
I-  ھل یتعین على األشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة التونسیة الذین یقومون
بتحویل مقر إقامتھم األصلي من الخارج إلى البالد التونسیة، التصریح بممتلكاتھم التي تم 

 من الخارج إلى تونس ؟  اتكوینھا بصفة قانونیة وإعادتھ

، تم 2011أكتوبر  24المؤرخ في  2011لسنة  98بمقتضى أحكام المرسوم عدد 
مقر إقامتھم  بتحویلرسمیا إعفاء األشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة التونسیة الذین یقومون 

األصلي من الخارج إلى البالد التونسیة، من وجوب التصریح واإلعادة من الخارج إلى 
 تم تكوینھا بصفة قانونیة بالخارج قبل تاریخ تغییر اإلقامة.تونس بالنسبة لممتلكاتھم التي 

II-  ماھي العملیات التي یمكن لألشخاص الطبیعیین غیر المقیمین، ذوي الجنسیة
 التونسیة القیام بھا بحریة في إطار صفة "المقیم" ؟ 

یمكن لألشخاص الطبیعیین غیر المقیمین ذوي الجنسیة التونسیة االنتفاع في مجال 
یم الصرف بصفة المقیم وبالحقوق الناجمة عن ذلك، حیث یحق لھم القیام بالعملیات التالیة تنظ

 دون الحصول على ترخیص مسبق من البنك المركزي التونسي : 

االقتناء او التفویت في األصول غیر المنقولة أو حقوق الملكیة أو األصول  -
 التجاریة، الموجودة في تونس.

 ت في األوراق المالیة أو األسھم التونسیة.االقتناء أو التفوی -

 إبرام اتفاقیات قرض بالدینار أو فتح حسابات محلیة بالدینار. -

إدارة ممتلكاتھم وأعمالھم في تونس وإنجاز جمیع األنشطة المتعلقة بھا، بما في ذلك  -
إبرام العقود وتنفیذھا والحصول على قروض رھن عقاري ومنحھا وعلى جمیع الرھون 

 لضمانات.وا

كما یتمتع التونسي غیر المقیم بضمان التحویل، المنصوص علیھ بالفصل األول من 
شرطین اثنین یتمثالن في أن یكون  يمجلة الصرف والتجارة الخارجیة، على أن یستوف

بالوثائق الالزمة وأن  مثبتةتمویل االستثمار المعني قد تم بواسطة عملیة تورید عمالت 
 یحتفظ بصفة غیر المقیم، على معنى تنظیم الصرف.

III-  ھل یمكن للتونسیین العاملین بالخارج فتح "حسابات بنكیة بالدینار القابل
 للتحویل" في تونس قبل الحصول على صفة "غیر المقیم" ؟ 

م المھنیة یمكن لألشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة التونسیة الذین یثبتون وضعیتھ
القانونیة في بلد أجنبي بتسلیم شھادة من السلط القنصلیة التونسیة في ذلك البلد، فتح حساب 
أجنبي بالدینار القابل للتحویل لدى الوسطاء المقبولین التونسیین على ضوء تقدیم وثائق مؤیدة 

یحمل في الغرض (بطاقة إقامة أو شغل بالخارج في حالة صلوحیة، نسخة من جواز السفر 
تأشیرات تدل على إقامة مستمرة بالخارج، شھادة قنصلیة جدیدة) وذلك بمقتضى المنشور 
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الدینار القابل للتحویل باسم بالمتعلق بفتح حسابات أجنبیة  1975جانفي  14المؤرخ في 
 التونسیین العاملین بالخارج.

IV- طبیعیین ماھي الحسابات البنكیة التي یمكن فتحھا بتونس من قبل األشخاص ال
من  صليمقر إقامتھم األ مون بتحویلغیر المقیمین ذوي الجنسیة التونسیة الذین یقو

 الخارج إلى البالد التونسیة ؟ 

إقامتھم  مقر یمكن لألشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة التونسیة الذین یقومون بتحویل
األصلي في الخارج إلى البالد التونسیة، فتح حساب واحد لدى الوسطاء المقبولین في تونس 
"حساب األشخاص الطبیعیین المقیمین بالعمالت القابلة للتحویل أو بالدینار القابل للتحویل" 

(PPR)  : على ضوء تقدیم نسخة من كامل جواز السفر التونسي الخاص بھم 

األشخاص الطبیعیین المقیمین بالعمالت القابلة یر اعتماد "حساب * كیف یمكن توف
 " للتحویل أو بالدینار القابل للتحویل 

األشخاص الطبیعیین المقیمین بالعمالت القابلة للتحویل أو اعتماد "حساب  یمكن توفیر
بحریة دون الحصول على ترخیص مسبق، بمحاصیل أو مداخیل "  بالدینار القابل للتحویل

لق "حساب أجنبي المكاسب التي تم تكوینھا بالخارج بصفة قانونیة أو بالمبالغ المتأتیة من غ
أو بالدینار القابل للتحویل"، راجع لصاحب الحساب وكذلك الشأن بالنسبة  بالعملة األجنبي

 للفوائد المتأتیة من المبالغ المودعة بالحساب.

اص الطبیعیین المقیمین األشخ* كیف یمكن استعمال المتوفرات في "حساب 
 " ؟ بالعمالت القابلة للتحویل أو بالدینار القابل للتحویل 

األشخاص الطبیعیین المقیمین بالعمالت یمكن استعمال المبالغ المودعة في "حساب 
 " لغرض : القابلة للتحویل أو بالدینار القابل للتحویل

 بالدینار. إحالة العمالت في سوق الصرف وإنجاز كل تسویة مالیة  -

بتة بالوثائق الالزمة، لفائدة ثكل تسویة مالیة بالخارج بعنوان مصاریف شخصیة م -
 أو فروعھ من الدرجة األولى، المقیمین من الناحیة الصرفیة. ھصاحب الحساب أو قرین

كل تحویل بعنوان اقتناء صاحب الحساب ألمالك منقولة أو عقاریة موجودة  -
ن على الخارج والتصرف في المكاسب التي تم تكوینھا بالخارج بالخارج وحقوق ملكیة ودیو

بصورة قانونیة، غیر أنھ ال یمكن في جمیع األحوال لصاحب الحساب تكوین أرصدة بنكیة 
 بالخارج.

األشخاص الطبیعیین المقیمین بالعمالت القابلة * كیف یمكن تحویل متوفرات "حساب 
  " ؟للتحویل أو بالدینار القابل للتحویل 
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یمكن إنجاز التحویالت بالخصم من ھذا الحساب بواسطة تحویل أو صك مسحوب 
على الوسیط المقبول الذي تم فتح الحساب على دفاتره أو بطاقة دفع دولیة أو نقدا لتغطیة 

 مصاریف إقامة ال غیر.

V-  االستثمار في تونس 

غیر مقیم أن یستفید من ضمان التحویل بعنوان استثمار منجز  یمكن لمستثمر * متى 
 في البالد التونسیة ؟ 

یتمتع كل مستثمر غیر مقیم (تونسي أو أجنبي) بضمان التحویل اآللي إذا استوفى 
 الشرطین التراكمیین التالیین : 

 أن یتم إنجاز االستثمار وفقا للتشریع المنظم للنشاط الذي تم االستثمار فیھ. یجب -1

یجب أن یتم تمویل االستثمار بواسطة تورید عمالت، یتم إثباتھ عن طریق بطاقة  -2
واب البنك المركزي التونسي  عمن خالل المنصة اإللكترونیة المدرجة بموق نةاستثمار مرقم

 . « Fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest »على العنوان : 

ویمنح ضمان التحویل للمستثمر غیر المقیم حریة تحویل المداخیل المرتبطة 
باالستثمار مثل األرباح وبدل الحضور ومحصول إحالة االستثمار أو تصفیتھ. وقد تم 
التنصیص على صیغ إعداد بطاقة االستثمار وكذلك على اإلجراءات المتعلقة بتحویالت 

 . 2018دیسمبر  26المؤرخ في  2018لسنة  14مداخیل االستثمار صلب المنشور عدد 

* ھل یمكن لشخص طبیعي تونسي غیر مقیم االستثمار في تونس بواسطة إسھام 
 عیني ؟ 

یجب على كل مستثمر غیر مقیم بالضرورة تمویل استثماره المنجز في البالد 
على  التونسیة عن طریق تورید عمالت أجنبیة. ومع ذلك، تم منح استثناءات لھذه القاعدة،

أساس كل حالة على حدة، من قبل البنك المركزي التونسي عند ما یتم توفیر التمویل بواسطة 
تكون مستحقة لدى إسھامات عینیة (معدات، آالت) أو عن طریق دمج دیون تجاریة أو مالیة 

. وتكون عملیة الدمج في المبلغ األصلي بعنوان التسبقات في الحساب الجاري نیمقیم
اھمین حرة دون سواھا على مستوى الصرف، عندما یتم إنجازھا وفقا للمنشور للشركاء/المس

 . 2018دیسمبر  26المؤرخ في  2018لسنة  14عدد 

 


