
 
 

        
 

 
  2005 فيفري 16تونس في، 

 
          

      2005 لسنة 5منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 
 

 .اإلستثمارات بالخارج:  الموضوع
 

 إن محافظ البنك المرآزي،  
 :بعد اإلطالع على   

 
دد  - انون ع نة 90الق ي 1958 لس ؤرخ ف بتمبر 19 الم تعلق 1958 س  و الم

 المرآزي التونسي،بإنشاء وتنظيم البنك 
 

دد     - انون ع ادرة بالق رف الص ة الص نة 18 مجل ي           1976 لس ؤرخ ف  الم
ي 21 اص بالصرف     1976 جانف ریع الخ ن التش راجعة وتدوی تعلق بم  و الم

ية   بلدان األجنب ية وال بالد التونس ن ال ات بي نظم للعالق ية والم تجارة الخارج وال
ة  وخاصة             يحها بالنصوص الالحق م تنق ثلما ت انون عدد      م  1993 لسنة   48 الق

 ،1993 ماي 3المؤرخ في 
 

دد  - ر ع نة 608 األم ي  1977 لس ؤرخ ف ية 27 الم تعلق 1977 جویل  و الم
 المشار إليه أعاله مثلما تم      1976 لسنة   18بضبط شروط تطبيق القانون عدد        

 تنقيحه بالنصوص الالحقة،
 

تعلق باالستثم              - ية الم ر المال ارات بالخارج  إعالن الصرف الصادر عن وزی
  ،2005 جانفي 18  بتاریخ 5مثلما وقع نشره بالرائد  الرسمي عدد 

 

دد    - ن ع طاء المقبولي ى الوس ور إل نة 9 المنش ي             1994 لس ؤرخ ف  الم
وان 22 يحه      1994 ج ع تنق ثلما وق ارج م تثمارات بالخ تعلق باالس   و الم

 ،1997 أآتوبر 17 المؤرخ في 1997 لسنة 13بالمنشور عدد 
   

 :قرر ما یلي 
 

یهدف هذا المنشور إلى ضبط طرق إنجاز المؤسسات المقيمة           : الفصل األول  
تثماراتها       ل اس رض تموی تحویالت بغ درة لل ير المص نها وغ درة م المص
ة أو   روع أو شرآات تابع يل أو ف ي  شكل  مكاتب اتصال أو تمث ارج  ف بالخ

 .مساهمات في رأس مال شرآات منتصبة بالخارج
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 :مبالغ التحویالت :  األولالقسم

 
 :فيما یخص المؤسسات المصدرة : الفقرة األولى

 
ا  :  2الفصل  يمة المصدرة تحویله ن للمؤسسات المق ي یمك بالغ الت تضبط الم

طتها  م أنش ة دع ل األول لغای ددة بالفص تثمارات المح ل االس د تموی قص
م معامالتها بالعمالت للسنة المالية السابق           ة المصرح به   التصدیریة، حسب رق

 :لدى اإلدارة الجبائية وتحدد هذه المبالغ سنویا آما یلي 
 

روع أو  الف
الشرآات التابعة أو   
ي   اهمات ف المس
ارج  رآات بالخ ش

 )بالدینار(

 
مكاتب االتصال 

أو التمثيل 
 )بالدینار(

امالت     رقم المع نار ل ابل بالدی المق
ابقة    ية الس نة المال العمالت للس ب

  الجبائيةالمصرح به لدى اإلدارة
 

60.000 
90.000 
135.000 
180.000 
225.000 
270.000 
300.000 

30.000 
45.000 
60.000 
90.000 
120.000 
135.000 
150.000 

 100.000 إلى 50.000من 
 300.000 إلى 100.001من 
 600.000 إلى 300.001من 
 900.000 إلى 600.001من 
 1.200.000 إلى 900.001من 
 1.500.000 إلى 1.200.001من 

 1.500.000أآثر من 
 

 

 : فيما یخص المؤسسات غير المصدرة:الفقرة الثانية 
 

ير المصدرة أو  :  3الفصل  يمة غ ات المق ن للمؤسس ي یمك بالغ الت تضبط الم
ن      ل  ع العمالت یق امالت ب م مع ابقة رق ية الس نة المال الل الس ت خ ي حقق الت

دد   50.000 تثمارات المح ل االس د تموی ا قص نار، تحویله ة بالفصل األول  دی
ابقة     ية الس نة المال ا للس م معامالته ارج، حسب رق م حضورها بالخ ة دع لغای

 :المصرح به لدى اإلدارة الجبائية وتحدد هذه المبالغ سنویا آما یلي 
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الفروع أو الشرآات 
التابعة أو المساهمات 
في شرآات بالخارج 

 )بالدینار(

مكاتب 
االتصال أو 

التمثيل 
 )بالدینار(

رقم المعامالت للسنة المالية السابقة 
المصرح به لدى اإلدارة الجبائية 

 )بالدینار(
 

20.000 
40.000 
60.000 
80.000 
100.000 

10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

 300.000 إلى 150.000من 
 900.000 إلى 300.001من 
 1.800.000 إلى 900.001من 
 2.700.000 إلى 1.800.001من 

 2.700.000 أآثر من
 

 

 :أحكام مشترآة : 3الفقرة 
 

تغطي المبالغ  السنویة المتعلقة بتمویل مكاتب االتصال أو التمثيل           : 4الفصل   
 .و الفروع مصاریف الترآيز و التجدید والتسيير

 

ل  تحویالت       : 5الفص ت ب ي ذات الوق ب ف ة أن تطال نفس المؤسس ن ل ال یمك
نوان  الفصل       ذا الم    3  والفصل     2بع رار مخالف صادر     من ه نشور، عدى ق

 .عن البنك المرآزي التونسي
 

 :إنجاز التحویالت : 2القسم 
 

یجب تعيين مقر إیداع التحویالت التي یمكن إنجازها وفقا ألحكام            : 6الفصل   
 .هذا المنشور خالل نفس السنة لدى وسيط مقبول وحيد

 

داع بحریة شریطة االستظهار لدى الوسي              ر اإلی ير مق ط المقبول  ویمكن تغي
ه المقر                      ن لدی بول المعّي لمها الوسيط المق ر بشهادة یس ه المق ن لدی د المعي الجدی
ا      م إنجازه ي ت ا الت تعلقة به تحویالت الم تثمارات وال كل االس دد ش ابقا، تح س

 .خالل السنة الجاریة
 

ل    :7الفصل  ازأي تحوی بل إنج بوا ق ن أن یطال طاء المقبولي ى الوس  یجب عل
 :بمّدهم 

 
 :آان شكل اإلستثمار، بالوثائق التالية  مهما – 1
 
ية السابقة           - ية للسنة المال م المال الموازنة وقائمة النتائج واإلیضاحات    (القوائ

 .المعدة وفقا للتشریع الجاري به العمل في الميدان) حول القوائم المالية
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 .التصریح الجبائي مؤشر عليه من قبل اإلدارة الجبائية -
 
 :ر، بالوثائق التالية  وحسب شكل االستثما– 2

 

 :بالنسبة لمكاتب االتصال أو التمثيل و الفروع  )أ
 

 المبلغ التقدیري لمصاریف الترآيز و التجدید والتسيير أو العتماد المقّر، -
 

 مراجع الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج، -
 

دة لالنتصاب بالخارج            - يقة مؤّی ة وث ...) وعد أو عقد آراء، شهادة تسجيل     ( أی
العقد       و بول ب يط المق اة الوس ب مواف راء، یج د بالك تظهار بوع ال اإلس ي ح ف

 .النهائي في ظرف شهر على أقصى تقدیر بعد تاریخ انجاز التحویل
 
 : بالنسبة للشرآات التابعة والمساهمات في رأس المال  )ب
 
د التأسيسي أو من مشروع العقد التأسيسي للشرآة بالخارج               - .  نسخة من العق

ي حال       اإلستظهار بنسخة من مشروع العقد التأسيسي ، یجب مد الوسيط    و ف
 .المقبول بالعقد التأسيسي النهائي بمجرد تكوین الشرآة

 

 .المعّرف البنكي للشرآة المذآورة -
ال شرآة قائمة، یجب على المستثمر                   ي رأس م ي صورة المساهمة ف  و ف

 :أن یقدم باإلضافة إلى هذه الوثائق 
 

 آلخر سنة مالية لتلك الشرآة، القوائم  المالية -
 

ي    - رار الجماع ن الق ادة أو م ة للع ة الخارق ة العام ن محضر الجلس خة م  نس
للشرآاء القاضي بالمصادقة على الترفيع في رأس المال والذي قد یكون نص             

 .على اآتتاب المساهم أو الشریك المقيم
 

 .سهم نسخة من الكتب الذي تم بمقتضاه اقتناء حصص الشرآاء أو األ-
 

 

 :إعالم البنك المرآزي التونسي : 3القسم 
 

ل  ا     :  8الفص ارج وفق تثمارات بالخ زت اس ي أنج ات الت ى المؤسس ب عل یج
ام هذا المنشور أن تمد البنك المرآزي التونسي           مصلحة متابعة عمليات   (ألحك

 : في آخر آل سنة مالية بالوثائق التالية )رأس المال
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رآات ال   - ية للش م المال ا       القوائ ا به ي له ارج الت رآات بالخ ا أو للش تابعة له
ال ونسخة من محضر الجلسة العامة للمساهمين أو من        ي رأس الم مساهمة ف

 القرار الجماعي للشرآاء المتعلق بتوزیع األرباح،
 

تها فروعها أو منابها                     - ي حقق يح الت ادة المراب ي  تثبت إع ن الت  إشعارات الدائ
 التونسية ،من األرباح الموزعة إلى البالد 

 

  تقریر عن نشاط فروعها أو مكاتبها لالتصال أو التمثيل،-
 

ریق    - ن ط نجزة ع ي صادراتها الم يان ف ات المصدرة، ب بة للمؤسس  و بالنس
بها أو لفائدة فروعها أ       أو الشرآات التي لها    /وو شرآاتها التابعة بالخارج     مكات
 .مساهمة في رأس مالها

 
ى المؤسسات ال       : 9الفصل    اة البنك المرآزي التونسي        یجب عل ورة مواف مذآ

ال ( يات رأس الم تابعة عمل لحة م ة  ) مص ية أو آامل فية جزئ ال تص ي ح ف
 :لالستثمار، بالوثائق    التالية 

 

رار الجماعي للشرآاء المتعلق         - ادة أو الق ة للع ة الخارق  محضر الجلسة العام
  أو / بالتصفية و

 

هم أو حصص   - ة األس تعلق بإحال يقة ت ة وث تجاري   أی رآاء أو األصل ال  الش
 ،المجّسم لهذا االستثمار

 

بالد   - ى ال ة أو التصفية إل اة محصول اإلحال ت إع ي تثب ن الت عارات الدائ  إش
 .التونسية

 
ل  بل   :10الفص ن ق ي م زي التونس نك المرآ الم الب راءات إع ع إج  تخض

ر إلى الوسطاء المقبولين بالتحویالت التي قاموا بإنجازها في إطار هذا المنشو      
نها المنشور إلى الوسطاء المقبولين                ا العمل وخاصة م النصوص الجاري به

 .1997 جانفي 24 المؤرخ في 1997 لسنة 2عدد 
 

يات     داع العمل ر إی ن مق م تعيي ن ت ن الذی طاء المقبولي ى الوس ا یجب عل آم
ي     زي التونس نك المرآ ى  الب وا إل م أن یوجه ور لدیه ذا المنش وع ه موض

ي     ( تابعة عمل ال   مصلحة م  یوما بعد انقضاء    20وفي أجل أقصاه     ) ات رأس الم
بلهم، مطابقا لألنموذج الملحق                   نجزة من ق تحویالت الم ي ال يانا ف ية، ب آل ثالث

 .7بهذا المنشور و مدعوما بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 
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 :أحكام مختلفة : 4القسم 

 
ل  دد   : 11الفص ن ع طاء المقبولي ى الوس ور إل ى المنش نة  ل9یلغ  1994س

ي   ؤرخ ف وان 22الم ع 1994 ج ثلما وق ارج م تثمارات بالخ تعلق باالس  و الم
 .1997 أآتوبر 17 المؤرخ في 1997 لسنة 13تنقيحه بالمنشور عدد 

 
  .یدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداءا من تاریخ اإلشعار به : 12الفصل 

 
 
 
 

 المحــــافظ
 

 توفيــق بكار
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 طاء المقبولينملحق للمنشور إلى الوس
          2005 فيفري 16 في المؤّرخ  2005  لسنة 5عدد  

 
 بيان لثالثة أشهر في التحویالت المنجزة بعنوان استثمارات بالخارج

 

 
 
 
 

 معلومات بخصوص االستثمار بالخارج

 
 
 
 

المبلغ الذي تّم 
 تحویله

 
رقم 

المعامالت 
بالدینار للسنة 

المالية 
السابقة 
بالنسبة 
ت للمؤسسا
 األخرى

 
المقابل بالدینار 
لرقم المعامالت 
بالعملة للسنة 
المالية السابقة 

بالنسبة 
للمؤسسات 
 المصدرة

 
 
 
 

 التعریف بالمستثمر

  مكان اإلنتصاب
التسمية االجتماعية

 
 1الشكل

المقابل 
 بالدینار

المبلغ 
 بالعملة

   
 العنوان

 
 التسمية االجتماعية

الرمز 
 الدیواني

          رمز البالد العنوان بالكامل

           

           

           

           

           

           

 

                                                 
 .مكتب تمثيل أو اتصال أو فرع أو شرآة تابعة أو مساهمة في رأس مال شرآة *


