمكان ملمارسة نشاط مكتب الصرف 

 "ليه وبعيدا عن املباني والتجهيزات التي قد تمثل مصدرا للمخاطرإالوصول 



 

يتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن  : (ة)جديد الفقرة الثالثة–1الفصل " -

الترخيص وأن يوّجه إلى إعالمه بابتداء من تاريخ  أشهر ثالثةأقصاه يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل 

البنك املركزي التونس ي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل ابتداء من تاريخ 

ويمكن بناء على طلب  .لهذا املنشور  2مطابقا لألنموذج موضوع امللحق عدد  مباشرة النشاط، تصريحا

 "واحدة وبنفس املّدة ّرةأجل الثالثة أشهر املشار إليه مصاحب الرخصة التمديد في 
 

يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف  )جديد( : 3الفصل " -

 شخصيا وغير قابل للتفويت.

واحد او في  في مكتب صرفمن قبل الشخص الطبيعي الواحد ويمكن ممارسة نشاط الصرف اليدوي  

. ا النشاط في كل مكتب صرفذخاص ملمارسة  هالحصول على ترخيص  عدة مكاتب صرف شريطة

مقدم من قبل شخص طبيعي يمارس نشاط الصرف جديد أي مطلب ترخيص ويجب ان يكون 

املطلوبة بمقتض ى املطتين الرابعة والسادسة من الفصل االول من هذا مرفقا بالوثائق  ،اليدوي 

 .املنشور 

في  البنك املركزي التونس ي يمكن نقل النشاط من محل إلى آخر شريطة الحصول مسبقا على ترخيص

 .ذلك"
 

يجب أن تفض ي كل عملية شراء عمالت إلى إصدار جدول  (:ة)جديدالفقرة الثانية –6الفصل " -

لك في كل الحاالت التي ذو  ،لهذا املنشور  1طبقا لألنموذج املنصوص عليه بامللحق عدد صرف يحّرر 

 ".املشار اليه اعاله 4221لسنة  42ألحكام املنشور عدد تطبيقا  مستوجباالجدول  ا ذيكون فيها ه
 

ألحكام إذا استوجب إنجاز شراء عمالت االستظهار، تطبيقا  : (ةالفقرة الرابعة )جديد–6الفصل " -

لسنة  92املتعلق بتحديد املبالغ املنصوص عليها بالقانون عدد  9142قرار وزير املالية بتاريخ غرة مارس 

، بتصريح بتوريد 9142جويلية  91تم تنقيحه بقرار وزير املالية بتاريخ  ااملشار إليه أعاله كم 9142

ص له في ممارسة الصرف عمالت نقدا مؤشر عليه من قبل الديوانة، يتعين على الشخص املرخ

اليدوي عن طريق مكتب صرف، أن يقوم بالشراء على ضوء نسخة من ذلك التصريح مصحوبة 



ى، بعد أن يدرج على الوثيقتين ختمه وإمضاءه واملبلغ الذي تم شراؤه وتاريخ العملية، 
ّ
باألصل. ويتول

 ."إرجاع األصل إلى صاحبه
 

املرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق يتعين على الشخص  )جديد(: 0الفصل " -

 :مكتب صرف أن

ي يمارس فيه النشاط و يضع الختم واإلمضاء في املكان ذيدرج اسمه ويبين معرف املكتب ال - 

 2و 2املخصص للوسيط املقبول على جميع الوثائق املنصوص عليها باملناشير املشار إليها بالفصلين 

 .لهذا املنشور 

العربية  واجهة املحل تتضمن عبارة "مكتب صرف" باللغة ىبواسطة لوحة عل اطهشنالعموم ب يعلم -

 ،والفرنسية و اإلنجليزية

األسعار بالدينار املطبقة على عمليات شراء وبيع عمالت قابلة للتحويل  ةالكترونيلوحة بواسطة شهر ي -

 ،وذلك بشكل بارز للعموم الترخيص املسند له ملمارسة نشاط الصرف اليدوي يشهر و 

 .يستوفي واجبات اليقظة ومعرفة الحريف املنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل -

سنوات بنسخة من جميع الوثائق  41يحتفظ في دفاتر قابلة للنفاذ لغاية املراقبة ملدة ال تقل عن  - 

 ،املطلوبة إلنجاز عمليات الصرف اليدوي 

 ي -
ّ
يعينهم على مسؤوليته كمساعدين في ممارسة نشاطه من التكوين الالزم في عوان الذين ن األ مك

 ر،مجال عمليات الصرف املنصوص عليها بهذا املنشو 

لحماية االشخاص واملحل املخصص ملمارسة نشاطه وكذلك  ةالضروريضع منظومة الحماية ي -

 التجهيزات املركزة به، 

التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات لضمان املنظومات املعلوماتية الالزمة  ضعي -

  ،التي يقوم بها

يضع املنظومات املعلوماتية الالزمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات  -

اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عّدة  الصـرف وفي حالة ممارسة نشـاط ؛التي يقوم بها

ر  في  2مكاتب صرف، تطبيقا ألحكام الفصل 
ّ
املنظومات )جديد( من هذا املنشور، يجب أن تتوف



 تمالخصائص الفنية التي  املعلوماتية
ّ
 وضعية علىبصفة حينية   الحصول  منصاحب الّرخصة  نك

 الّراجعة له، املوجودة في كّل مكاتب الصرف تجميع الخزائن بالعمال 

 ة".كشف االوراق املزيفو  االوراق النقدية االجنبية عّد مكتبه بآالت ز جهّ ي -
 

ال يمكن للشخص الطبيعي املرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن  )جديد( : 8الفصل " -

مبلغ باألوراق النقدية األجنبية اال في بيحتفظ بخزائن  كل مكتب صرف  ان طريق فتح مكتب صرف

ما  بالنسبة لكل مكتب، حدود حاجيات نشاطه. وال يمكن لهذا املبلغ أن يتجاوز في أي حال من األحوال

 .دينار( باعتبار جميع العمالت 911.111يعادل مائتي ألف دينار )

و أ مقابل الدينار هذا الفصلكل مبلغ يزيد عن السقف املذكور بالفقرة األولى من بيع  يجب أن يتم و 

، وذلك خالل أجل أقصاه يوم من هذا املنشور  2في "حساب مكتب الصرف" املشار إليه بالفصل  تنزيله

  .العمل األول بالبنوك املوالي لتاريخ تسجيل ذلك املبلغ

املذكور بالفقرة االولى من هذا و بالخزائن املوجود  يتم تحديد املبلغ بالدينار لألوراق النقدية األجنبية و 

 عند الشراء او قام بها  عملية خر الذي اعتمده مكتب الصرف إلنجاز آصرف الالفصل على اساس سعر 

  "البيع. عند
 

ال يمكن للشخص الطبيعي املرخص له في ممارسة نشاط  : (ة)جديدالفقرة الثانية –9الفصل " -

حساب مكتب  " مكاتب صرف أن يفتح أكثر منالصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف واحد او عدة 

واحد بالنسبة لكل عملة. وال يمكن له أن يفتح "حسابات مكتب صرف" إال لدى وسيط مقبول  "صرف

 ."واحد
 

يتم توفير اعتماد "حساب مكتب صرف" بحرية بواسطة  ( :ةلى )جديدو الفقرة األ –27الفصل " -

تابعة لنفس الشخص الصرف المكاتب أو من قبل مكتب  تنزيل األوراق النقدية األجنبية املشتراة

الطبيعي صاحب الحساب وكذلك الفوائد الناتجة عن املبالغ املنزلة بهذا الحساب واملحتسبة حسب 

 ".الشروط املنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل
 



 الصـرف نشـاط ممارسـة فـي لـه املـرخص الطبيعـي الشـخص علـى يتعـين : )جديد( 22 "الفصل -

( التسجيالت SED) املعطيــــــــات  تبـادل منظومـة طريـق عـن التونسـي املركـزي  البنـك إلـى يوجـه أن اليدوي 

تلك املتعلقة مكتب الصرف التابع له و  قبـل شـهر مـن كـل العمـالت املنجـزة وبيـع شـراء املتعلقة بعمليـات

 العاشـر اليـوم أقصـاه أجـل فـي وذلـك ،املكتب في آخر يوم من الشهر بخزائناملسّجلة ت باملبالغ بالعمال 

 تسجيالت. ال هـذه بـه تـرتبط الـذي للشـهر املـوالي الشـهر مـن

اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عّدة مكاتب صرف،  الصـرف وفي حالة ممارسة نشـاط

يجب أن توّجه التسجيالت املشار إليها بالفقرة ، )جديد( من هذا املنشور  2تطبيقا ألحكام الفصل 

 بالنسبة لكل مكتب على حدة.  السابقة إلى البنك املركزي التونس ي

 املعطيات تبادل منظومـة طريـق عـن شـهر كـل التونسـي املركـزي  البنـك إلـى املقبولـون  ءالوسطا يوجه

(SED )اليوم أقصاه أجـل فـي دفـاترهم علـى املفتوحـة" صرفال تبامك حساباتب" املتعلقة  التسجيالت 

 تسجيالت.ال هذه به ترتبط الذي للشهر املوالي الشهر من العاشر

 للـدليل طبقـا التونسـي املركـزي  البنـك إلـىبالفقرات السابقة  إليها املشارلتسجيالت با التصريح ويّتم 

  ".(SED) املعطيات تبادل منظومةمجانا عبر  تنزيله يمكن الذي يالفنّ 

 املنشور. بامللحق املرفق لهذا 9141 ةلسن 7 للمنشور عدد 4 امللحق عددعّوض ي :1الفصل 
 

   ،املحافظ                                                                                

               

 العباس ي مروان                                                             

  



 2ملحق عدد 

ح  1728لسنة  70ملنشور البنك املركزي التونس ي عدد  
 
 املنق

 1729أكتوبر  21بتاريخ  1729لسنة  70باملنشور عدد

 

 أنموذج مطلب ترخيص لفتح مكتب صرف
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 :املساعدينهوية صاحب املطلب واألعوان 

 

 العنوان بالكامل عدد ب.ت.و اللقب   االسم   الصياغة
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 إمضاء صاحب املطلب معرف به


