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 2009 ماي 4تونس، في  
 

 منشور إلى الوسطاء المقبولين
   2009 لسنة 9عدد 

 

 . االستثمار بالخارج: الموضوع
                           

 إّن محافظ البنك المرآزي التونسي،
 

  : بعد اإلطالع على
 
 1958  سبتمبر      19   المؤّرخ  في         1958 لسنة   90 القانـون   عـدد          -

ــش  ــيحه    و المــتعّلق بإن ــّم تنق ــا ت ــسي آم ــزي  التون ــنك المرآ اء وتنظــيم الب
 15 المـؤرخ في  2006 لـسنة  26بالنـصوص الالحقـة وخاّصـة بالقانـون  عـدد            

 ،2006ماي 
 

 21 المؤّرخ في   1976 لسنة   18 مجلـة الـصرف الصادرة بالقانون عدد         -
 و المتعّلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة          1976جانفي  
جـية و المـنظم للعالقـات بين البالد التونسية  و البلدان األجنبية مثلما               الخار

 المؤرخ  1993 لسنة   48تـم تنقـيحها بالنـصوص الالحقة وخاصة القانون عدد           
 ،1993 ماي 3في 

 
 و المتعلق   1977 جويلية   27 المؤرخ في    1977 لسنة   608 األمر عدد    -

ار إليه أعاله مثلما  المش1976 لسنة   18بـضبط شـروط تطبيق القانون  عدد         
 تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة،

 
 إعـالن الـصرف لوزيـر المالـية المـتعّلق باالستثمارات بالخارج الصادر              -

 مـثلما تّم    2005 جانفـي    18بالـرائد الرسـمي للجمهـورية التونـسية بـتاريخ           
تنقــيحه بمقتــضى إعالنــي الــصرف الــصادرين  بالــرائد الرســمي للجمهــورية 

 ،2009 مارس 10 و 2007 مارس 2 التونسية بتاريخ
 

 5 منـشور البـنك المرآـزي التونـسي إلـى الوسطاء المقبولين عدد               -
 و المتعّلق باالستثمارات بالخارج 2005 فيفري 16 المـؤّرخ فـي      2005لـسنة   

 .2007 أفريل 10 المؤرخ في 2007 لسنة 8آما تّم تنقيحه بالمنشور عدد 
 

  : قّرر ما يلي 
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 2005 لسنة   5 من المنشور عدد     3ى أحكـام الفصل      تلغـ  : الفـصل األّول  

 :  المشار إليه أعاله وتعوض آما يلي2005 فيفري  16المؤرخ في 
 

تـضبط المـبالغ التـي يمكـن للمؤسـسات المقـيمة غيـر المصّدرة أو التي                  " 
حققــت خــالل الــسنة المالــية الــسابقة رقــم معــامالت بــالعمالت يقــّل عــن  

ويل االســتثمارات المحــددة بالفــصل األّول  ديــنار، تحــويلها قــصد تمــ 50.000
لغايـة دعـم حضورها بالخارج، حسب رقم معامالتها للسنة المالية السابقة            

  : المصّرح به  لدى اإلدارة الجبائية وتحدد سنويا آما يلي
 

 

الفروع أو الشرآات 
التابعة أو المساهمات 
في شرآات بالخارج 

 )بالدينار(

 مكاتب االتصال
 )الدينارب( و التمثيل 

رقم المعامالت للسنة 
المالية السابقة المصّرح 
به لدى اإلدارة الجبائية 

 )بالدينار(
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 

50.000 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 

 300.000 إلى 150.000من 
  900.000 إلى 300.001من 
  1.800.000 إلى 900.001من 
 2.700.000  إلى1800.001من 

  2.700.000أآثر من 
 
 

 المؤرخ  2005 لسنة   5 من المنشور عدد     2 تـضاف إلى الفصل      :2الفـصل   
   :  المشار إليه أعاله فقرة أخيرة نصها آما يلي2005 فيفري 16في 

 
ومـن ناحـية أخـرى، ال يمكـن الجمـع بـين المـبالغ الممكـن تحويلها بناءا                   " 

 بــه لــدى اإلدارة الجبائــية حــسب علــى رقــم المعــامالت بــالعمالت المــصّرح
الجــدول المحــدد أعــاله و المــبالغ القابلــة للــتحويل عــن طــريق الخــصم مــن 

 .الحسابات المهنية بالعمالت
 

وفـي آّل الحاالت، ال يمكن أن تتعّدى التحويالت التي يمكن إنجازها  وفقا              
 ." دينار في السنة3.000.000للشروط المنصوص عليها بهذا الفصل  

 
 المؤرخ  2005 لسنة   5 من المنشور عدد     5  تضاف إلى الفصل      : 3الفصل  

  :  المشار إليه أعاله فقرة ثانية نصها آما يلي2005 فيفري 16في 
 

ومـن ناحـية أخـرى، يقـع احتـساب المـبالغ السنوّية التي يمكن تحويلها                 "
وفقـا للـشروط التـي ينّص عليها هذا المنشور على أساس المبلغ الجملي              

لمـتعّهد  بـه بالنسبة لكّل عملية استثمار بقطع النظر عن طرق       للـتمويالت ا  
 .تحرير هذا المبلغ
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وفـي صـورة مـا إذا آـان المـبلغ المـتعّهد بـه فـي إطـار عملية استثمار ما                      
ــزئة       ــوز تج ــشور، ال يج ــذا المن ــضبطها ه ــي ي ــسنوية الت ــوق األســقف ال يف

ة ويتعّين  التحويالت من أجل تمويل عملية االستثمار هذه على أآثر من سن          
 .   بالتالي طلب ترخيص في شأنها

 
 

 .   يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اإلشعار به: 4الفصل 
                                                          

 لمحــافـظا                                                           
       

                                     ق بكار     توفي


