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 35انون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد وعلى الق
 كما تم تنقيحه وإتمامه 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975لسنة 

 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65خاصة بالقانون األساسي عدد 
  ،2007ديسمبر 

 مارس 8 المؤرخ في 1968 لسنة 8وعلى القانون عدد 
قيحه بالقانون  المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تن1968
  ،2008 جانفي 29 المؤرخ في 2008 لسنة 3عدد 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 من القانون عدد 87وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل 
المتعلق بقانون  2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54

  ،2014المالية لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011  لسنة89

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية كما تم تنقيحه 1975

  وإتمامه بالنصوص الالحقة،

 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد 

مامه  المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإت1991

  بالنصوص الالحقة،

 جانفي 16 المؤرخ في 1995 لسنة 83وعلى األمر عدد 

 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية 1995

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمنشآت العمومية 

بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،2013 سبتمبر 18لمؤرخ في  ا2013 لسنة 3804عدد 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 21مؤرخ في ال 2015 لسنة 222حكومي عدد المر وعلى األ

لوطني تعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس االم 2015ماي 

  لمعايير الحسابات العمومية،

  .ى رأي المحكمة اإلداريةوعل

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

عدد الحكومي  من األمر 5الفصل األول ـ تضاف إلى الفصل 
 المطة الثانية عشر 2015 ماي 21 المؤرخ في 2015 لسنة 222

  :التالية 

  .عضوا: ـ رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية 

ية مكلف بتنفيذ هذا األمر  ـ الوزير المكلف بالمال2الفصل 
  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 مارس 1تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية

سليم شاكر                    

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 

  

مارس  1مؤرخ في  2016لسنة  284بمقتضى أمر حكومي عدد 
2016.  

مي بن جنات، مراقب المالية من الدرجة األولى، كلف السيد سا
  .بوظائف مدير عام مساعد بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

 جانفي 2 المؤرخ في 2008 لسنة 14عمال بأحكام األمر عدد 
 يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة لمدير عام 2008

  .إدارة مركزية

  

 يتعلق 2016 مارس 1 قرار من وزير المالية مؤرخ في
 107 و100بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 

 المؤرخ 2015 لسنة 26 من القانون عدد 140 و114 و108و
 المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل 2015 أوت 7في 

  .األموال

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

وت  أ7 المؤرخ في 2015 لسنة 26وعلى القانون عدد 
 المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وخاصة على 2015

   منه،140 و 114 و 108 و 107 و 100الفصول 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

  :قرر ما يلي 

  من100الفصل األول ـ تعفى من موجبات أحكام الفصل 
 المتعلق 2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26القانون عدد 

بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال الذوات المعنوية التي لم يبلغ 
حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثالثين ألف 

  .دينار
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 26 من القانون عدد 107 ـ عمال بأحكام الفصل 2الفصل 
 المشار إليه أعاله، يجب 2015وت  أ7 المؤرخ في 2015لسنة 

على تجار المصوغ واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء 
النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 

 تساوي  من القانون المذكور في معامالتهم مع حرفائهم التي108
  .قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة عشر ألف دينار

ة السابقة من هذا الفصل على مديري وتنطبق أحكام الفقر
نوادي القمار بالنسبة للمعامالت المالية مع حرفائهم التي تعادل 

  .قيمتها أو تفوق مبلغ ثالثة آالف دينار

 من 107 ـ يجب على األشخاص المذكورين بالفصل 3الفصل 
 المشار 2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26القانون عدد 

بير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين إليه أعاله، اتخاذ تدا
 من القانون المذكور عند القيام بمعامالت مالية 140 و 108

  .عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آالف دينار

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعامالت 
ر بالنسبة المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثالثة آالف دينا

للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة 
  .لألقساط الدورية للتأمين على الحياة

 ـ مع مراعاة األحكام المنصوص عليها بتراتيب 4الفصل 
الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة األجنبية أو بالدينار 

عملة أجنبية القابل للتحويل أو بخالص بضائع أو خدمات بواسطة 
في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العمالت في شكل 

 من 114أوراق نقدية وعمال بأحكام الفقرة األولى من الفصل 
 المشار 2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26القانون عدد 

إليه أعاله، تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول 
ر كل عملية تصدير أو توريد عملة أو الخروج أو لدى العبو

  .أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آالف دينار

 من 114 ـ عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 5الفصل 
 المشار 2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26القانون عدد 

إليه أعاله، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين 
ت  من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة للصرف التثب

ق مبلغ خمسة آالف دينار وإعالم واألجنبية تعادل قيمتها أو تف
  .البنك المركزي التونسي بذلك

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 6الفصل 
  .التونسية

  .2016 مارس 1تونس في 
  وزير المالية

  سليم شاكر

  اطلع عليه

  ةرئيس الحكوم

  الحبيب الصيد

 يتعلق بتنقيح 2016مارس  1قرار من وزير المالية مؤرخ في 
 2001 فيفري 27 قرار وزير المالية المؤرخ في وإتمام

المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين 
  .وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات

  إن وزير المالية،

  ر،بعد االطالع على الدستو

 لسنة 24 عدد ن وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانو
 وعلى جميع النصوص المتممة 1992 مارس 9 المؤرخ في 1992

 منها كما تم إدراجه بالقانون 212والمنقحة لها وخاصة الفصل 
  ،2014 جويلية 24 المؤرخ في 2014 لسنة 47عدد 

مبر  ديس30 المؤرخ في 1996 لسنة 112وعلى القانون عدد 
   المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، 1996

 مارس 21 المؤرخ في 2000 لسنة 35 عدد القانونوعلى 
   المتعلق بإرساء السندات غير المادية،2000

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2015فيفري 

 المتعلق 2000 جوان 26رخ في وعلى قرار وزير المالية المؤ
بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمين وإعادة 

  التأمين،

 المتعلق 2001 فيفري 27وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 
بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها 

قحة يع النصوص المنوشروط توظيف أموال تلك المدخرات وجم
  .والمتممة له

  :قرر ما يلي 

 من قرار 31 من الفصل 5  النقطةالفصل األول ـ تلغى أحكام
 وتعوض باألحكام 2001 فيفري 27وزير المالية المؤرخ في 

  :التالية 

   :) جديدة5نقطة  (31الفصل 

  الماليةحصص مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق) 5
  :وتصنف هذه الحصص إلى 

اديق المشتركة للتوظيف في األوراق ـ حصص في الصن
  .المالية

  .ـ حصص في شركات التوظيف ذات رأس المال المتغير

ويجب أن ال تتجاوز قيمة األموال المستثمرة في حصص 
  من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية%10المؤسسة الواحدة 

  .من رأس مال الجهة المصدرة للحصص %30و




