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 يتعلق بمراجعة   1976 جانفي   21 مؤرخ في    1976 لسنة   18قانون عدد   
التجارة الخارجية والمنظم         ب بالصرف و         الخاص     التشريع    وتدوين

 .)1(التونسية والبلدان األجنبية للعالقات بين البالد 

 )1976 جانفي 23 ـ 20 المؤرخ في 5الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد (

 باسم الشعب،

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 بعد موافقة مجلس األمة،

 :أصدرنا القانون اآلتي نصه 

 الفصل األول

صة بالعالقات المالية وفي ميدان     تجمع النصوص المنشورة فيما يلي والخا      
التجارة الخارجية بين البالد التونسية والبلدان األجنبية في نص واحد ملحق                

 ".مجلة الصرف والتجارة الخارجية"بهذا القانون تحت اسم 

 2الفصل 

ألغيت كل األحكام السابقة المخالفة ألحكام المجلة المذكورة أو التي لها                    
 :نفس الغرض وخاصة 

 الذي يحرم أو ينظم تصدير رؤوس 1939 سبتمبر 10ر المؤرخ في   ـ األم 
 األموال وعمليات الصرف وتجارة الذهب زمن الحرب،

 الخاص بزجر الجرائم في حق تراتيب         1945 أوت   15ـ األمر المؤرخ في      
 الصرف،

 الخاص باألموال المحتفظ بها في            1946 فيفري     7ـ األمر المؤرخ في          
 لخارج،خزائن أو صناديق مغلقة با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : األعمال التحضيرية)1(

 .1976 جانفي 13ه بجلسته المنعقدة بتاريخ مداولة مجلس األمة وموافقت
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 الخاص بإيداع العمالت األجنبية           1946 أفريل      25ـ األمر المؤرخ في           
 والقيم المنقولة األجنبية المحتفظ بها بالبالد التونسية،

 الخاص بإحصاء الذهب والعمالت         1946 أفريل     25ـ األمر المؤرخ في         
 األجنبية والقيم المنقولة األجنبية المحتفظ بها بالبالد التونسية،

جنبية بالبالد   الخاص بنظام األموال األ       1946 ماي    2المؤرخ في    ـ األمر    
 التونسية،

  الخاص بإحصاء األموال بالخارج،1946 ماي 2ـ األمر المؤرخ في 

 29 لألمر المؤرخ في         1ـ النصوص التشريعية المذكورة بالملحق عدد              
  الخاص بالتجارة الخارجية والصرف،1955ديسمبر 

 الذي   1959 نوفمبر     5 المؤرخ في        1959 لسنة     145ـ القانون عدد        
ل ترتيب لتحويل رؤوس األموال بين البالد التونسية وبين أقطار                 عيتضمن ج 

 .وبلدان منطقة الفرنك والنصوص التي نقحته

 3الفصل 

تبقى النصوص التطبيقية للتشريع الملغى بهذا القانون سارية المفعول في              
العمومية إلى أن تقرر السلط     حدود ما تقتضيه ضرورة استمرار سير المصالح         

 .المختصة ما يخالف ذلك

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من              
 .قوانين الدولة

 1976 جانفي 21وصدر بقصر قرطاج في 

 رئيس الجمهورية التونسية

 الحبيب بورقيبة
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 مجلة الصرف والتجارة الخارجية
 

 الجزء األول

 ت المالية مع الخارجالعالقا
 

 العنوان األول

 أحكام خاصة بتصدير رؤوس األموال وبعمليات

 الصرف وبتجارة الذهب

 ماي  3 المؤرخ في    1993 لسنة   48نقح بالقانون عدد    (الفصل األول   
1993(. 

تكون حرة بمقتضى هذا القانون التحويالت المتعلقة بالدفوعات تجاه                          
 :الخارج بعنوان 

 .ة التي تم التعهد بها طبقا للتشريع المنظم لهاـ العمليات الجاري

ـ المحصول الحقيقي والصافي لإلحالة أو التصفية لرؤوس األموال                                   
المستثمرة بواسطة توريد عمالت وإن تجاوز هذا المحصول رأس المال                            
المستثمر في البداية بالنسبة لالستثمارات المثمرة في إطار التشريع المنظم                  

 .لها

 لرؤوس األموال وكل العمليات وااللتزامات التي ينت            ويخضع كل تصدير   
عنها تحويل أو يمكن أن ينت عنها تحويل والمتعلقة بغير العمليات المشار                     
إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل وكذلك كل مقاصة بين ديون مع الخارج                       

عد أخذ رأي البنك المركزي       بلرخصة ذات الصبغة عامة يمنحها وزير المالية             
 .لتونسيا
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تطبيق تراتيب الصرف طبقا لنظامه              بويكلف البنك المركزي التونسي               
 .األساسي ولهذا القانون

 2الفصل 

تحدد العمليات التي تعتبر تصديرا لرؤوس أموال حسب مفهوم الفصل                      
األول بأوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد استشارة البنك                                 

 أيا من ضروب التحجير والواجبات قصد        المركزي التونسي ويمكن أن تقتضي     
 .تنفيذ أحكام هذا القانون

 3الفصل 

يقع إنجاز عمليات الصرف المرخص بها طبقا للفصل األول وجوبا                                  
بواسطة البنك المركزي التونسي أو بتفويض من هذا األخير عن طريق                                
وسطاء مقبولين من طرف وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي                         

 البنك   تعليمات ويجب أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية        .  سيالتون
 .المركزي التونسي للوسطاء المقبولين إذا كانت تتضمن أحكاما تخص العموم

 4الفصل 

بشرط مراعاة اختصاص البنك المركزي التونسي فيما يتعلق بالذهب                           
 البنك    النقدي يحجر توريد وتصدير المواد الذهبية إال برخصة يمنحها                            

 .المركزي التونسي ووزارة االقتصاد الوطني

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
7

 

 

 

 العنوان الثاني

 تعريفات

 5الفصل 

 :يراد بالعبارات التالية 

 جميع أحكام الجزء األول من هذا القانون وكذلك              :  تراتيب الصرف )  1
جميع األوامر والقرارات واإلعالنات والمناشير وكل النصوص األخرى التي                     

 .ومحافظ البنك المركزي التونسي لتطبيق هذه األحكاميصدرها وزير المالية 

ا د كل البلدان واألقطار األخرى ما ع           :الخارج أو البالد األجنبية       )  2
 .البالد التونسية

 األشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبالد التونسية             :المقيمون  )  3
مؤسساتهم واألشخاص المعنويون ذوو الجنسية التونسية أو األجنبية بالنسبة ل        

 .الكائنة بالبالد التونسية

 األشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالخارج                 :غير المقيمين      )  4
واألشخاص المعنويون ذوو الجنسية التونسية أو األجنبية بالنسبة لمؤسساتهم         

 .الكائنة ببالد أجنبية

 مع مراعاة التعاريف الخاصة            4 و  3تنطبق التعاريف الواردة بالفقرتين            
 المتعلق  1972 أفريل   12 المؤرخ في    1972 لسنة   38ة بالقانون عدد    الوارد

 .بالصناعات التصديرية

 :المواد الذهبية ) 5

 القطع النقدية الذهبية سواء كانت تونسية أو أجنبية،) أ

 نك المركزي التونسي،بقضبان وسبائك الذهب التي يقبلها ال) ب

ن وفي شكل      معد  والذهب الطبيعي في شكل صبرات أو مسحوق أ                 )  ج
سبائك ال يقبل البنك المركزي التونسي وزنها أو عيارها وفي شكل صفائح                         
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ر والمصقول أو المغلف والذهب المستعمل في                      فوالذهب الممدد والمش       
الصناعة والفنون والطب وطب األسنان والذهب في شكل حلق وعدس وأسالك      

فاياته وحثالته  أو محلوالت أمالح أو خالئط قاعدتها ذهبية، وسقاطة الذهب ون          
ن مورماده وكل شيء موشى أو مصنوع من ذهب وكل جسم ذهبي وقع أو                        

 .المزمع تكسيره

 . أ و ب أعاله5 مواد الذهب المذكورة في الفقرة :الذهب النقدي ) 6

 . ج أعاله5 المواد الذهبية المذكورة في الفقرة :الذهب غير النقدي ) 7

 :القيم المنقولة ) 8

والرقاع واألسهم وحصص التأسيس وحصص األرباح        رسوم المداخيل    )  أ
وبصفة عامة كل األوراق المالية التي هي بحكم خصائصها قابلة للتسعير في                    

 .بورصة قيم وكذلك كل الشهادات التي تقوم مقام هذه الرسوم

المقتطعات واألرباح وفوائد الدخل المستحقة وحقوق االكتتاب                          )  ب
 . المذكورةوالحقوق األخرى المنبثقة من القيم

 القيم المنقولة الصادرة عن شخص معنوي       :القيم المنقولة التونسية    )  9
عمومي تونسي أو عن شخص معنوي خاص يقع مقره االجتماعي بالبالد                            

 .التونسية

القيم المنقولة الصادرة عن شخص               :  القيم المنقولة األجنبية     )  10
 البالد   معنوي عمومي أجنبي أو عن شخص معنوي خاص يقع مقره خارج                        

 .التونسية

وتعتبر كذلك قيما منقولة أجنبية القيم المنقولة التي يصدرها شخص                           
معنوي عمومي تونسي أو شخص معنوي خاص يوجد مقره بالبالد التونسية                

 .إذا كانت هذه القيم محررة بنقد أجنبي

 :قيم مماثلة للقيم المنقولة األجنبية ) 11

تخالص مداخيلها أو أصلها           ـ قيم منقولة تونسية بإمكان حاملها اس                     
 .بالخارج

ـ أسهم الشركات التي يوجد مقرها االجتماعي بالبالد التونسية وأمام مكان           
 .عملها الرئيسي بالخارج
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يضبط قائمة هذه القيم وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي                                      
 .التونسي

 كل حصة بشركة أو جمعية قائمة حسب                     :حصص المشاركة      )  12
 .بحكم الواقع غير متمثلة في قيم منقولةالقانون أو 

 وسائل الدفع المحررة بنقد أجنبي وكذلك كل المكتسبات            :العمالت  )  13
 .من النقود األجنبية المودعة في حسابات تحت الطلب أو ألمد قصير

القطع واألوراق النقدية النافذة المفعول         :  وسائل أو أدوات الدفع    )  14
ات ورسائل االعتمادات النقدية والكمبياالت         بموجب قوانين إصدارها والشيك      

والسندات التجارية والحواالت البريدية وبطاقات التحويل وكل سندات الديون          
 .المستحقة عند الطلب أو في أجل قصير

 البنوك، األعوان الوسطاء في القيم المنقولة وسماسرة              :الوسطاء  )  15
 .القيم المنقولة

 لهذا   3ء المشار إليهم في الفصل            الوسطا  :الوسطاء المقبولون    )  16
 .القانون

كل ما امتلكه مباشرة أو عن طريق          :  المكاسب األجنبية في تونس   )  17
وسيط أشخاص طبيعيون يقطنون عادة في الخارج أو مؤسسات توجد ببالد                 

 :أجنبية لذوات معنوية تونسية أو أجنبية وكان يتمثل في 

دة موجودة بالبالد التونسية     اء حسية أو مجر    يمنقوالت أو عقارات وأش    )  أ
 .بما في ذلك رسوم قابلة للتداول قائمة مقام حقوق مجردة

وكل المكاسب األخرى التي وإن كانت موجودة في بالد أجنبية تمكن                )  ب
 .صاحبها من ممارسة حقوق في البالد التونسية

 الذهب ووسائل الدفع والقيم المنقولة                   :مكاسب في الخارج          )  18
لخارج وبوجه عام كل المكاسب والحقوق والمصالح الموجودة           المحتفظ بها با  

 .ببالد أجنبية سواء كانت تتمثل في رسوم أم ال
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 العنوان الثالث

 إيداع العمالت والقيم المنقولة األجنبية

 المحتفظ بها بالبالد التونسية

 :العمالت 

 6الفصل 

د وسيط    يجب على األشخاص الطبيعيين أو المعنويين أن يودعوا عن                        
مقبول ما لهم أو لديهم بالتراب التونسي من أوراق نقدية أجنبية ومن كل ما                    
هو محرر بنقد أجنبي من شيكات ورسائل اعتمادات نقدية وكمبياالت وسندات    

 .تجارية وكل رسوم ديون أخرى

 7الفصل 

إن تنفيذ اإليداع المنصوص عليه بالفصل السادس ال يعفي صاحب                                
واجب إحالة العمالت المذكورة إلى البنك المركزي                 العمالت المودعة  من            

 .التونسي كلما اقتضت التراتيب هذه اإلحالة

 8الفصل 

يمكن لألشخاص الطبيعيين الذين يقيمون عادة بالخارج أن يحتفظوا                           
لديهم مدة إقامتهم بالتراب التونسي بالعمالت التي استوردوها بصورة شرعية             

مة التي ال يريدون إيداعها مثلما هو منصوص         لمجابهة نفقاتهم أثناء هذه اإلقا    
عليه في الفصل السادس مع العلم بأن هذه العمالت ال يمكن إال إحالتها إلى                       

 .البنك المركزي التونسي أو إعادة تصديرها
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 : القيم المنقولة 

 9الفصل 

يجب على األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم أو لديهم بالتراب               
 .أن يودعوها عند وسيط مقبول) مماثلة(نقولة أجنبية أو قيم التونسي قيم م

 10الفصل 

المودعة طبقا   )  المماثلة(مكن االتجار في القيم المنقولة األجنبية أو                     ي
 .للفصل التاسع حسب الشروط المحددة بتراتيب الصرف

 :أحكام مشتركة 

 11الفصل 

بق على   إن الواجبات المنصوص عليها بالفصلين السادس والتاسع تنط                   
 .جميع األشخاص الطبيعيين والمعنويين مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم

 12الفصل 

على كل شخص طبيعي أو معنوي لديه بالتراب التونسي بأي عنوان كان                   
 :لملك الغير ) مماثلة لها(عمال أو قيم منقولة أجنبية أو 

خير صفة   ال يسلم هذه المكاسب إلى صاحبها إال إذا كانت لهذا األ                    أ)  1
 .الوسيط المقبول

أن يتولى، إال إذا كان هو نفسه وسيطا مقبوال، القيام لحساب صاحب               )  2
 .هذه المكاسب بعملية اإليداع المنصوص عليها بالفصلين المذكورين

 13الفصل 

يمكن لوزير المالية أن يستثني حسب الشروط المحددة بالفصل األول من              
ين السادس والتاسع بعض أصناف             وجوب اإليداع المنصوص عليه بالفصل            

العمالت والقيم المنقولة واألجنبية وكذلك الشأن في بعض الحاالت الخاصة                     
 .التي تبرر اتخاذ مثل هذا اإلجراء

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
13

 

 

 

 العنوان الرابع

 أحكام تتعلق بالمكاسب األجنبية بالبالد التونسية

 14الفصل 

ة بعد استشارة   يمكن بمقتضى أوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالي           
البنك المركزي التونسي وضع ترتيب لتكوين مكاسب أجنبية بالبالد التونسية                  

 .وكذلك لعمليات التفويت في مكاسب أجنبية بالبالد التونسية

 15الفصل 

يمكن أن تضبط كذلك بمقتضى أوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير                             
  :المالية بعد استشارة البنك المركزي التونسية تراتيب

لتكوين مكاسب بالبالد التونسية من طرف أشخاص معنويين تونسيين              )  أ
يشارك في تسييرهم بأي عنوان كان أشخاص طبيعيون مقيمون عادة ببالد                      

 .أجنبية أو أشخاص معنويون أجنبيون

لعمليات التفويت المتعلقة بالمكاسب الموجودة بالبالد التونسية                         )  ب
 .أعاله) أ(ار إليهم في الفقرة لألشخاص المعنويين التونسيين المش
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 العنوان الخامس

 أحكام تتعلق بالمكاسب بالخارج

 
 الباب األول

 إحصاء المكاسب بالخارج

 16الفصل 

على كل تونسي مقيم عادة بالبالد التونسية وكل شخص معنوي تونسي                  
وكذلك كل شخص معنوي أجنبي بالنسبة لمؤسساته الموجودة بالبالد                                  

يصرح للبنك المركزي التونسي بجميع مكاسبه بالخارج في أجل              التونسية أن    
مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار هذه المجلة أو من تاريخ الحصول                     

 .على تلك المكاسب إذا وقع ذلك بعد تاريخ صدور هذه المجلة

ها ال  بال أنه في صورة ما إذا كانت المكاسب المطالب شخص واحد بالتصريح                إ
 .ا يقع تحديده بأمر فإن صاحبها معفى من التصريح المنصوص عليهتتجاوز مبلغ

واجب التصريح يتحمله أصحاب المكاسب المطالب بالتصريح بها وكذلك                
. كل شخص بالبالد التونسية وقع توكيله بأي عنوان كان إلدارة هذه المكاسب             

 .وهؤالء األشخاص مسؤولون بالتضامن على تنفيذ هذا الواجب

 المحتفظ بها لحسابهم بالخارج من طرف وسطاء                           أصحاب المكاسب   
 .مقبولين بالبالد التونسية غير مطالبين بالتصريح بها

 17الفصل 

ال يمكن ألصحاب المكاسب الواجب التصريح بها طبقا للفصل السادس                     
عشر من هذا القانون القيام بأي عملية تفويت لمكاسبهم بالخارج وال بأي                         

 مكونات هذه المكاسب أو التنقيص من حقوقهم         عملية يكون من نتيجتها تغيير    
 .عليها إال في حالة صدور رخصة عامة في ذلك مثلما هو مقرر بالفصل األول
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 18الفصل 

على كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يحول مقام إقامته العادي من                         
الخارج إلى البالد التونسية وكذلك على كل شخص معنوي أجنبي بالنسبة لكل              

يقع إحداثها بالبالد التونسية أن يقوم إذا اقتضى األمر                          مؤسسة جديدة       
بالتصريح المنصوص عليه بالفصل السادس عشر وذلك في أجل مدته ستة                     

 .أشهر ابتداء من تاريخ تغيير مكان اإلقامة أو إحداث المؤسسة

إن التصريح المنصوص عليه في هذا الفصل يهم المكاسب الحاصلة                              
 . اإلقامة أو إحداث المؤسسةبالخارج في تاريخ تغيير مكان

 19الفصل 

يمكن بمقتضى أوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد استشارة               
البنك المركزي التونسي أن يفرض على األشخاص الطبيعيين من ذوي                                   
الجنسية التونسية المقيمين وعلى األشخاص المعنويين الذين يكون مقرهم                    

وبا اإلعادة إلى البالد التونسية لما يملكون               االجتماعي بالبالد التونسية وج       
بالخارج من ذهب ومن وسائل دفع محررة بالنقد التونسي أو بنقد أجنبي ومن              
قيم منقولة تونسية أو أجنبية أو أن تضبط تراتيب لالحتفاظ بالخارج بهذه                         

 .المكاسب

 
 الباب الثاني

 وجوب إعادة المداخيل والمحاصيل

 ونسيةمن الخارج إلى البالد الت

 20الفصل 

 .يجب على كل شخص طبيعي مكان إقامته العادي بالبالد التونسية

وعلى كل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبالد                          
التونسية أن يعيد إلى البالد التونسية كامل العمالت التي يتحصل عليها من                     

بصفة عامة  تصدير بضائع إلى الخارج أو مقابل إسداء خدمات في الخارج و                  
كل ما يحققه بالخارج من مداخيل ومحاصيل وذلك حسب الشروط وفي                              

 .اآلجال التي يحددها البنك المركزي التونسي
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 العنوان السادس

 في الدفوعات بين المقيمين

 21الفصل 

الدفوعات بين المقيمين يجب إنجازها بالبالد التونسية إال إذا رخص البنك           
 .كالمركزي التونسي بخالف ذل

ويحجر على كل مقيم األخذ بالتزام إزاء مقيم آخر في نقد غير الدينار إال               
 .إذا رخص البنك المركزي التونسي بذلك بعد استشارة وزير المالية

 .ويجب أن يكون الدينار في نفس الوقت وسيلة للحساب وللدفع

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 

 

 

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
19

 

 

 العنوان السابع

 زجر الجرائم في حق تراتيب الصرف

 

 الباب األول

 كام عامةأح

 22الفصل 

إن الجرائم أو محاوالت ارتكاب الجرائم في حق تراتيب الصرف تقع                                
معاينتها وتتبعها وزجرها حسب الشروط الواردة في هذا القانون وتسقط                           
الدعوى العمومية فيما يخصها بمرور ثالث سنوات وال يبدأ سريان أجل                           

ما كان نوعها     سقوط الدعوى لجرائم مثل االحتفاظ بمكاسب أو مداخيل مه                
وعدم التصريح بها أو عدم إعادتها إلى البالد التونسية وقع التنصيص عليها                  
بهذا القانون أو بالنصوص المطبقة له إال ابتداء من تاريخ انتهاء الحالة                               

 .المخالفة للقانون

وكذلك الشأن فيما يخص عدم التنفيذ بصورة كلية أو جزئية أو التأخير                    
التعهد بها إزاء البنك المركزي التونسي مقابل بعض             في تنفيذ التزامات وقع        

 .الرخص التي يمنحها

 23الفصل 

جميع المناورات التي يقصد من ورائها التخلص من االلتزامات أو                               
الموانع التي تقضيها تراتيب الصرف تعتبر وتقع معاينتها وتتبعها وردعها                     

 .كجرائم أو محاوالت جرائم
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 الباب الثاني

 معاينة الجرائم

 24الفصل 

إن األعوان المذكورين فيما يلي مؤهلون لمعاينة الجرائم في حق تراتيب                 
 :الصرف وهم 

 ،مأمورو الضابطة العدلية) 1

 ،أعوان القمارق) 2

أعوان وزارة المالية وأعوان البنك المركزي التونسي الذين لهم الصفة             )  3
 .التي تؤهلهم لذلك

التي ترفع األمر للنيابة العمومية        تحال محاضر المعاينة إلى وزارة المالية            
 .إذا رأت ذلك صالحا

 25  الفصل 

إن األعوان المذكورين في الفصل السابق مؤهلون للقيام في كل األماكن                  
 من مجلة    53بزيارات إلى محالت السكنى حسب الشروط الواردة في الفصل                

 .القمارق

 26الفصل 

دارة الجبائية يمكن     إن مختلف حقوق اإلعالم المنصوص عليها لفائدة اإل              
ممارستها من طرف األعوان المذكورين بالفصل الرابع والعشرين ولمراقبة                      

 .تطبيق تراتيب الصرف

ويمكن لهؤالء األعوان أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية بدون                             
 .إمكانية معارضتهم بالسر المهني كل المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم

كرفض األداء بوثائق أو إخفاء أوراق       (يق هاته   وكل عرقلة لممارسة التحق    
صادرة عن األشخاص المعنيين باألمر بما فيهم أعضاء مجالس                )  أو عمليات 

وان الذوات المعنوية تقع معاينتها بمحضر      عاإلدارة والمتصرفون والمديرون وأ   
 281 و 42وتتبعها كعرقلة لوظيف حسب نفس الشروط المحددة في الفصول             

 .قمارق من مجلة ال300و
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 27الفصل 

يمكن إلدارة البريد أن تقدم إلى المراقبة القمرقية قصد تطبيق تراتيب                       
 .الصرف التوجيهات البريدية سواء عند التصدير أو التوريد

 28الفصل 

 من المجلة     254يلزم بالسر المهني ويتعرض للعقوبات الواردة بالفصل                
مهم للتدخل في       الجبائية كل األشخاص المدعوين بحكم وظيفتهم أو مها                      

 .تطبيق تراتيب الصرف

إال أنه في حالة قيام تتبعات قانونية فإنه ال يمكن لهؤالء األشخاص مجابهة             
حاكم التحقيق أو المحكمة بالسر المهني عند استرشادهم عن الوقائع التي هي            

 .موضوع الشكوى أو عن الوقائع المرتبطة بها

 
 الباب الثالث

 تتبع الجرائم

 29الفصل 

مكن ممارسة تتبع الجرائم في حق تراتيب الصرف إال تبعا لشكوى من              ال ي 
وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض وتنطبق على هذه الجرائم                          

من مجلة القمارق ما لم تكن مخالفة لهذا                  )  المنازعات  (13أحكام العنوان      
 .العنوان من هذا القانون

 30الفصل 

ل لهذا الغرض الحق في طرح القضية أمام            لوزير المالية أو لممثله المؤه      
المحكمة وإسماع ما يعتمده من الملحوظات في كل القضايا الناتجة عن جرائم 

 .في حق تراتيب الصرف

 31الفصل 

يمكن لوزير المالية أو لممثله المؤهل لهذا الغرض إبرام مصالحه مع                             
 .مرتكب الجريمة وضبط شروط هذه المصالحة بنفسه

 .الحة قبل حكم نهائي أو بعدهويمكن إبرام مص

 .وفي الحالة الثانية ال تمحى المصالحة العقوبات الجسدية
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 32الفصل 

وفي حالة وفاة مرتكب الجريمة في حق تراتيب الصرف قبل تقديم                                   
الشكوى أو صدور حكم نهائي أو إبرام مصالحة فلوزير المالية أو ممثله                              

كم المدنية قصد استصدار     المؤهل لهذا الغرض حق تتبع المخلف أمام المحا           
أمر بحجز ما هو موضوع الجريمة أو في صورة عدم إمكانية تحقيق هذا                             

 .36ة مالية طبقا للفصل بالحجز طلب الحكم بعقو

 33الفصل 

إذا كانت الجرائم في حق تراتيب الصرف مرتكبة من طرق أعضاء مجلس                 
ا باسم   متصرف مإدارة أو متصرفي أو مديري ذات معنوية أو من طرف أحده                

ولحساب الذات المعنوية فإنه بقطع النظر عن التتبعات القائمة ضد هؤالء                          
يمكن أن يقع تتبع الذات المعنوية نفسها وأن تسلط عليها العقوبات المالية                        

 .المنصوص عليها بهذا القانون

 34الفصل 

إذا كانت الجرائم في حق تراتيب الصرف تكون في الوقت نفسه جرائم في                
القمرقي أو في حق أي تشريع آخر فإنه يقع معاينتها وتتبعها                      حق التشريع     

وزجرها طبقا لقانون القمارق أو طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالقانون                  
الذي وقع خرقه وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا                          

 .القانون

 الباب الرابع

 العقوبات

 35الفصل 

الجرائم في حق تراتيب الصرف يعاقب             محاوالت ارتكاب        وإن الجرائم أ    
عليها بالسجن من شهر واحد إلى خمس سنوات وبخطية من مائة وخمسين                   
دينار إلى ثالثمائة ألف دينار على أال تكون هذه الخطية أقل مما يساوي                              

عليه الجريمة وفي صورة العود فإن العقوبة            قامت   خمس مرات المبلغ الذي         
 من المجلة  53عشر سنوات وال ينطبق الفصل      بالسجن يمكن الترفيع فيها إلى      

 .الجنائية
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 36الفصل 

المحكمة مطالبة بأن    فإن    35بقطع النظر عن العقوبات الواردة بالفصل          
تأمر بحجز ما هو موضوع الجريمة والمنقوالت أو العقارات موضوع                                  
الجريمة سواء تمثلت هذه الجريمة في عملية محجرة أو في عدم القيام                           

 . بإحالة إلى البنك المركزي التونسي أويداعبتصريح أو بإ

وفي صورة ما إذا لسبب ما لم يتيسر تحقيق حجز ما هو موضوع                                    
على المحكمة بأن تصرح    فالجريمة أو لم يقع تقديمه من طرف مرتكب الجريمة          

عوض الحجز بعقوبة مالية يساوي مبلغها قيمة ما هو موضوع الجريمة                                
ي حققه أو كان ينوي تحقيقه مرتكبو                 مضاف إليه الربح غير الشرعي الذ              

 .الجريمة

وفي صورة ما إذا كانت الجريمة تتضمن مشاركة عدة أطراف فإن ما هو                   
موضوع الجريمة سواء أمكن تقديمه أم ال يتكون من مجموع الخدمات التي                    

 .قدمها كل واحد من األطراف بما في ذلك ما وقع دفعه مقابل الخدمات

 

 الباب الخامس

 خطايااستخالص ال

 37الفصل 

يقع استخالص الخطايا والمحجوزات والعقوبات المالية األخرى من كل                   
 .ائيةن من المجلة الج21فصل الالمجرمين وشركائهم في الجريمة حسب 

 38الفصل 

إذا توفي مرتكب الجريمة في حق تراتيب الصرف قبل تسديد مبالغ                                
و المصالحات التي     الخطايا والمحجوزات والعقوبات المالية الصادرة ضده أ               

 .قبلها فإنه من الممكن متابعة استخالص هذه المبالغ من المخلف

 39الفصل 

العقوبات المالية األخرى        ويقع توزيع محاصيل الخطايا والمحجوزات                   
وكذلك محاصيل المصالحات حسب أسس القواعد المعمول بها في مادة                            

 .القمارق
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لحكم بعقوبة واحدة     وفي حالة ا     34ة في الفصل      نوفي الحاالت المبي   
لخطايا اأو إبرام مصالحة واحدة لجميع الجرائم يوزع محصول                                          

والمحجوزات وكذلك محصول المصالحات حسب قواعد يقررها وزير                      
 .المالية

 

 الباب السادس

 أحكام مختلفة

 40الفصل 

قيما مدلسة وتكون          وأ)  قطعا أو أوراقا       (كل عملية تتناول نقودا                
 حق تراتيب الصرف تعرض فاعلها للعقوبات                 بعناصرها األخرى جريمة في        

 .الواردة في هذا القانون

وتوجه التتبعات ضد كل من شارك في الجريمة بدون اعتبار لمعرفته                    
 .أو لجهله بعدم صحة هذه النقود أو القيم

ن التتبعات  عوتمارس هذه التتبعات طبقا ألحكام هذا القانون بقطع النظر               
 .رتكب من جرائم أخرىاألخرى الناتجة عما يكون قد ا
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 الجزء الثاني

 العالقات التجارية مع الخارج

 مارس  7 المؤرخ في    1994 لسنة   41ألغي بالقانون عدد      (41الفصل  
 ). المتعلق بالتجارة الخارجية1994

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 الملحق
 

 جويلية   27 مؤرخ في        1977 لسنة      608ـ أمر عدد        
 18 يتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد          1977
 .1976لسنة 

 

 1994 مارس   7 مؤرخ في    1994 لسنة   41ـ قانون عدد    
 .يتعلق بالتجارة الخارجية
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 تنظيم الصرف والتجارة الخارجية

 

 يتعلق بضبط    1977 جويلية    27 مؤرخ في     1977 لسنة    608أمر عدد    
 جانفي   21 المؤرخ في        1976 لسنة      18شروط تطبيق القانون عدد           

الخاص بالصرف والتجارة      المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع             1976
 .الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية

 )1977 أوت 2 جويلية و29 المؤرخ في 52الرائد الرسمي عدد (

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 جانفي  21 المؤرخ في      1976 لسنة    18اطالعنا على القانون عدد        بعد  
علق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية          المت 1976

 ،والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الملحقة بالقانون المشار إليه                           
 أعاله،

وعلى رأي وزيري المالية واالقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي                           
 التونسي،

 لى رأي المحكمة اإلدارية،وع

  :أمرنا هذا بما يأتيأصدرنا 
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 األولالعنوان 

 أحكام خاصة بالتجارة الخارجية
 

 الباب األول

 األنظمة واإلجراءات

 

 الفصل األول

يضبط وزير االقتصاد الوطني بواسطة إعالنات للموردين والمصدرين                      
محجر أو الحر        تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنتوجات ال                       

توريدها أو تصديرها بعد استشارة البنك المركزي التونسي والمنتوجات                          
الخاضعة لنظام التحديد الكمي حسب البرنام العام للحكومة واالتفاقيات                          

 .التجارية المبرمة بين البالد التونسية والبلدان األجنبية

 2الفصل 

لتحجير أو لنظام     ال يمكن توريد أو تصدير المنتوجات الخاضعة لنظام ا                
 .التحديد الكمي إال برخصة يسلمها وزير االقتصاد الوطني

تمنح رخص التوريد والتصدير بعد أن يؤشر عليها البنك المركزي                                
. التونسي ويعتبر هذا التأشير بالنسبة لرخص التوريد بمثابة رخصة تحويل                  

 .وهاته الرخص هي شخصية ألصحابها وهي غير قابلة لإلحالة

 3 الفصل

ستوجب إنجاز توريد أو تصدير المنتوجات التي يصدر بشأنها تحديد                 ي
كمي القيام بتوزيعها أقساطا بين األشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية                       

 من هذا األمر ويضبط             6الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل                    
مقاييس هذا التوزيع قرار يصدر عن وزير االقتصاد الوطني ، بعد استشارة                    

 .وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي
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 4 الفصل

يمكن توريد أو تصدير المنتوجات غير المعنية بقرارات التحجير                
 2أو التحديد الكمي بحرية حسب اإلجراءات المضبوطة طبقا للفصل              

 .من هذا األمر

 5 الفصل

 اإلعالنات للموردين والمصدرين التي تحدد كميات للتوريد             ضبطت
ير التاريخ الذي يجب ابتداء منه القيام باإلجراءات الالزمة                  أو للتصد  

إلنجاز العمليات المرخص فيها في نطاق الكميات المحددة وكذلك أجل           
 .القيام بتلك اإلجراءات

وال يمكن مهما كانت الحالة أن يكون هذا األجل أقل من خمسة عشر                           
 .يوما ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن المذكور أعاله

 6 الفصل

ال يمكن أن تمنح رخص التوريد أو التصدير إال لفائدة أشخاص طبيعيين                
أو ذوات معنوية تقتضي وظيفتهم استعمال أو بيع المنتوجات موضوع الرخصة  
المطلوبة مقيمين بالبالد التونسية أثبتوا امتثال وضعيتهم للقوانين والتراتيب              

حاالت الخاصة بعمليات       التجارية والجبائية والحيطة االجتماعية باستثناء ال               
 .عرضية ال تكتسي صبغة تجارية

 7 الفصل

ال تعفي رخصة التوريد أو التصدير الممنوحة من طرف وزير االقتصاد                     
 .الوطني صاحبها من القيام بالواجبات واإلجراءات الواردة بتراتيب الصرف

 8 الفصل

وفي حالة ضياع نسخة أو عدة نسخ من رخصة وقع تسليمها، يمكن                 
ي باألمر أن يطلب من وزارة االقتصاد الوطني تسليمه شهادة ضياع            للمعن

لنسخة أو لنسخ الرخصة الضائعة ويجب عليه أن يقدم تدعيما لمطلبه                     
وال تسلم شهادة ضياع للرخص التي                 .  كل المؤيدات الصالحة لذلك          

 .انقضى أجل صلوحيتها
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 9 الفصل

وزارة االقتصاد  يجب على الموردين والمصدرين أن يعلموا عند االقتضاء           
الوطني في الخمسة عشر يوما التي تأتي بعد انقضاء أجل صلوحية رخصة                      
التوريد أو التصدير بأسباب عدم استعمالهم الكلي أو الجزئي للرخصة التي                     

 .سلمت إليهم

 10 الفصل

يتعهد وزير االقتصاد الوطني بنشر الرخص الخاصة التي تمنحها وزارته                 
 .في نطاق التجارة الخارجية

 

 الثانيالباب 

 العمليات التجارية والمالية

 11 الفصل

تنشر "  إعالن للتجارة الخارجية والصرف      " نصوص تحمل عنوان         ضبطت
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من طرف وزير المالية بعد استشارة                          
وزارة االقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي التونسي إجراءات توريد                          

 .تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بهاوتصدير البضائع و
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 الثاني العنوان

 بمراقبة الصرف خاصة أحكام
 
  األولالباب

 قواعد عامة

 12 الفصل

تمنح الرخص العامة المنصوص عليها بالفصل األول من مجلة الصرف                       
والتجارة الخارجية بإعالن صرف يصدره وزير المالية بعد استشارة البنك                          

 .المركزي التونسي

 المؤرخ في   1993 لسنة   1696أضيف باألمر عدد    ( مكرر   12  الفصل
 ).1993 أوت 16

 :تعد  عمليات جارية مع الخارج العمليات التالية 

 :أ ـ العمليات المتعلقة بالتجارة 

 ـ عمليات التجارة الخارجية،

 ـ عموالت وساطة وتمثيل،

 ـ المرابيح المنجرة عن عمليات عبور أو عن تجارة عابرة،

  التخزين واإليداع والعمليات القمرقية،ـ

 ـ المصاريف الناتجة عن عبور،

 .ـ اآلداءات والمعاليم القمرقية

 :ب ـ العمليات المتعلقة باإلنتاج 

 ـ التركيب والتصليح وكراء المعدات واالعتناء بها،

 ـ التحويل والتصنيع والصقل والخدمات المماثلة لها،
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لهندسة الفنية والمالية وغيرها من                  ـ المعونة الفنية بما في ذلك ا                          
االستشارات وتنقالت وتدخالت الخبراء والفنيين ومراقبة التصنيع والدراسات            
والتكوين المهني والتربصات الداخلة في نطاق كل مراحل اإلنتاج وتوزيع                          

 السلع والخدمات،

ـ حقوق تأليف وحقوق أخرى للملكية الصناعية كبيع رسوم استغالل                 
 اءات واستعمال االسم التجاري أو عالمات الصنع،أو شراء البر

 ـ عقود المقاولة أو التصرف،

 ـ التحاليل واالختبارات الفنية،

 ـ المراقبة،

 ـ االنخراط في نظم الدفع ببطاقات الدفوعات،

 ـ كراء برام ونظم إعالمية والمشاركة في بنوك معلومات،

 ـ أجور ورواتب المتعاونين والمتعاقدين األجانب،

ـ كراء فضاءات عرض أثناء التظاهرات والمعارض االقتصادية والفنية                          
 .والثقافية بالخارج

 :ت ـ النقل 

 : ـ النقل البحري 1ت 

ـ المصاريف المرفئية بما في ذلك الدفوعات المسبقة إلرساء السفن                               
 التونسية والرصيد الدائن لحسابات إرساءها بالمواني األجنبية،

 لسفن وكراء الحاويات والشاحنات،ـ كراء وتصليح وصيانة ا

 ـ تسجيل السفن بمكاتب مراقبة وتصنيف السفن المعترف بها،

 ـ شراء قطع الغيار يتم تسليمها على ظهر السفينة،

 ـ شراء الوقود والزيوت ومؤونة طاقم السفن،

 ـ شراء السلع والمؤونة لبيعها على ظهر السفينة وفي المواني،

 ور طاقم السفن،ـ الدفوعات المسبقة على أج
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ـ الدفوعات الناتجة عن تأخير أو إطالة مدة إرساء السفن بمواني الشحن                 
األجنبية والتونسية بالمقارنة مع اآلجال المحددة بعقود كرائها أو بعقود شراء             

 السلع وما شابهها،

 ـ حقوق استعمال المعلومات الراديوفونية،

ير المقيم في نطاق      ـ رصيد من المقابيض والمصاريف الراجع للشريك غ             
 االستغالل المشترك للسفن،

ـ رصيد حسابات إرساء سفن نقل السلع واألشخاص المجهزة من قبل                        
 األجانب في المواني التونسية،

 .ـ الرصيد المتعلق بائتمان الحموالت والسلع

 : ـ النقل الجوي 2ت 

 ـ كراء وتزويد الطائرات بالوقود والزيوت ومؤونة المسافرين،

 قطع الغيار،ـ شراء 

 ـ تصليح وصيانة الطائرات ومعداتها بالخارج،

ـ األداءات واألتوات المتعلقة باإلعانات الخاصة بالطيران وبنزول الطائرات            
 بالمطارات األجنبية،

 ـ الدفوعات المسبقة على أجور طاقم الطائرة،

 ـ رصيد قصاصات النقل الجوي،

 ،ـ شراء السلع المباعة في الطائرات والمطارات

ـ الرصيد من المقابيض والمصاريف الراجعة لمؤسسات النقل الجوي                         
 .األجنبية المنتصبة أو الممثلة بتونس وفقا التفاقيات النقل الجوي الثنائية

 : ـ النقل البري 3ت 

 ـ أداءات ومعاليم الطرقات ومصاريف سفر الشاحنات والحافالت،

وتفريق الحموالت   ـ مصاريف النقل بما في ذلك تكاليف تخزين وتجميع                    
 والسلع،

 ـ مصاريف الوقود والزيوت وجر الشاحنات،

 ـ كراء الشاحنات والحافالت،
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 ـ الدفوعات المسبقة لتغطية مصاريف رحالت الشاحنات والحافالت،

 ـ مصاريف إقامة سائقي الشاحنات والحافالت،

ـ الرصيد من المحاصيل والمصاريف النات عن نقل السلع واألشخاص                      
 .رتال والقطاراتعلى األ

 :ج ـ التأمين 

 ـ أقساط التأمين،

 ـ رصيد إعادة التأمين،

 ـ اكتتاب عقود تأمين مع غير المقيمين،

 .ـ جبر حوادث غير المقيمين

 .د ـ العمليات المتعلقة بالمصاريف البنكية والمالية

 :هـ ـ العمليات المتعلقة بمداخيل رأس المال 

 لموزعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،ـ األرباح ومكافآة حصص األرباح ا

 ـ بدالت الحضور ومثيالتها،

 ـ تسديد فوائد قروض خارجية،

 ـ فوائد السندات والرقاع،

 .ـ معينات الكراء

و ـ اإلقامة بالخارج بعنوان السياحة والدراسة والتداوي واألعمال                          
 .والمهمات والتربصات

 :ث ـ االستغالل السينمائي والسمعي والمرئي 

 أتوات االستغالل السينمائي والسمعي والمرئي ومثيالتها،ـ 

 ـ حقوق بث البرام ومصاريف اقتناء وكراء األفالم والمسلسالت التلفزية،

 ـ مصاريف تركيب األفالم بالخارج،

 .ـ حقوق استغالل األقمار الصناعية
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 :ع ـ عمليات ذات صبغة شخصية 

 األجانب،ـ جرايات التقاعد والدخل مدى الحياة لفائدة 

 ـ نفقات غذائية ومستحقات بعنوان أحكام قضائية،

 ـ مصاريف التداوي واالستشفاء،

ـ االشتراكات والمساهمات وشراء نقط االشتراكات في صناديق الضمان                  
 االجتماعي وعقود التأمين الجماعية الناتجة عن عقد عمل،

ات ـ الدروس بالمراسلة والمصاريف المتعلقة بالمشاركة في المناظر                             
 وبدرس الملفات والترسيم بمؤسسات تربوية أجنبية،

 ـ تكاليف الدراسة،

 .ـ تكاليف درس ملفات الهجرة

 :ف ـ عمليات القطاع العام 

ـ ميزانيات السفارات والقنصليات التونسية بالخارج بما في ذلك أجور                         
 ومنح أعضاء السلك الديبلوماسي،

  والقنصليات بالخارج،ـ أجور ورواتب الموظفين والملحقين بالسفارات

ـ الدفوعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف الدولة                                     
والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية                         

 والشركات العمومية،

 ـ منح وهبات حكومية،

 ة،ـ مصاريف التجهيز والتصرف المتعلقة بإنشاء نيابات تمثيل المؤسسات العمومي

ـ اإلقامة بالخارج بعنوان المهمات والتربصات طبقا للتراتيب الجاري بها                   
 العمل،

 .ـ المقابيض القنصلية

 :ك ـ عمليات ذات صبغة عامة 

 ـ المشاركة في طلب عروض دولية،

ـ االشتراكات والمساهمات في جمعيات ومنظمات علمية وثقافية وخيرية                
 ومهنية ورياضية،
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  ودروس وملتقيات ومحاضرات بجميع أنواعها،ـ االشتراكات في ندوات

 ـ مصاريف التقاضي وأتعاب المحامين والخطايا واألداءات،

 ـ االشتراكات في مجالت ودوريات والمصاريف المتعلقة بالوثائق الرسمية،

 ـ اقتناء الكتب والوثائق الفنية والعلمية غير موضوع ملف تجاري،

 ـ حقوق الملكية األدبية والفنية،

سجيل البراءات وأسماء وطرق ورسومات وعالمات الصنع                                         ـ ت      
 واالختراعات،

 ـ اإلشهار والدعاية بجميع أنوعها،

 ـ تكاليف الترجمة،

 ـ االشتراكات في تظاهرات وملتقيات ومقابالت رياضية دولية رسمية،

 ـ رواتب حكام ومراقبي المقابالت الرياضية األجانب،

ت الرياضية الدولية والراجع للهيئات        ـ قسط المرابيح الناتجة عن المقابال         
 والمنظمات الرياضية الدولية،

 .ـ مصاريف بعنوان عقود عروض وتنشيط فني

ل ـ كل عمليات أخرى يمكن اعتبارها حسب طبيعتها عمليات جارية                 
 .مماثلة للعمليات المصنفة أعاله

 المؤرخ في   1993 لسنة   1696أضيف باألمر عدد     ( ثالثا   12  الفصل
 فيفري  26 المؤرخ   2007 لسنة   394 ونقح باألمر عدد      1993 أوت   16

2007.( 

يمكن أن تضبط في صيغة منح أو نسب مائوية، بمقتضى مناشير يصدرها               
البنك المركزي التونسي، التحويالت المفوضة للوسطاء المقبولين بعنوان                         
مصاريف اإلقامة بالخارج بغرض السياحة واألعمال والدراسة والتكوين المهني           

 .لتربص والتداويوا

 13الفصل 

يخضع التوريد أو التصدير المادي لكل قيم منقولة أو أدوات دفع                 
 .أو رسوم دين أو ملكية لرخصة
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 14الفصل 

 :غير أنه ال لزوم لترخيص بالنسبة للعمليات التالية 

التوريد من طرف المسافرين بدون تحديد في المبلغ ألدوات الدفع                   )  1
 .القطع واألوراق النقديةالمحررة بنقد أجنبي غير 

التوريد من طرف المسافرين لشيكات مسحوبة على حسابات أجنبية                )  2
قوامها الدينار المفتوحة بسجالت الوسطاء المقبولين بالبالد التونسية وكذلك           
لرسائل االعتمادات النقدية المحررة بالدينار المسحوبة وفقا لألحكام المعمول           

 .ء المقبولين بالبالد التونسيةبها على بنوك لها صفة الوسطا

التوريد من طرف المسافرين للقطع النقدية واألوراق المالية األجنبية              )  3
 .ما عدى صدور تحديد لذلك من وزير المالية

التوريد والتصدير للقيم المنقولة ووسائل الدفع التي ينجزها الوسطاء          )  4
 .المقبولون حسب شروط يضبطها إعالن صرف

 26 المؤرخ في         2007 لسنة      394 باألمر عدد         نقح  (15الفصل   
 )2007فيفري

يحجر توريد وتصدير الدينار التونسي في شكل أوراق أو قطع نقدية                         
صادرة عن البنك المركزي التونسي مهما كانت الطرق المستعملة إال بمقتضى              
اتفاقات يبرمها البنك المركزي التونسي مع نظرائه أو أي سلطة مختصة أخرى             

 .ألجنبيةبالبالد ا

 المؤرخ في   1993 لسنة   1696أضيف باألمر عدد    ( مكرر   15  الفصل
 ).1993 أوت 16

يمكن لألشخاص الطبيعيين غير المقيمين الحاملين للجنسية التونسية أن               
 :يتمتعوا بصفة مقيم للقيام بالعمليات التالية 

 ـ اقتناء أو بيع أمالك عقارية أو حقوق عينية أو أصول تجارية موجودة في             
 البالد التونسية،

 ـ اقتناء أو بيع أوراق مالية أو حصص مشاركة تونسية،

 ـ إبرام قروض بالدينار وفتح حسابات داخلية بالدينار،

ـ إدارة ممتلكاتهم وأعمالهم الموجودة بالبالد التونسية والقيام بكل                                
األنشطة المرتبطة بها بما في ذلك إبرام وإنجاز العقود ومنح أو الحصول على              

 .هون عقارية وأية رهون أخرىر
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يخضع األشخاص الطبيعيون غير المقيمين الحاملون للجنسية التونسية                  
بالنسبة للعمليات المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل لاللتزامات                  

 .المرتبطة بصفة مقيم

 

 الباب الثاني

 مسك العمليات والقيم المنقولة األجنبية

  واالتجار بهاالموجودة بالبالد التونسية

 
 الفقرة األولى

 مسك العمالت والقيم المنقولة األجنبية

 16الفصل 

يجب على الوسطاء المقبولين المؤهلين لقبول إيداع القيم المنقولة                               
والعمالت األجنبية طبقا ألحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية التصريح إلى              

لديهم بالبالد التونسية،    البنك المركزي التونسي بالقيم والعمالت التي توجد             
وال ينطبق . سواء كانت هاته المكاسب على ملكهم الخاص أو لحساب حرفائهم

واجب التصريح الذي يجب القيام به في أجل شهر من يوم مسك هذه                                       
المكاسب على العمالت التي وقعت إحالتها إلى البنك المركزي التونسي طبقا                   

 . أسفله25للفصل 

 
 الفقرة الثانية

 ات الخاصة بالعمالتالعملي

 17الفصل 

تخضع لرخصة كل عملية بيع أو اقتناء مجاني أو بمقابل أو معاوضة أو                     
رهن ألوراق مالية أجنبية أو لشيكات أو لرسائل اعتمادات أو لكمبياالت أو                        
لسندات تجارية ولكل رسوم أخرى لديون مستحقة عند الطلب أو في أجل                       

اب التونسي سواء وقع القيام بهذه            قصير محررة بنقد أجنبي موجودة بالتر           
 .العمليات بالبالد التونسية أو بالخارج
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 المؤرخ في   1993 لسنة   1696أضيف باألمر عدد    ( مكرر   17  الفصل
 ).1993 أوت 16

يرخص للمؤسسات المقيمة في إبرام قروض خارجية لحاجيات نشاطها وفي            
 .ي التونسيالحدود وحسب الشروط التي تضبط بمنشور يصدره البنك المركز

 الفقرة الثالثة

 العمليات الخاصة بالقيم األجنبية

 18الفصل 

يخضع لرخصة كل اقتناء بمقابل أو مجانا على غير وجه اإلرث لقيم                              
 .منقولة أجنبية محتفظ بها بالبالد التونسية

 

 الباب الثالث
 نظام المكاسب األجنبية بالبالد التونسية

 19الفصل 

شارة محافظ البنك المركزي التونسي تراتيب           ينظم وزير المالية بعد است        
فتح الحسابات بالبالد التونسية باسم أشخاص غير مقيمين وتراتيب العمل                     

 .بهذه الحسابات

 3 المؤرخ في         1997 لسنة      1738نقح باألمر عدد           (20  الفصل
 ).1997سبتمبر 

تخضع إلى رخصة العمليات التالية إذا تم القيام بها من قبل شخص طبيعي             
 .معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبيةأو 

 ـ اقتناء على غير وجه اإلرث أو بيع أمالك عقارية أو حقوق عقارية أو                    1
 من الفصل   1أصول تجارية موجودة بالبالد التونسية، مع مراعاة أحكام الفقرة            

 فيفري  26 المؤرخ في     2007 لسنة   394نقحت باألمر عدد     (  . أسفله 21
2007.( 

أس مال شركات منتصبة بالبالد التونسية عند                 ـ أخذ مساهمة في ر            2
التأسيس أو الترفيع في رأس المال ما عدا المساهمات المرخص فيها في إطار         

 .القوانين المنظمة لها

 ـ االكتتاب في سندات دين تصدرها الدولة في البالد التونسية أو                                3
 21   من الفصل     5شركات مقيمة بالبالد التونسية مع مراعاة أحكام الفقرة                     

 ديسمبر   6 المؤرخ في       2005 لسنة     3142نقحت باألمر عدد       (.  أسفله
2005.( 
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 ـ اقتناء أوراق مالية تونسية وحصص شركاء منتصبة بالبالد التونسية                 4
 . أسفله21ما عدا الحاالت المنصوص عليها بالفصل 

 3 المؤرخ في         1997 لسنة      1738نقح باألمر عدد         (  21  الفصل
 )1().1997سبتمبر 

 :ن رخصة اتجار العمليات التالية يتم بدو

 اقتناء على غير وجه اإلرث بواسطة توريد عمالت أو بيع أراض                                -1
ومحالت مبنية بالمناطق الصناعية واألراضي بالمناطق السياحية من أجل                         
إنجاز مشاريع اقتصادية وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي           

ية والمناطق السياحية وفقا ألحكام          وتعر ف المناطق الصناع     .  جنسية أجنبية  
 المتعلق بإتمام     2005 ماي     11 المؤرخ في       2005 لسنة     40القانون عدد     

أضيفت   (. المتعلق بالعمليات العقارية         1957 جوان       4األمر المؤرخ في          
 ).2007 فيفري 26 المؤرخ في 2007 لسنة 394باألمر عدد 

ا على قدر الحقوق        اقتناء عن طريق اإلرث أو عن طريق اإلسناد مجان                  -2
المملوكة في الشركة أوراق مالية تونسية أو حصص شركاء لشركات منتصبة                         

 .بالبالد التونسية من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية

 ـ اقتناء عن طريق االكتتاب عند الترفيع في رأس المال في حدود                                3
أوراق مالية تونسية أو       حقوق األفضلية أو خارجها بواسطة توريد عمالت،               

حصص شركاء لشركات منتصبة بالبالد التونسية في إطار القوانين المنظمة                   
 .لها وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية                          

 ).2007 فيفري 26 المؤرخ في 2007 لسنة 394نقحت باألمر عدد (

ال في حدود       ـ اقتناء عن طريق االكتتاب عند الترفيع في رأس الم                          4
حقوق األفضلية أو خارجها بواسطة توريد عمالت، أوراق مالية تونسية أو                     
حصص شركاء لشركات منتصبة بالبالد التونسية في إطار القوانين المنظمة                   
 .لها وذلك من قبل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية                          

 ).2007 فيفري 26 المؤرخ في 2007 لسنة 394نقحت باألمر عدد (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــثالث مــن األمــر عــدد   55 و و44 و و33 و و22 و و11أعــيد تــرتيب الفقــرات  أعــيد تــرتيب الفقــرات   (1)   ــثالث مــن األمــر عــدد    بالفــصل ال  بالفــصل ال
  33 و و22   لتـصبح علـى التوالي   لتـصبح علـى التوالي  20072007 فيفـري   فيفـري  2626 المـؤرخ فـي       المـؤرخ فـي      20072007 لـسنة     لـسنة    394394

 ..66 و و55 و و44وو
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 ـ اقتناء بواسطة توريد عمالت وبيع من قبل شخص طبيعي أو معنوي                  5
 :غير مقيم ذي جنسية أجنبية 

أوراق مالية تونسية تعطي حق االقتراع أو حصص شركاء لشركات                      *  
منتصبة بالبالد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها مع مراعاة أحكام                              

 . مكرر أسفله21الفصل 

ونسية ال تعطي حق االقتراع باستثناء سندات الدين التي           أوراق مالية ت  *  
تصدرها الدولة أوشركات مقيمة بالبالد التونسية ما عدا الحاالت التي تنص                  

 المؤرخ في   2005 لسنة   3142نقحت باألمر عدد    (.   أسفله 5عليها الفقرة   
 ).2005 ديسمبر 6

 أجنبية   ـ اكتتاب واقتناء شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية             6
بواسطة توريد عمالت لرقاع خزينة قابلة للتنظير ولرقاع تصدرها شركات                      
مقيمة مدرجة بالبورصة أو تتوفر على ترقيم أسندته لها مؤسسة تقييم وذلك                
في حدود نسب يتم ضبطها من قبل محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ               

ان تحويل أموالهم    ويتمتع ماسكو سندات الدين هذه بضم        .  رأي وزير المالية   
 2003 لسنة   2391أضيفت باألمر عدد    (.  طبقا للتشاريع الجاري بها العمل    

 2005 لسنة    3142 ونقحت باألمر عدد        2003 نوفمبر    17المؤرخ في    
 ).2005 ديسمبر 6المؤرخ في 

 المؤرخ في   1995 لسنة   1128أضيف باألمر عدد    ( مكرر   21  الفصل
 3 المؤرخ في       1997نة    لس  1738 ونقح باألمر عدد          1995 جوان     8

 ).1997سبتمبر 

يخضع اقتناء أوراق مالية تونسية تعطي حق االقتراع أو حصص شركاء                  
لشركات منتصبة بالبالد التونسية لموافقة اللجنة العليا لالستثمارات المحدثة              

 من مجلة تشجيع االستثمارات التي تم إصدارها بالقانون عدد                     52بالفصل   
  :1993 ديسمبر 27  المؤرخ في1993 لسنة 120

 إذا تم القيام بها من قبل شخص طبيعي أو معنوي ذي جنسية أجنبية                      -
مقيم أو غير مقيم أو شخص معنوي غير مقيم منتصب بالبالد التونسية                               

 .ومتضمن لمساهمة أجنبية

 وإذا كانت نسبة المساهمة األجنبية الجملية في رأس مال هذه الشركات،            -
 بالمائة من رأس مال         50المعنية تساوي أو تفوق         باعتبار عمليات االقتناء       

 .الشركة
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 :غير أنه يعفى من موافقة اللجنة العليا لالستثمارات 

 اقتناء أوراق مالية تونسية أو حصص شركاء لشركات منتصبة بالبالد                            -
التونسية سبق اقتناؤها في حدود تتجاوز النسبة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية           

لفصل من قبل شخص طبيعي أو معنوي ذي جنسية أجنبية مقيم             الثانية من هذا ا   
 .أو غير مقيم أو شخص معنوي غير مقيم منتصب بالبالد التونسية

 اقتناء أوراق مالية تونسية تعطي حق االقتراع أو حصص شركاء                                      -
لمؤسسات صغرى ومتوسطة منتصبة بالبالد التونسية تنشط في القطاعات                           

ر التشريع المنظم لها من قبل شخص طبيعي أو                المحررة عند التكوين في إطا       
معنوي ذي جنسية أجنبية مقيم أو غير مقيم أو شخص معنوي غير مقيم                                 

وتعتبر مؤسسات صغرى    .  منتصب بالبالد التونسية ومتضمن لمساهمة أجنبية          
 مليون  4ومتوسطة المؤسسات التي ال تتجاوز قيمة أصولها الثابتة الصافية                 

 عون ويحدد البنك المركزي التونسي               300وانها   دينار وال يفوق عدد أع           
وهيئة السوق المالية كل فيما يخصه طريقة تطبيق مقتضيات هذه                                              

 )2006 أوت 28 المؤرخ في 2006 لسنة 2123نقحت باألمر عدد (.المطة

اقتناء من قبل أجنبي مقيم أو غير مقيم السهم مخصصة لضمان أعمال             *  
 .نتصبة بالبالد التونسيةاإلدارة ألعضاء مجلس إدارة شركات م

يتم تقديم مطالب الموافقة في هذا الغرض إلى هيئة السوق المالية بالنسبة   
لألوراق المالية التونسية التي تعطي حق االقتراع وإلى البنك المركزي                                    

 .التونسي بالنسبة لحصص شركاء لشركات منتصبة بالبالد التونسية

 المالية، كل فيما يخصه بإحالة      يقوم البنك المركزي التونسي وهيئة السوق     
المطالب المشار إليها أعاله إلى اللجنة العليا لالستثمارات وبإعالم المعني                         

 يوما بعد إيداع    15باألمر بالقرار الذي تم اتخاذ بشأن مطلبه في أجل أقصاه           
يتم ضبط قائمة الوثائق المطلوبة إلعداد الملف المذكور بمنشور           .  ملف كامل 

زي التونسي بالنسبة لحصص الشركاء وبقرار من هيئة السوق            من البنك المرك  
 .المالية بالنسبة لألوراق المالية التي تعطي حق االقتراع

 

 الباب الرابع

 نظام المكاسب التونسية بالخارج

 22الفصل 

 16ال ينطبق واجب التصريح بالمكاسب بالخارج المنصوص عليه بالفصل            
لى المكاسب التي يعود واجب التصريح       من مجلة الصرف والتجارة الخارجية ع      

 . دينار500بها على شخص واحد وال تتجاوز قيمتها 
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 16 من الفصل            4وفيما يخص المكاسب المنصوص عليها بالفقرة                       
المذكور أعاله المحتفظ بها من طرف الوسطاء المقبولين بالخارج، فإن واجب             

مكاسب بالخارج  التصريح بها يتحمله هؤالء اآلخرون سواء احتفظوا بهذه ال               
 . الذي سبق ذكره16لحسابهم الخاص أو لحساب حرفائهم المعنيين بالفصل 

ويتحمل واجب التصريح صاحب هاته المكاسب وحده إذا ما تجاوزت                         
قيمتها الخمسمائة دينار وكانت موزعة بين وسيطين مقبولين أو أكثر حسب                  

 .أقساط ال تتعدى المبلغ المذكور أعاله

 23الفصل 

 من مجلة الصرف     16عدى رخصة لألشخاص المعنيين بالفصل        يحجر ما   
 :والتجارة الخارجية 

كل اقتناء ألشياء حسية منقولة أو عقارية موجودة بالخارج لحقوق                   )  1
 .ملكية بالخارج أو محررة بنقد أجنبي سواء كانت ممثلة أم ال برسوم

لخارج كل عملية ترمي إلى التفويت أو التغيير في مكونات مكاسبهم با               )  2
 .أو إلى التنقيص في حقوقهم على هاته المكاسب

وضع تحت نظام آخر لمبالغ من العمالت كانت مرسمة قبل ذلك                               )  3
بحساب مفتوح بالخارج باسم وسيط مقبول يعمل بالبالد التونسية أو لقيم                       
منقولة كانت مودعة قبل ذلك بالخارج تحت ملف وسيط يعمل بالبالد                                       

 .التونسية

 24الفصل 

 من مجلة الصرف           16نه مرخص لألشخاص المعنيين بالفصل                   غير أ   
 :والتجارة الخارجية 

 .القيام بعمليات التصرف في المكاسب بالخارج) 1

تسلم األشياء الحسية المنقولة أو العقارية الموجودة بالخارج أو                        )  2
حقوق ملكية بالخارج أو ديون على الخارج أو محررة بنقد أجنبي ترجع إليهم                

 .إلرثعن طريق ا

في )  أو حقوق اكتتاب مقتطعة من هاته القيم          (بيع قيم منقولة أجنبية       )  3
بورصة بالخارج على شرط أن تخضع العملية لقواعد يقع ضبطها بإعالن صادر            

 .عن وزير المالية

بيع ببورصة بالخارج لحقوق اكتتاب متعلقة بقيم منقولة تونسية محتفظ          )  4
 .يةبها بالخارج ومسعرة بالبالد التونس

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
48

 الباب الخامس

 اإلحاالت الوجوبية للعمالت

 إلى البنك المركزي التونسي

 أوت  16 المؤرخ في    1993 لسنة   1696نقح باألمر عدد      (25  الفصل
1993.( 

يجب عل كل شخص طبيعي يوجد مقر إقامته العادي بالبالد التونسية                        
وعلى كل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة إلى مؤسساته بالبالد                             

تونسية أن يحيل إلى البنك المركزي التونسي حسب الشروط التي يضبطها                  ال
كامل العمالت التي لديه بأي عنوان كان وباألخص منها المتأتية من تصدير                     

 .بضائع إلى الخارج أو معاليم خدمات وقع إسداؤها بالخارج

 :وال يخص االلتزام باإلحالة 

ي إطار نشاطهم العادي      ـ العمالت المتوفرة لدى الوسطاء المقبولين ف          
والمستعملة لتغطية حاجيات تدخالتهم في سوق الصرف التي يتم ضبط                     
شروط وقواعد تنظيمها وتسييرها بمنشور يصدره البنك المركزي                                   

 .التونسي

ـ الموارد من العمالت التي يتم إيداعها بحسابات مهنية بالعملة أو بالدينار            
 .القابل للتحويل

نية على دفاتر الوسطاء المقبولين من قبل كل               ويتم فتح الحسابات المه      
شخص طبيعي يوجد مقر إقامته العادي بالبالد التونسية وكل شخص معنوي               
تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبالد التونسية له موارد من العمالت                     
وذلك لحاجيات نشاطه وتضبط شروط توفير وخصم وتسيير الحسابات                              

 .نك المركزي التونسيالمهنية بمنشور يصدره الب

ـ مداخيل أو محاصيل المكاسب بالخارج وكذلك المكاسب بالعمالت                              
 16بالخارج التي تم التصريح بها إلى البنك المركزي التونسي طبقا للفصلين                 

 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية ووقع إيداعها بحسابات خاصة                     18و   
 .بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل
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ن العمالت التي يتم إيداعها بحسابات مسديي الخدمات بالعملة            الموارد م 
ويتم فتح حسابات مسديي الخدمات على دفاتر        ".  أو بالدينار القابل للتحويل   

الوسطاء المقبولين من قبل كل شخص طبيعي يوجد مقر إقامته العادي                              
 بالبالد التونسية له موارد من العمالت متأتية من إسداء خدمات لفائدة غير                    

وتضبط شروط تسيير حسابات           .  مقيمين منتصبين خارج البالد التونسية             
أضيفت الفقرة   .(مسديي الخدمات بمنشور يصدره البنك المركزي التونسي              

 ).2005 مارس 7 المؤرخ في 2005 لسنة 581األخيرة باألمر عدد 

ـ العمالت المسلمة بعنوان المنحة السياحية غير المستعملة و التي تمت                   
بالدينار "  المنحة السياحية "إلى البالد التونسية والمودعة بحسابات          إعادتها  

القابل للتحويل، ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط شروط فتح وتسيير                      
 26 المؤرخ في     2007 لسنة    394أضيفت باألمر عدد       .(.هذه الحسابات 

 ).2007فيفري 

 26 المؤرخ في         2007 لسنة      394نقح باألمر عدد           (26الفصل   
 ). 2007فري في

يلزم كل شخص تولى البنك المركزي التونسي إحالة عمالت إليه ولم                             
يستعملها في اآلجال المحددة لذلك بإرجاعها إلى البنك المركزي التونسي، مع             

 . أعاله25مراعاة الفقرة األخيرة من الفصل 

 27الفصل 

يون  المشار إليه أعاله تضامنا المعن        25يتحمل الواجبات الواردة بالفصل       
 .باألمر والوسطاء المقبولين الماسكون بالعمالت

 الباب السادس

 الدفوعات بين البالد التونسية والخارج

 أوت  16 مؤرخ في     1993 لسنة   1696نقح باألمر عدد       (28الفصل  
1993.( 

تخضع لرخصة كل الدفوعات إلى الخارج وكذلك كل الدفوعات بين مقيمين 
علقة بالعمليات الجارية المنصوص عليها       وغير مقيمين ما عدا الدفوعات المت        

 . مكرر من هذا األمر12بالفصل 
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 29الفصل 

يجب على كل شخص طبيعي له مكان إقامته العادي بالبالد التونسية وعلى        
كل شخص معنوي تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبالد التونسية له                     

لتي يضبطها   دين على الخارج أن يستخلص مبلغه حسب الشروط واآلجال ا                  
 .البنك المركزي التونسي

ويتحمل واجب االستخالص تضامنا الدائن والوسيط بالبالد التونسية                       
 .الماسك لرسوم االستخالص

ويؤهل البنك المركزي التونسي لضبط النقد الذي يجب أن يشترط دفع                     
أثمان الصادرات إلى الخارج به وكذلك للقيام بكل مراقبة وباألخص على آجال               

 .التي يمنحها المصدرون لفائدة حرفائهم األجانبالدفع 

 

 كيفيات التطبيق

 30الفصل 

 :تنجز الدفوعات تجاه الخارج 

ـ إما بواسطة الدينار بتوفير حساب أجنبي قوامه الدينار مفتوح بالبالد                      
 .التونسية باسم الدائن األجنبي أو باسم بنكه

المقيم أو لبنكه تم      وإما بواسطة العمالت، بإحالة عمالت للدائن غير              "ـ  
 )1(". مسبقا الترخيص في شرائها

 31الفصل 

 :تنجز الدفوعات المتأتية من الخارج 

ـ إما بواسطة الدينار بختم حساب أجنبي قوامه الدينار مفتوح بالبالد                          
 .التونسية باسم المدين األجنبي أو باسم بنكه

 وإحالتها إلى    ـ وإما بواسطة العمالت، بإعادة عمالت إلى البالد التونسية              
. البنك المركزي التــونسي فــي كل الحاالت التي تكون فيها هاته اإلحالة واجبة               

 ).1989 مارس 11 المؤرخ في 1989 لسنة 382نقحت باألمر عدد (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1989 مارس 11 مؤرخ في 1989 لسنة 382 نقحت باألمر عدد (1)
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 32الفصل 

تنجز وجوبا الدفوعات تجاه الخارج أو المتأتية منه بواسطة الوسطاء                        
 .الكيفيات المضبوطة بإعالن صرفحسب ) البنوك أو إدارة البريد(المقبولين 

 33الفصل 

ال يمكن إال برخصة إنجاز أي دفوعات بين البالد التونسية والخارج حسب            
 .طرق أخرى غير التي نصت عليها الفصول السابقة

 

 الباب السابع

 المراقبة القمرقية للصرف

 
 الجزء األول

 التصدير والتوريد المادي للقيم من طرف المسافرين

 34الفصل 

يمكن إلزام األشخاص المغادرين للتراب التونسي نحو الخارج أو القادمين            
إلى البالد التونسية من الخارج بتقديم تصريح كتابي إلى مصلحة القمارق                          
للمواد الذهبية وللقيم المنقولة ولوسائل الدفع ولرسوم الدين أو الملكية التي              

تظهار لدى هذه    يحملونها ويجب على هؤالء األشخاص من جهة أخرى االس              
المصالح برخصة التوريد أو التصدير التي قد تكون قد سلمت إليهم إذا كانت              

 .هذه الرخصة الزمة

 35الفصل 

يعفى من الترخيص زيادة عن عمليات التوريد والتصدير المنصوص عليها           
 من هذا األمر توريد وتصدير المواد الذهبية والقيم المنقولة                       14بالفصل   

 القطع النقدية واألوراق الرائجة بالبالد التونسية ورسوم                ووسائل الدفع غير    
الدين أو الملكية من طرف المسافرين الذي يجتازون البالد التونسية بدون                    
أن يقيموا بها متنقلين من بلد أجنبي إلى آخر لكن على شرط أن يقع إثبات                         

 .تصدير نفس القيم الموردة
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 36الفصل 

ن إقامتهم العادي بالبالد التونسية           يجب على المسافرين الذين لهم مكا            
العائدين إليها بعد سفر إلى الخارج أن يحيلوا إلى مكتب الصرف الذي يعمل                   
بالحدود أو إلى وسيط مقبول في أجل أقصاه سبعة أيام العمالت األجنبية التي              
يحملونها والتي تقضي تراتيب الصرف بإحالتها وينطبق هذا الواجب باألخص             

ي سلمت إليهم من طرف البنك المركزي التونسي على سبيل              على العمالت الت   
 .مؤونة سفر والتي لم يستعملوها

 37الفصل 

يمكن للمسافرين غير المقيمين أن يعيدوا تصدير الشيكات ورسائل                            
االعتمادات المحررة بالدينار وكذلك أدوات أو وسائل الدفع المحررة بالعمالت           

 أعاله والتي لم يقبضوها أو لم               14والتي استوردوها مسبقا طبقا للفصل             
 .يقبضوا إال جزءا منها خالل إقامتهم بالبالد التونسية

 38الفصل 

وتودع في خزينة قباض القمارق المواد الذهبية والقيم المنقولة ووسائل الدفع 
ورسوم الدين أو الملكية التي يحملها المسافرون المتجهون إلى الخارج أو                                

ن البالد التونسية أو دخولهم إليها  والتي لم يرخص القادمون منه عند خروجهم م
في توريدها أو تصديرها إما بصفة عامة تطبيقا ألحكام هذا األمر أو بصفة خاصة    

 .على شرط أن يكون قد وقع التصريح بها طبقا للقواعد المعمول بها

 39الفصل 

قا ويمكن إرجاع االيداعات المنجزة عند الخروج من البالد التونسية تطبي             
ألحكام الفصل السابق سواء إلى المودع نفسه عند رجوعه أو بتعليمات كتابية            

 .منه إلى وكيل مقيم بالبالد التونسية

وإذا ما قام باإليداع مسافر مكان إقامته العادي بالخارج تخضع عملية                        
 .اإلرجاع إلى رخصة البنك المركزي التونسي

 40الفصل 

الدخول إلى البالد التونسية تنفيذا         يمكن إرجاع االيداعات المنجزة عند           
 أعاله اما إلى المودع نفسه عند خروجه من البالد التونسية 38ألحكام الفصل 

 .واما بتعليمات كتابية من المودع إلى وكيل غير مقيم
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 الجزء الثاني

 التوريد والتصدير المادي للقيم عن طريق البريد

 41الفصل 

ارج عن طريق البريد موادا ذهبية أو قيما            ال يمكن ألحد أن يرسل ماديا إلى الخ            
 .منقولة أو أدوات دفع أو رسوم دين أو ملكية إذا لم يتحصل مسبقا على رخصة تصدير

ويجب أن يسلم كل توجيه بريدي إلى الخارج يحتوي على مواد ذهبية أو               
على قيم منقولة أو وسائل دفع أو رسوم دين أو ملكية مهما كان نوعها وما                      

ء خاص ممنوح من البنك المركزي التونسي مفتوحا إلى إدارة                      عدى استثنا  
البريد ويغلق بحضور ممثلين لها بعد التحقق من المحتوى وتقديم رخصة                     

 .التصدير من طرف المصدر

 42الفصل 

ال يمكن ألحد أن يستجلب عن طريق البريد من الخارج إلى البالد                            
أو رسوم دين أو ملكية     التونسية مواد ذهبية أو قيم منقولة أو وسائل دفع            

يجب أن يكون كل        .  إذا ما لم يتحصل لذلك مسبقا على رخصة توريد                    
توجيه بريدي من الخارج إلى البالد التونسية يحتوي على مواد ذهبية أو                  
قيم منقولة أو وسائل دفع أو رسائل دين أو ملكية مصحوبا برخصة                                  

 مؤهلة لمراقبة     التوريد المنصوص عليها بالفقرة السابقة وإدارة القمارق              
 .تنفيذ هاته التعليمات

 
 الجزء الثالث

 أحكــام جزائيــة

 43الفصل 

إن االمتناع من القيام بتصريح والقيام بتصريح غير مطابق للواقع سواء                    
كان ذلك كتابيا أو شفاهيا وتعويض تصريح أصلي بتصريح كاذب وبصورة أعم 

لمنصوص عليها بهذا األمر القيام بكل مناورة ترمي إلى التخلص من الواجبات ا
 .يعاقب طبقا لمجلة الصرف والتجارة الخارجية
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 44الفصل 

 :تنطبق نفس العقوبات على 

كل مناورة يقوم بها مسافر وترمي للتحصيل بصفة غير شرعية من                      )  1
البنك المركزي التونسي على عمالت لمصاريف إقامة بالخارج وخاصة بواسطة           

 .توضيحات غير صحيحة

يام من طرف مسافر بإعادة توريد مبالغ العملة التي تمثل                       عدم الق  )  2
 .الجزء غير المستعمل من المنحة السياحية المسلمة إليه

وبصفة عامة، استعمال عمالت ممنوحة من البنك المركزي التونسي                  )  3
 .لغايات غير التي منحت من أجلها
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 الثالث العنوان

 
 باب واحد

 أحكام مختلفة

 45 الفصل

 المقبولون مسؤولون أمام السلطات المؤهلة على صحة العمليات           الوسطاء
التي ينفردون في القيام بها وكذلك على استعمالهم لسلطة الترخيص التي                          

وهم مطالبون بتقديم قائمة في هاته العمليات والرخص          .  يمكن أن تفوض لهم    
 .إلى نفس السلطات حسب الشروط والتواريخ التي تضبطها

 46 الفصل

 المؤسسات البنكية وسماسرة الصرف والمؤسسات المالية                      يجب على   
وسماسرة القيم المنقولة وبصفة عامة كل األشخاص الطبيعيين أو المعنويين                
الذين يقومون بصفقات مع الخارج أن يقدموا حساباتهم وكل الوثائق التابعة                  
لها لألعوان المعينين من طرف وزير المالية أو البنك المركزي التونسي                                 

 .اقبة تطبيق تراتيب الصرفلمر

ويمكن إخضاعهم بقرار من وزير المالية لواجب التصريح بالعمليات                               
 .المنجزة بواسطتهم والخاضعة لنظام الصرف إلى البنك المركزي التونسي

 47 الفصل

ولألعوان المعينين مثلما ورد بالفصل السابق حق التحصيل على مساعدة           
لتي لها حق اإلعالم حسب القانون الجاري   كل اإلدارات العمومية وخاصة منها ا     

 .به العمل

 48 الفصل

تبقى سارية المفعول القرارات وإعالنات الصرف المتخذة طبقا لألحكام                      
المنقولة أو الملغات بهذا النص إلى أن يقع تعويضها بنصوص أخرى لنفس                       

 .الموضوع
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 49 الفصل

 المتعلق  1976 فيفري   24 المؤرخ في    1976 لسنة   141ألغي األمر عدد    
 .بتحجير توريد وتصدير الدينارات في شكل أوراق مالية

 50 الفصل

وزيرا المالية واالقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون             
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية                             

 .التونسية

 .1977 جويلية 27تونس في 

 نسيةعن رئيس الجمهورية التو

 الوزير األول

 الهادي نويرة
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بالتجارة  يتعلق    1994 مارس    7 مؤرخ في     1994 لسنة    41قانون عدد    
 .)1( الخارجية

 )1994 مارس 8 المؤرخ في 19الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد (

 باسم الشعب،

 ،النواببعد موافقة مجلس 

 : القانون اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية

 ولالفصل األ

يضبط هذا القانون نظام التجارة الخارجية المنطبق على عمليات التوريد               
 .والتصدير للبضائع المبي نة أسفله تحت عبارة منتوجات

 الباب األول

 في نظام توريد وتصدير المنتوجات

 2 الفصل

يعتبر توريد وتصدير المنتوجات حرا باستثناء المنتوجات الخاضعة                            
 .انونللقيود المنصوص عليها بالق

 3 الفصل

يستثنى من نظام حرية التجارة الخارجية كل المنتوجات التي لها مساس                   
باألمن والنظام العام والنظافة والصحة واألخالق والثروة الحيوانية والنباتية                   

 .والتراث الثقافي

 .تضبط بأمر قائمة المنتوجات المذكورة بهذا الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : األعمال التحضيرية)1(

 .1994 فيفري 22 وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ النوابمداولة مجلس 
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 4 الفصل

يست لها صبغة تجارية تمارس عمليات          باستثناء العمليات العرضية التي ل       
توريد أو تصدير المنتوجات من طرف األشخاص الطبيعييين أو الذوات                             
المعنوية الذين تستوجب أنشطتهم استعمال أو انتاج أو بيع المنتوجات                               
الموردة أو المصدرة والذين يمارسون عملهم طبقا للتراتيب المنظمة                                   

 .ألنشطتهم بالبالد التونسية

 5 الفصل

ورد أو تصدر المنتوجات المستثناة من نظام حري ة التجارة بمقتضى                          ت
 .رخص توريد أو تصدير تمنح من طرف الوزير المكلف بالتجارة

 6 الفصل

 .تضبط بأمر الطرق الخاصة بعمليات التوريد والتصدير

 7 الفصل

تخضع عمليات التوريد والتصدير إلى تطبيق إجراءات وتراتيب الدفع                        
 .بقانون الصرف الجاري به العملالمنصوص عليها 

 

 الباب الثاني

 في المراقبة الفنية للواردات والصادرات

 8 الفصل

يمكن إخضاع المنتوجات الموردة إلى المراقبة الفنية طبقا للمواصفات أو               
الترتيبات الفنية الوطنية أو الدولية أو إذا اقتضى األمر حسب شروط خاصة                    

 ما لم تتناف هذه الشروط مع المواصفات                متفق عليها بين المزود والمو رد        
 .الوطنية والدولية ومع مصلحة المستهلك

 9 الفصل

يمكن إخضاع المنتوجات المصدرة إلى المراقبة الفنية طبقا للمواصفات أو           
الترتيبات الفنية الوطنية أو الدولية وإذا اقتضى األمر حسب الشروط الخاصة                

لم تتناف هذه الشروط مع               المنصوص عليها بين المصدر والحريف ما                      
 .المواصفات الوطنية والدولية ومع مصلحة المستهلك
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 10 الفصل

تقع المراقبة الفنية عند التوريد وعند التصدير كما هو منصوص عليها                     
 مع مراعاة التراتيب المتعلقة بالمراقبة الخصوصية التي تقوم             9 و 8بالفصلين  

 . والصحية منهابها المصالح المختصة لإلدارة وخاصة البيطرية

 11 الفصل

تضبط بأمر وباقتراح من طرف الوزير المكلف بالتجارة طرق المراقبة                          
 .الفنية والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة

كما تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة قائمة المواد الخاضعة                                
 .للمراقبة الفنية

 

 الباب الثالث

 رعية عند التوريدفي الحماية من الممارسات غير الش

 

 القسم األول

 في المعاليم التعويضية

 12 الفصل

تعتبر ممارسة غير شرعية عند التوريد كل عملية توريد لمنتوج يكون محل              
إغراق أو دعم يلحق أو يهدد بإلحاق ضرر هام بمنتوج وطني مماثل عند                                

 .وضعه لالستهالك أو يعرقل بصفة محسوسة بعث أو تنمية منتوج وطني مماثل

 13 الفصل

 :يعتبر 

محل إغراق كل منتوج يكون سعره عند التصدير نحو البالد التونسية                )  أ
دون قيمته العادية أو دون قيمة منتوج مماثل له في بلد التصدير أو في بلد                  

 .المنشأ، وذلك أثناء عمليات تجارية عادية

محل دعم كل منتوج انتفع في البلد المصدر أو بلد المنشأ بمنحة                      )  ب
 .اشرة أو غير مباشرة في طور اإلنتاج أو التحويل أو التصدير أو النقلمب
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 14 الفصل

يمكن توظيف معلوم تعويضي عند التوريد على كل منتوج يكون محل                        
 .إغراق أو دعم

 .وال يجوز أن يتجاوز هذا المعلوم نسبة اإلغراق أو مبلغ الدعم

ر المالية بناء على    يضبط المعلوم التعويضي النهائي والوقتي بقرار من وزي         
 .اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة

تستخلص هذه المعاليم طبقا لإلجراءات المتعلقة باستخالص المعاليم                      
 .الديوانية

 15 الفصل

إذا اتضح إثر دراسة أولية أن منتوجا موردا يحمل مؤشرات إغراق أو                        
ل، يمكن دعم من شأنه أن يلحق أو يهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماث      

إخضاع وضعه لالستهالك في السوق الداخلية إلى إيداع ضمان يساوي نسبة               
 .اإلغراق أو مبلغ الدعم وذلك بعنوان معلوم تعويضي وقتي

تبقى صلوحية هذا الضمان نافذة المفعول لمدة قصوى بأربعة أشهر بداية            
لوزير من تاريخ العمل به إال أنه يجوز لوزير المالية بناء على اقتراح من ا                            

 .المكلف بالتجارة التمديد فيها لمدة إضافية بشهرين

 16 الفصل

في صورة عدم إقرار معلوم تعويضي وقتي على واردات منتوجات كانت                     
محل إغراق أو دعم وقع وضعها لالستهالك ولوحظ أن الضرر أو التهديد                           
 بالضرر قد ثبت نهائيا بسبب توريد تلك المنتوجات يمكن لوزير المالية بناء                   

 المنصوص  15على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة وطبقا ألحكام الفصل               
عليهأعاله توظيف معلوم تعويضي، بصفة رجعية على تلك المنتوجات الموردة              

 .إذا لم يمر تسعون يوما على تاريخ التصريح الديواني بها لوضعها لالستهالك

 17 الفصل

تي المنصوص عليه بالفصل    تقع تسوية مبلغ ضمان المعلوم التعويضي الوق       
 : من هذا القانون حسب الحالة كما يلي 15

ـ يستخلص مبلغ الضمان بصفة نهائية في صورة تساوي المعلوم                                       
 .التعويضي الوقتي مع المعلوم التعويضي النهائي
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ـ إذا تجاوز مبلغ المعلوم التعويضي النهائي مبلغ المعلوم التعويضي الوقتي            
 .يستخلص الفارق

مبلغ المعلوم التعويضي النهائي دون مبلغ المعلوم التعويضي                      إذا كان       
 .الوقتي يقع إرجاع الفارق

 18 الفصل

 من هذا     15 و  14يمكن توظيف معلوم تعويضي إضافي طبقا للفصلين                
القانون إذا اتضح إثر تحقيق أن المصدر يتحمل بصفة كلية أو جزئية مباشرة               

 .أو غير مباشرة المعلوم التعويضي النهائي

 19 الفصل

تضبط بأمر شروط وطرق تقييم القيمة العادية والضرر الحاصل للمنتوج                 
الوطني ونسبة اإلغراق أو الدعم وإجراءات تطبيق المعلومين التعويضيين                      

 .الوقتي والنهائي وكذلك اإلجراءات األخرى المتعلقة بمقاومة اإلغراق والدعم

 

 القسم الثاني

 في إجراءات الشكاوي والتحقيقات

 20 فصلال

تودع الشكاوي المتعلقة بالواردات التي كانت محل إغراق أو دعم لدى                     
الوزارة المكلفة بالتجارة من طرف األشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو                             

 .الهيئات المعنية

يجب أن تتضمن الشكاوي الكتابية الموجهة إلى الوزير المكلف بالتجارة                    
 الدعم الذي ألحق أو سيلحق ضررا        عناصر اإلثبات الكافية لوجود اإلغراق أو      

 .هاما بالمنتوج الوطني المماثل

 21 الفصل

إذا تبين إثر دراسة أولية للشكوى وجود عناصر إثبات كافية يأذن الوزير                
المكلف بالتجارة مباشرة بفتح تحقيق في هذا الشأن وإعالم األطراف المعنية                 

 .بصفة رسمية

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
62

عمليات التسريح الديواني للمواد     إن عملية التحقيق ال تحول دون القيام ب         
 .المعنية

 22 الفصل

 :إذا ما تقرر فتح تحقيق يتخذ الوزير المكلف بالتجارة التدابير التالية 

ـ توجيه مطالب اإلرشادات الضرورية للتحقيق إلى األطراف المعنية ويتعين           
على هذه األطراف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة، بعد تحريرها في                    
ظرف ثالثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمها ويمكن عند الحاجة تمديد هذا                    

 .األجل بخمسة عشر يوما إضافية

ـ اإلعالن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح تحقيق يتعلق                            
 .بالمنتوج محل اإلغراق أو الدعم

وفي صورة عدم قبول الشكوى لعدم توفر عناصر إثبات كافية يقع إعالم                     
 .كي بذلكالشا

 23 الفصل

للتأكد من صحة المعلومات المقدمة خالل التحقيق، يجوز ألعوان مصالح             
الوزارة المكلفة بالتجارة أو لألعوان المؤهلين لذلك، القيام بزيارات وإجراء                     
معاينات بأماكن العمل واإلنتاج الراجعة لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين                      

 .المعنيين بالتحقيق

بنفس اإلجراءات خارج التراب التونسي باالتفاق مع المصدر          ويمكن القيام   
 .ومع السلطات المختصة بالبلد المعني باألمر

ويمكن عند الحاجة، واعتبارا لخصوصيات الملف المحقق فيه جمع                               
معلومات من مختلف المنظمات والمؤسسات العمومية التونسية أو األجنبية                  

 .وذلك سواء داخل البالد أو خارجها

 متابعة هذا التحقيق على أساس المعطيات المتوفرة لدى المحققين                وتتم
إذا تبين أن أحد األطراف المعنية تعذر عليه ألي سبب كان مد  المعلومات                         
المطلوبة أو قد م معلومات خاطئة أو امتنع عن اإلدالء بمعلومات أو حاول                         

 .عرقلة التحقيق

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting

Cabinet Zairi M
oussa Consulting



 
63

 24 الفصل

يها خالل التحقيق ألغراض         ال يمكن استعمال المعلومات المتحصل عل               
 .أخرى غير التي تتعلق بإجراءات اإلغراق أو الدعم

وعلى األطراف المعنية إذا ما طلب المحققون منهم ذلك أن يمدوهم                              
 .بملخص غير سر ي لهذه المعلومات

وفي حالة التتبع القضائي، يجوز لإلدارة التونسية مد المحكمة بالمعلومات            
 من قبل األطراف المعنية، قصد تبرير دعواها في           السرية أو المزعوم بسريتها   

 .التقاضي لتطبيق القوانين المتعلقة بالحماية ضد ممارسات اإلغراق أو الدعم

 25 الفصل

بإمكان المصالح المكلفة بالتحقيق االستماع إلى األطراف المعنية سواء                    
 .بصورة فردية أو جماعية وذلك بطلب منها أو حسب مقتضيات التحقيق

طراف المعنية كلما رغبت كتابيا في ذلك حق االطالع على المعلومات               ولأل
 .غير السرية باستثناء المعلومات المتعلقة بالتحقيق

 26 الفصل

يتعين على أعوان المراقبة االقتصادية وكل األشخاص اآلخرين المدعوين             
لالطالع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم                       

 . من المجلة الجنائية254 الفصل أحكام

 27 الفصل

يمكن إعالم مصد ري وموردي المنتوج موضوع التحقيق وكذلك صاحب                  
 .الشكوى بتطو ر التحقيق ونتائجه

ويمكن أن يتم هذا اإلعالم كتابيا على أن ال يكون له تأثير مسبق على                           
 .القرارات المزمع اتخاذها

 28 الفصل

ابيا من الوزير المكلف بالتجارة باللجوء        يحق لكل طرف معني المطالبة كت       
إلى مشاورات قصد التوصل إلى تسوية بالتراضي للخالفات التي قد تبرز في                  

 .نطاق مقاومة ممارسات اإلغراق أو الدعم
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 29 الفصل

عند اإلعالم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن فتح التحقيق                               
 على كل الموردين            من هذا القانون يجب              22المنصوص عليه بالفصل           

المقدمين على توريد المنتوج محل إغراق أو دعم، أن يعلموا الوزير المكلف               
بالتجارة بكميات وقيمة عملية التوريد المزمع تحقيقها قبل القيام بإجراءات                    

 .التسريح الديواني للمنتوج المذكور

 30 الفصل

ة، أو بقبول    ينتهي التحقيق إما بختمه دون اتخاذ إجراءات وقتية أو نهائي             
 أو عند إزالة سبب الشكوى      31عرض التعهدات المقدمة المشار إليها بالفصل       

 .كل قرار بختم التحقيق يقع اإلعالن عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .يمكن ختم التحقيق في صورة تقديم تعهدات مقبولة وذلك أثناء التحقيق

ائي للمبالغ المودعة بعنوان     وال يحول ختم التحقيق دون االستخالص النه         
 .ضمان بمعاليم تعويضية وقتية

 31 الفصل

 :يقصد بالتعهدات كل قرار أو إجراء بمقتضاه 

أ تقوم حكومة بلد المنشأ أو بلد تصدير المنتوج محل الدعم بإزالة هذا                 
 .الدعم أو بالحد من فاعليته أو باتخاذ تدابير أخرى إلزالة إثارة المضرة

 المعني باألمر بمراجعة أسعاره أو العدول عن صادراته            ب ـ يقوم المصدر    
 .بصفة تزيل هامش اإلغراق أو األضرار الناتجة عن ذلك

وفي حالة عدم احترام التعهدات المعروضة في الغرض يقع متابعة إجراءات            
التحقيق بناءا على االعتراف من قبل الطرف المعني باألمر بممارسته عملية                    

 .لك انعكاساتها المضرة بالمنتوج الوطنياإلغراق أو الدعم وكذ

  

 القسم الثالث

 في إعادة النظر واإلرجاع

 32 الفصل

يمكن أن تقع إعادة النظر في القرارات المحدثة للمعاليم التعويضية وتلك                
 . من هذا القانون31المتعلقة بقبول التعهدات المنصوص عليها بالفصل 
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راف المعنية التي تقدم عناصر     ويمكن أن تتم هذه المراجعة بطلب من األط        
وذلك شريطة أن تمر     .  إثبات لتغييرات كافية لألوضاع تحتم ضرورة القيام بها          

 .على األقل سنة بداية من تاريخ إحداث المعاليم التعويضية

 33 الفصل

وعندما يتضح أن    .  يقدم مطلب إعادة النظر إلى الوزير المكلف بالتجارة             
 24 و 23 و 22فتــح التحقيــق طبقــا للفصول       إعادة النظر ضرورية تقع إعادة        

 . من هذا الفصل25و

 .ـ إعادة فتح التحقيق ال تأثير لها على اإلجراءات المتخذة سابقا

ويمكن أن يفضي االنتهاء من مراجعة القرارات إما إلى تعديل أو إلى تأييد              
 .اإلجراءات المتخذة

جب المراجعة يقع    وفي صورة التخفيض من قيمة المعاليم التعويضية بمو             
 .تسديد الفارق

 

 الباب الرابع

 في المجلس الوطني للتجارة الخارجية

 34 الفصل

 :أحدث مجلس وطني للتجارة الخارجية يكلف خاصة بما يلي 

ـ إبداء الرأي في خصوص استراتيجية النهوض بالصادرات وسياسة                             
 .التجارة الخارجية

 . أو الدعمـ متابعة التدابير المتعلقة بمقاومة اإلغراق

ـ متابعة الصادرات والواردات واقتراح تدابير وإجراءات لتحسين الميزان                
 .التجاري

ـ ضبط برنام المعارض والتظاهرات االقتصادية ذات الصبغة الوطنية أو                 
 .الدولية المنظمة بالبالد التونسية أو بالخارج

 .والتظاهراتـ اقتراح الميزانية المتعلقة بتمويل البرنام الوطني للمعارض 

وتضبط تركيبة المجلس الوطني للتجارة الخارجية وطرق تسييره بمقتضى            
 .أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة
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 35 الفصل

تعتبر معارض وتظاهرات بمقتضى هذا القانون كل التظاهرات ذات صبغة                
عامة أو خصوصية تهدف أساسا إلى عرض أو تقديم عينات من منتوجات أو                 

 . معدات مختلفة قصد التعريف بها أو ترويجهاأنواع أو

وتضبط بأمر وباقتراح من الوزير المكلف بالتجارة، طرق تصنيف وتنظيم               
 .وتسيير المعارض والتظاهرات

 

 الباب الخامس

 أحكــام مختلفــة

 36 الفصل

يقع ردع عمليات توريد أو تصدير المنتوجات المخالفة للقواعد                                        
 من هذا   38 و 10 و 9 و 8 و 7 و 4 و 3الفصول  واإلجراءات المنصوص عليها ب   

القانون ولنصوصه التطبيقية طبقا للتشريع الجاري به العمل خاصة منه في                       
مادة الديوانة والجباية والصرف والمراقبة االقتصادية والمراقبة الفنية والنظافة   

 .والصحة واألمن

 37 الفصل

 8 الفصلين    تعر ض إلى الرفض كل واردات لمنتوجات غير مطابقة ألحكام             
 . من هذا القانون وطبقا للتشريع الجاري به العمل10و

 38 الفصل

يقوم متفقدو المراقبة االقتصادية واألعوان المؤهلون من طرف الوزير                      
المكلف بالتجارة أو وزير المالية أو من طرف أي إدارة أو هيئة عمومية                                 

نون ونصوصه  مختصة أخرى مؤهلة للغرض بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القا         
 .التطبيقية وتحرر محاضر في شأنها

 39 الفصل

 من هذا       3 و   2بغض النظر عن األحكام المنصوص عليها بالفصلين                       
القانون تبقى بعض المنتوجات التي تضبط قائمتها بأمر، خاضعة مؤقتا لنظام                 

 .الترخيص للتوريد وذلك خالل فترة إنجاز برنام تحرير التجارة الخارجية
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 40 الفصل

 1994خل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جويلية                           تد
 :وتلغي تبعا لذلك كل األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة 

 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الملحقة بالقانون          41ـ أحكام الفصل     
 المتعلق بمراجعة       1976 جانفي       21 المؤرخ في          1976 لسنة       18عدد    

تشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين                وتدوين ال  
 .البالد التونسية والدول األجنبية

 المتعلق   1966 جانفي     28 المؤرخ في        1966 لسنة     1ـ القانون عدد        
 لسنة  9بإحداث المجلس الوطني للمعارض والقانون المنقح والمتمم له عدد              

 .1988 فيفري 23 المؤرخ في 1988

 المتعلق  1985 سبتمبر   27 المؤرخ في    1985 لسنة   11عدد  ـ المرسوم   
 1985 لسنة    95بتنظيم نشاط تجارة التوريد والمصادق عليه بالقانون عدد             

 .1985 نوفمبر 25المؤرخ في 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من              
 .قوانين الدولة

 .1994 مارس 7تونس في 

 ن بن عليزين العابدي
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 الصرف والتجارة الخارجيةمجلة 
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 3 ـ 1

 يتعلق بمراجعة1976 لسنة     18قانون عدد      *  

قوانين التشريع بالصرف والتجارة الخارجية

والمنظم للعالقات بين تونس والبلدان األجنبيـــة

.............مجلة الصرف والتجارة الخارجية *  41 ـ 1 5

 .......العالقات المالية مع الخارج الجزء األول ـ  40 ـ 1 

 

5 

 

 4 ـ 1

 أحكام خاصة بتصدير رؤوس األموال ـ Iالعنوان  
....وبعمليات الصرف وبتجارة الذهب 

..........................تعريفات  ـ IIالعنوان  5 7

 

 

11 

 

 

 13 ـ 6

والقيم المنقولةإيداع العمالت         ـ         IIIالعنوان    
األجنبية المحتفظ بها بالبالد

 .......................التونسية 

 

13 

 

 15 و14

أحكام تتعلق بالمكاسب األجنبية ـ       VIالعنوان   
.................بالبالد التونسية 

.....ـ أحكام تتعلق بالمكاسب بالخارج  Vالعنوان  20 ـ 16 15

...........المكاسب بالخارج إحصاء  ـ 1الباب  19 ـ 16 15

 

16 

 

20 

وجوب إعادة المداخيل والمحاصيل من ـ 2الباب 
...................الخارج إلى البالد التونسية 

....... في الدفوعات بين المقيمين  ـIVالعنوان  21 17

 زجر الجرائم في حق تراتيب الصرف  ـIIVالعنوان  40 ـ 22 19
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 .......................تتبع الجرائم  ـ 3الباب  34 ـ 29 21

 ..........................العقوبات  ـ 4الباب  36 و 35 22

.................استخالص الخطايا  ـ 5الباب  39 ـ 37 23

......................أحكام مختلفة  ـ 6الباب  40 24

.......العالقات التجارية مع الخارج الجزء الثاني ـ  ألغي 25

......................................الملحق *  ــ 27
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 50 ـ 1

27 مؤرخ في           1977 لسنة        608ـ أمر عدد           

ط شروط تطبيق يتعلق بضب        1977جويلية     
 ...............1976 لسنة 18القانون عدد 
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