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   البنك المرآزي التونسـي
 

 يضبـط هذا القـانـون النظـام األسـاســي : 1الفصــل 
 .للبنــك المرآــزي التونسـي

 
 الــعــنــوان األول

 وضعية البنك المرآزي وتنظيمه
 الــبــــاب األول 

  عــــامـــــةأحكـــام
 

نك المرآزي التونسي المسمى فيما         :  2الفصــل    ان الب
ي    نك المرآزي   "يل  تتمتع  وطنيةهو مؤسسة عامة      " الب

 .بالشخصية المدنية وباالستقالل المالي
 

صــل  ي       : 3الف ر ف ثابة تاج زي بم نك المرآ ر الب يعتب
ه     مع الغير وتطبق عليه تدابير التشريع التجاري       عالقات
ا آان ية  آلم نظم األساس ين وال ع القوان تعارض م ت ال ت

الخاصة به وال تنطبق عليه القوانين والتراتيب المتعلقة         
 )3(. بالمحاسبة العمومية

 
صــل  ي   - 1  :4الف زي ف نـك المرآ رخـص للب  ي

نــوانه  رنـة بع ورية مقتـ راء الجمهـ تعمـال طغ اس
 .اإلجتماعي

 .تونس بالعاصمة،  مقر البنك المرآزي- 2
سية      - 3 بالد التون ي ال زي ف نك المرآ تح الب روعايف  ف

 .بجميع المراآز التي يرى ذلك فيـهـا مفيــدا
وابــا    - 4 لين ون تخذ مراس زي ان ي نك المرآ ن للب  يمك
 . التي يــرى فيهــا لــزوما لـذلـكالبلدان ب
ى   -  5 وانه ال ع أع زي م نك المرآ زاعات الب  تخضع ن

 )1(. نظر المحكمــة االدارية
 

نك المرآزي اال بمقتضى           : 5صــل  الف  ال يمكن حل الب
 .قانون يضبط أساليب الـتـصفية

 
صــل  ن  -1  :6الف زي م نك المرآ ال الب تألف رأس م  ي

تب به الدولة بكامله ويضبط القانون مبلغ              ي تكت دد مال م
 .هذا المدد

زي  -2 نك المرآ ال الب رفيع رأس م ذا ت ع ه ن م  يمك
اج    ى مداولة من مجلس     فيه وذلك بمقتض   احتياطاتبإدم

 .االدارة يصادق عليها بأمر
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 الباب الثاني 

 )3(تسيير البنك المرآزي وإدارته 
 

صل  ه     : )3(  7الف زي وإدارت نك المرآ سيير الب ى ت يتول
ق  افظ ومجلس إدارة يطل ر مح ي الذآ رتيب ف حسب الت

 ".المجلس"عليه في ما يلي 
 

  المحــافـــظ:)1( الـجــزء األول
 

صــل  نك   -1: )1(   8الف ؤون الب سيير ش ى ت  يتول
 .المرآزي محافظ يعين بأمـــر

بحث   -2 ناولت بال ا ت افظ آلم ومة المح شير الحك  تست
ا        ون له د تك تماد أو ق نقد أو االع تعلق بال سائــل ت م

 .تأثيرات على الحالة النقدية
ورية     -3 يس الجمه دي رئ ين ي نا ب افظ يمي ؤدي المح  ي

نك ب ور الب سيير أمـ يها بت تعهد ف ا ي ة واخالص وفق أمانـ
 .للقوانين والنظم األساسية

 
 . يسمى المحافظ لمدة ستة أعوام-1: )1(  9الفصــل 

 . يمكن تجديد تسمية المحافظ مرة أو عدة مرات-2
 . ال يمكن اعفاء المحافظ من وظيفته اال بأمر-3
 

صــل  يق -1: )1( 10الف ى تطب افظ عل سهر المح  ي
نك المر   تعلقة بالب ين الم س   القوان داوالت مجل زي وم آ

 .ادارته
ها،    -2 س ويترأس تماعات المجل د اج وة لعق وجه الدع  ي

 .وال يمكن تنفيذ أية مداولة غير مذيلة بامضائــه
يع -3 زي جم نك المرآ م الب رده باس ضي بمف  يم

سنة   سابات ال ذلك عرض ح يات وآ دات واالتفاق المعاه
نك   سائر للب اح والخ سابات األرب وازنات وح والم

 .المرآـزي
ر    -4 يع تدابي تخذ جم ية وي دعاوى العدل يع ال وم بجم  يق

 .التنفيذ وجميع التدابير التحفظية التي يراها صالحة
يع   -5 ناء وب يات اقت ل عمل يام بك ى الق شرف عل  ي

 .العقارات والمنقوالت التي يصادق عليها المجلس
بط  -6 زي وض نك المرآ صالح الب يم م ى تنظ  يتول

 .مهامها
ع المجل  -7 اق م ى باتف ي    يتول نظام األساس داد ال س اع

نك المرآزي              تداب أعوان الب ى ان ا يتول ستخدمين آم للم
سميتهم في خططهم وترقيتهم سواء بالمقر المرآزي          وت

 .الفروعأو ب
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صــل  دى  :  )1( 11الف زي ل نك المرآ افظ الب ثل المح يم
سلط العمومية والبنوك المرآزية األخرى والمنظمات        ال

 .المالية وبصفة عامة لدى الغير
 

صــل  بعض  -1: )1( 12الف وض ل افظ أن يف ن للمح  يمك
 .أعوان البنك المرآزي حق االمضاء بالنيابة عنـــه

ن-2 ر   ويمك ين أو غي الء خاصين تابع ين وآ ه أن يع ل
نك المرآزي لمدة محددة أو التمام             ين الطارات الب تابع

 .مهام معينة
ن-3 ر      ويمك يـن غي شارين فنيـ ستعين بمست ه ان ي ل

 .طارات البنـك المرآــزيتابعين ال
 

يساعد محافظ البنك نائب محافظ يعمل      : )1( 13الفصــل  
تحت اشرافه المباشـر ومكلف بالسهر دوما على حسن          

 .سير جميع مصالح البنك المرآـزي
 

ع             له يتولى   وفي صورة غياب المحافظ أو حصول مان
 .نائب المحافظ جميع الوظائف الموآلـة للمحافظ

 
سمية نائب المحافظ بأمر يصدر        : )1( 14الفصــل    تم ت ت

 .بناء على اقـتـراح من المحافـــظ
 

صــل  ب    : )1(15الف افظ ونائ تا المح ى وظيف تـتـنـاف
 .المحافظ مع آل نيابة تشريعيـــة

 
 يتم ضبط مرتب المحافظ ومرتب      -1: )1( 16 الفصــل   

ذين       زي ه نك المرآ تحمل الب ر، وي افظ بأم ب المح نائ
 .المرتبين

ورة   يـ-2 ي ص افظ ف ب المح افظ ونائ ل المح واص
األول : االنقطاع عن مباشرة وظائفهما تقاضي المرتب       

 .لمدة ثالث سنوات والثاني لمدة سنة واحـــدة
ين     -3 الل هات ية خ يفة عموم ا وظ ندت لـهـمـ  إذا أس

رار يصدر عن الوزير األول شروط             رتـيـن يحدد ق الفت
ين المرتبات الناتجة عن هذه الو         ظيفة والمرتب  الجمع ب

 .المشار إليه اعاله
 يحجر عليهما خالل نفس المدة أن يساعدا مؤسسات       -4

نهما   ب م شارة تطل ل الست خاصة وأن يتقاضيا أي مقاب
ر األول     ن الوزي صة م ا اال برخ ؤديانها له ة ي أو لخدم
ذي يضبط شروط استمرار تقاضيهما آامل المرتب              ال

 .أو جزء منه
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ى آل من المحافظ ونائب      يحجر عل  -1:  )1(17الفصــل  
ة صفة آانت في أية                 شارآا بأي ساهما أو ي المحافظ أن ي

 .مؤسسة خاصة أثناء مدة قيامهما  بمهامهما
 

بل أي تعهد مذيل بامضاء المحافظ أو       -2  ال يمكن أن يق
  .نائب المحافظ في محفظـة سندات البنك

 
صــل  افظ :  )1( 18الف تع المح دد المجلس شروط تم يح
 . مثيل وشروط استرجاع مصاريفه االستثنائيةبمنحة الت

نك المرآزي مصاريف السكنى والتأثيث وما          تحمل الب ي
 .يتبعها لفائدة المحافظ

 
  فيما یخص المجلــــس-الـجــزء الـثــانــي 

 
 :يتــرآــب المجلــس مــن :  )1( 19الفصــل 

 
  المحافظ بصفة رئيس،-
  نائب المحافظ،-
شارين ت     - ية مست ع تسميتهم بأمر بناء على اقتراح        ثمان ق

 :من الوزير األول يتم اختيار
 أربعة منهم باعتبار الوظائف السامية التي يمارسونها         -

ية  ية واالجتماع صادية والمال االدارات االقت واء ب س
ية       شبه العموم ية أو ال ئات العموم ة أو بالهي تابعة للدول ال

 .التي تساهم في التنمية االقتصادية للبالد
ي القطاعات     - ية ف رتهم المهن بار خب نهم باعت ة م وأربع

 .االقتصادية والمالية
 

 تقع تسمية المستشارين لمدة ثالثة      -1:  )1( 20الفصــل   
 سنوات قابلة للتجديد،

ستقلين   -2 امهم م رة مه ناء مباش شارون أث ون المست  يك
يات أو النقابات التي قد ينتمون            ى المصالح أو الجمع عل

يها وال يمكن أ      ن ينالهم أي ضرر مهني أو غير مهني     إل
من جراء اآلراء أو االقتراحات التي قد يدلون بها أثناء        

 .القيام بـمـهــامـهـم
يابة -3 ين الن شار وب ة مست ين خط ع ب وز الجم  ال يج

 .التشريعية وصفة عضو في الحكومة
 

ة المستشارين مجانية لكن ترجع        : 21الفصــل    ان مهم
تابعة لال  صاريف ال م الم سب  له تهم ح طالع بخط ض

 .الشروط التي يضبطها المجلس
 



يجب أن يكون أعضاء المجلس محرزين       : 22الفصــل  
ى الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على األقل وأن    عل
سياسية واال يكون          ية وال وقهم المدن ين بحق وا متمتع يكون

 .قد سلط عليهم عقاب مرهق ومشين
 

صــل  ضاء  -1 : 23الف ى اع ر عل س أن  يحجـ المجل
بـوحوا بأسرار األمور البالغة لعلمهم مباشرة أو غير            يـ
صرف   ك ب م وذل سندة له وجب الوظائف الم رة بم مباش
ى الواجبات التي يفرضها عليهم القانون وفي            النظر عل
ام      شهادة أم يها ألداء ال ون ف ي يدع صور الت ر ال غي

 .العدالة
خاص    -2 يع األش ى جم ر عل ذا التحجي س ه رض نف  يف

ذين ي   م المجلس بأي عنوان آان قصد إعانتـه          ال حتاج له
 .على القيام بمأموريتــه

وبات    -3 ام العق ه األحك ف هاتـ ن خال ى م سلط عل  ت
 .المقررة بالتشريع الجاري به العمل

 
رة في الشهر على          -1 : 24الفصــل     يجتمع المجلس م

 .األقل بدعوة من المحافظ
وة المجل      -2 بة بدع ي المطال ق ف شار الح ل مست س  لك

در  وبا إذا ص ه وج افظ جمع ى المح تماع ويتولــ لالج
ى  شارين عل ة من المست ك من طرف ثالث ي ذل طلب ف

 .األقل
ضور   )3(- 3 دون ح تمع ب س أن يج ن للمجل  ال يمك

ع  د وق ون ق دون أن يك افظ وب ب المح افظ أو نائ المح
 .استدعاء المستشارين بصفة قانونية

دون    -4 ية ب صورة ماض رار ب اذ أي ق ن اتخ   ال يمك
 .حضور أربعة مستشارين على األقل

ي     -5 نوبهم ف ن ي وا م شارين أن يكلف ن للمست  ال يمك
 .اجتماعات المجلس

   
صــل  نفوذ الدارة  -1 : 25الف ع ال س بأوس تع المجل  يتم

 .البنك المرآزي في حدود هذا النظام األساسي
 . يحاط علما بجميع شؤون البنك المرآزي-2
 

صــل  تفاوض المجل  -1  :26الف يم  ي أن التنظ ي ش س ف
 . غلقه أو فرع العام للبنك المرآزي وفي شأن إقامة آل

ية للبنك المرآزي        -2 راتيب الداخل وأساليب   ويضبط الت
يام  رخ بالـالق يات الم يهــــعمل نظام  اـــص ف ضى ال  بمقت

 .األساسي للبنك المرآزي أو بمقتضى القانون
ى      -3 ين وعل ي للموظف نظام األساس ى ال صادق عل  وي

 .أعوان البنك المـرآزي  تأجيرنظام
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تفاوض-4 يع      وي أن جم ي ش افظ ف ن المح سعي م  ب
 .المعاهدات واالتـفاقيـات

شاء و  -5 ي إن بت ف دار إ وي نقدية ص ودو األوراق ال  نق
حبها أو      ي س ذلك ف زي وآ نك المرآ شرط  إالب دالها ب ب

 . أسفله3 المادة 27حكام الفصل  ألاالمتثال 
ن -6 نف م ل ص يات آ ين خاص نقديةاأل ويع  وراق ال

نقود  ذلك التواقيع   وال األوراق  تذيل بها  التي يجب أن   وآ
 .النقدية

سات    -7 ى المالب نــاء عل ين ب نقدية  ويع صادية ال  االقت
ى تغالل  وعل يف االس وائض   تكال ر الف مقادي
ة والتــــوالعم يات المقبوض بة عمل نك  بمناس الب

 .المرآزي
 مؤقتة يعهد ه أن يكون لجانا استشارية قارة أوـ ول )1( 8

ا بالنظر      يها ام يع       إل يمة التواق التي تحملها الديون      في ق
قاط و  ادة اإلس ة إلع ة   للالمقدم نقدية، أو بدراس سوق ال

سائ    يع الم يان شروط          لــجم تعلقة بتنظيم القرض وب الم
نحه  رآيب         . م ذه اللجان وت ا وقواعد  هويحدد مشموالت ه

 .تسييرها
أن شروط إصدار الخز-9 ي ش ه ف بدي رأي ل  وي ينة لك

 .ذات األجل القصير والمتوسط والطويل القروض
يات شراء العقارات والتفويت            -10 بت في شأن عمل  وي

دة المرجوة من اثارة القضايا               ذلك في شأن الفائ يها وآ ف
زم   د يعت ي ق ية الت نك    العدل م الب ا باس افظ رفعه المح

و آان في                 اق ول المرآزي وفي شأن آل مصالحة واتف
نازل عن بعض ا         ك ت وال   . لحق ذل ستثمر األم الذاتية  وي

 .53للبنك المرآزي وفق أحكام الفصل 
نك المرآزي ويجري -11 زان الب نة مي ل س   ويحرر آ

 .التي يظهر لزومها في غضون السنة التنقيحات
شروط -12 ضبط ال رر وي ي يح صيغة الت ي  وال وينه
 .حساباته على مقتضاها بنك المرآزي ال
ر  :  )3(- 13  ى التقري صادق عل يات وي سنوي لعمل ال

 .البنك المرآزي
 

صــل   وات    -1 : 27الف ية أص رارات بأغلب تخذ الق  ت
رجحا    رئيس م ر صوت ال ضاء الحاضرين ويعتب األع

 .عند تساوي األصوات
زم اتفاق ثلثي األصوات في خصوص القرارات         -2  ويل

 :المتعلقة باألمور اآلتية 
دا   )أ حب واب دار وس شاء واص نقدية  ان  أو ل األوراق ال
 قود،الن
  استعمال األرباح، )ب

                                                           
1988 نوفمبر 3 المؤرخ في 1988 لسنة 119القانون عدد     (1)  



 

 يجب أن يصدر أمر في المصادقة على آل مداولة              -3
دال     حــب أو اب دار وس شاء واص ي الن  األوراق ترم

 . أو النقــودالنقدية
 

صــل  دها   -1 : 28الف سة يعق ل جل ي آ ر ف رر تقري  يح
 .المجلس

ر   )3( -2  ضمن بدفت ر وي افظ التقري ضي المح  يم
 .مداوالت المجلـــس

 

  الثالث بباال
 )    3(الرقابة على البنك المرآزي 

 
صل  ى     : )3(29الف زي إل نك المرآ سابات الب ضع ح تخ

تارهما   سابات يخ راقبان للح ريه م ي يج يق خارج تدق
من    ن ض افظ م ن المح راح م ورية باقت يس الجمه رئ
راء  ئة الخب دول هي مين بج بين المرس راء المحاس الخب

 .المحاسبين للبالد التونسية
را  ى م ساباتقـباويتول نوك     الح شاط الب يعة ن ا لطب  وفق

 :المرآزية و للقوانين السارية المهام التالية
را - زاهتها   م ية و ن وائم المال حة الق ا. جعة ص  ولهم

يما رض أن يق راءات    للغ ية وإج رقابة الداخل م ال نظ
 . اإلفصاح عن المعلومات المالية

نك   - زائن الب تعلقة بخ رد الم يات الج ن عمل بت م التث
 .وناته ومحفظة السنداتومخز

 .إبداء الرأي حول  القوائم المالية -
 

صــل ين  : )3( 30 الف ورية أن يع رئيس الجمه ن ل يمك
نك        ث بالب راقبة أو بح ية م أي عمل يام ب نة للق لج

 .المرآـزي
 
صل ا راقب: )3(31لف ضر م سات ا يح سابات جل  الح

س المخصصة تم المجل صادقة   لخ نك والم سابات الب ح
 . عليها

 

شروضي  يةعوع م وائم المال ة مراقب  الق ى ذم  ي  عل
 .لجلسة شهرا على األقل قبل موعد ا الحسابات

 

نو  ي يمك سابات لمراقب يع   الح ى جم الع عل   االط
 .مهما مهاإلنجازالوثائق الالزمة 

 
صل  ونا   :)3 (32الف سابات أن يك ي الح ن لمراقب  ال يمك

ة أخرى مع البنك المرآزي مهما             أي معامل رتبطين ب م
 .ن نوعهاآا
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ا    سحب أحك ة الشرآات التجارية على مراقبي       موتن  مجل
ام  ع أحك تعارض م م ت ا ل نك المرآزي ، م حسابات الب

 .هذا القانون
 

 الــعــنــوان الثانــي
 وظــائــف الـبنـك الـمــرآــزي

 

ثل المهمة العامة للبنك المرآزي في       : )3( 33الفصل    تتم
 :غرض خاصة لليتولىو ،األسعارعلى استقرارالحفاظ 

 .  السهر على السياسة النقدية-
تداول النقدي     - راقبة ال  والسهر على حسن سير أنظمة م

 .الدفع
 .  الرقابة على مؤسسات القرض-
 . الحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسالمته-
 

صل  رر (33الف ى  : )3()مك زي عل نك المرآ سهر الب ي
ع و متان    ة الدف ي ألنظم تقرار النظام مان االس تها ض

  .ونجاعتها وسالمة  وسائل الدفع
 

ه للغرض اتخاذ التدابير و توفير التسهيالت الكفيــلة          ولـ
تعلقة   ع الم ك و مسك سجالت عوارض الدف يق ذل بتحق

 .بوسائل الدفع بجميع أشكالها وإدارتها
 

صــل  سياسة -1 : 34الف زي أزر ال نك المرآ شد الب  ي
 .االقتصادية للدولــة

ن  -  2 ر ه أـل ويمك ل التدابي ومة آ ى الحك رح عل ن يقت
التي من شأنها حسب رأي المحافظ أو المجلس أن تؤثر          
ايجابيــا على ميزان الدفوعات وتطور األسعار وحرآة       
صفة    ية وب ية العموم ة المال ى حال وال وعل رؤوس األم

 .عامة على نمو االقتصاد الوطني
سب    -3 أنه ح ن ش ر م ل أم ورية بك يس الجمه م رئ  يعل

 .افظ أو المجلس أن يمس باالستقرار النقـديرأي المح
ه أن يطلب من مؤسسات           )4( -4  ا يمكن ل القرض آم

ون  تخالص الدي رآات اس ن ش يع وم ده بجم  أن تم
ومات التي     االحصائيات  رى فيها ما يسمح    والمعل له   ي

رض    ور الق ى تط االطالع عل روف   ب ور الظ  وتطـ
صادية  مقره  بالخصوص بأن يتولى ب      وهو مكلف     االقت

صرفيـــة    ر الم يع المخاط ى   تجم رويجها عل وت
سات ا رضمؤس ون ولق تخالص الدي رآات اس ا  . ش آم

ى   ية  يتول ر المهن روض غي جل للق سك وإدارة س م
ذا الغرض أن             نه له ين ويمك سداة لألشخاص الطبيعي الم

روض   ك الق نح تل ي تم سات الت ن المؤس ب م ن يطل  وم
ون   تخالص الدي رآات اس ذ  ش تجار ال ن ال ذلك م ين  وآ

يوعات بالتقسيط موافاته بجميع المعلومات         تعاطون الب ي
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روض و  تلك الق تعلقة ب ع الم ي الدف سهيالت ف دم  .الت ويق
زي نك المرآ سات الب سي للمؤس شرآاتالتون   وال

ناء على طلبهم         وعند تلقيهم مطلب    والتجارآنفي الذآر ب
ع ي الدف سهيالت ف ومات حول القرض أو الت بالغ  معل م

ولها  ال حل ون وآج ا،  الدي تعلقة به ع الم وارض الدف   وع
ى أن ال يستغلوا تلك المعلومات               سجل عل ستمدة من ال م

منح تسهيالت في الدفع    لغير غرض إسداء القروض أو      
صل      يها بالف صوص عل وبات المن وا للعق وإال تعرض

ة 254 ن المجل زائية م زي .الج نك المرآ ضبط الب  وي
ية التي يجب احترامها من قبل             سي المعطيات الفن  التون
ديم   ند تق ر ع ي الذآ تجار آنف شرآات وال المؤسسات وال
ند  ية وع ر المهن روض غي سجل الق ومات ل المعل

 .اإلسترشاد لديه
ية الضرورية             )4(  -)5( ومة المال ر المعل في إطار توفي

شاط اآلقتصادي ودفع المبادرة يمّكن البنك          لممارسة الن
ر   ية وغي ين بالقروض المهن سي المنتفع المرآزي التون

ى       المه الع عل ن اإلط ع م ي الدف سهيالت ف ية والت ن
ك وفق شروط وإجراءات            المعطيات التي تخصهم وذل

 .يضبطها للغرض
 

 الــبــاب األول 
 امــتــيــــاز االصـــــــدار

 
صــل  ة    : )1(35الف دة الدول زي لفائ نك المرآ ى الب يتولـ

نقدية  دار األوراق ال صري الص ياز الح رة االمت مباش
 .المعدنية داخل تراب الجمهوريةوالقطع النقدية 

 
نقدية   ان   -1 : 36الفصــل    نقود الصادرة    األوراق ال  وال

رها رواج  ا دون غي ون له زي يك نك المرآ ن الب ع
 .قانوني

نقدية    -2 ألوراق ال نك المرآزي قوة          ل صادرة عن الب  ال
 .ابرائية غير محدودة

ية  -3 نقود المعدن رائية لل وة االب ون الق ضبط القان  ي
صادرة ع    ع قبولها بدون            ال ه يق يد أن نك المرآزي ب ن الب

 .تحديد من طرف البنك المرآزي والصناديق العمومية
 

 األوراق النقدية   انشاء واصدار    يقع -1  :  37الفصــل  
ذلك سحبها أو        نك المرآزي وآ ود الب بدالـهـا حسب إونق

صلين    نة بالف شروط المبي ان 26ال   27 و6 – 5 المادت
  .3-أ-2المادتان 

زي   -2 نك المرآ دى الب راض ل أي اعت يام ب ن الق ال يمك
 . األوراق النقديةبمناسبة ضياع أو سرقـة
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 إذاتمزقت أو أدرآها البلى     ورقة نقدية    يجوز ترجيع  -3
م تزل مشتملة    شارات الكافية  اإلعلى جميع العالمات و    ل
يها رف عل صور  . للتع ي ال زي ف نك المرآ در الب ويق

 .   الجزئياألخرى وجوب التسديد الكلي أو
ة    -4 ة نقدي رجيع قطع ول ت تعذر    ال يخ ن الم بح م أص

ر              ى أو تغيي راها بل يها أو اعت ذا أقيم  إما إّال    التعرف عل
نك المرآزي الدليل الذي يرتضيه على أن التغيير أو     للب

ى رهما  البل ف ذآ ااآلن يجةهم يجة   نت رأ أو نت ادث ط ح
 .حالة من حاالت القوة القاهرة

نف    -5 حب ص ورة س ي ص ن  ف ناف م دة أص  أو ع
نقدية ن  األوراق ال نقود م تداول  أو ال انال األوراق  ف

نقدية  نقديـة التي لم تقدم للبنك المرآزي في            ال والقطع ال
تـفقد قوتها االبرائيـة ويدفع مقابل قيمتها       اآلجال المعينة  

 .للخزينـة
   

صــل  ر   : 38الف يس وتزوي ةان تدل ود أوراق نقدي  ونق
ذلك   زي وآ نك المرآ ال الب ةادخ سة أو أوراق نقدي  مدل

مزورة لتراب الجمهورية واستعمالها وبيعها وعرضها       
رتكبيها العقوبات التي اقتضتها            ى م سلط عل وزيعها ت وت

 .التدابير الجزائية الجاري بها العمل
 

 ــــاب الثاني الب
 العملـيـات المنجــر عنهــا االصـــدار

 
 :39صــل الف
يات البنك المر    إ :)3(-1 آـزي التــي يتولــد عنـهـا    ن عمل

 :إصدار نقدي هــي اآلتـيـة 
 

 العمليات المتعلقة بالذهب والعمالت األجنبيـة، -
 عمليات القـرض، -
 شراء وبيع الديون بالسوق النقديـة، -
ية  إن  )3( -2 ادة آل عمل نك إع ا الب وم به ن يق ويل دي  تم

ي   زي ف ارالمرآ يـا    إط نها آل ر ع نقدية، ينج سوق ال  ال
و  ستفيد     ه  لحل ادة محل الم له على مدينه   التمويل فيما  بإع

 .والرهون واالمتيازات والدعاوىمن الحقوق 
وال -3 ن األح ال م ي اي ح نك المرآزي ف ن للب  ال يمك

ي       ر الت يات أخرى غي يام بعمل ي الق سعى ف وم أو ي أن يق
 .يـبـيحها له القانون أو نظامه األساسـي

 
 تعلقةفي العمليات الم:   الـجــزء األول

 )1( بالذهب والعمالت األجنبية
 

 يمكن للبنك المرآزي أن يشتري الذهب -1:  )1(40الفصــل 
 .ويبيعــه
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 ويمكنـه شـراء وبيـع وسائـل الـدفع المحـررة بالعملـة         -2
ى التصرف            ية، ويتول ة األجنب يـة والمكاسب بالعمل األجنب

ورة   ب المذآ ي المكاس زهـا   . ف ي ينج امــالت الت ان المع
سب     ال تم ح ر ت ل الدناني العمالت مقاب زي ب نك المرآ ب

األسعار التي يحددها طبقا لتراتيب الصرف الجاري بها           
 .العمل

رض   -3 رض ويقت زي أن يق نك المرآ ستطيع الب  ي
رمها لحسابه أو              ى أن االقتراضات التي يب العمالت، عل ب
ون   ب أن تك سنتين يج وق ال ل يف زينة ألج ساب الخ لح

س اال  داوالت مجل ى  موضوع م صادقة عل تم الم دارة وت
د   افظ بع ن المح راح م صدر باقـتـ ر ي داوالت بأم ذه الم ه

 .الماليةب الوزير المكلفأخـذ رأي 
زي مقاب  -4 نك المرآ رخص للب هـــي االقتراضات  ل هات

ي  ية  إف العمالت األجنب ررة ب ندات مح اع أو س صدار رق
ة للتداول وتدرج         ر قابل ة أو غي بالقوائم المالية بجدول    قابل

 .عهدات خارج الموازنةت
م إ) 3( -5 نة إذا ت شروط المبي بقا لل راض ط دار االقت  ص

ندات  ل س نك المرآزي مقاب ى الب ة يتلق دة الدول أعاله لفائ
االقتراض التي أصدرها سندات عموميـة تكتتبها الخزينة       

درج    ال وت نفس اآلجـ دات    ل دول تعه ية بج وائم المال بالق
 .خارج الموازنة

دد شكل    ())3( -6 بها الخزينة طبقا     ويحـ سندات التي تكتت  ال
ا جاء بالفقرة السابقة وآذلك شروط اصدارها وتداولها           لم

ين   رم ب ة تب ية عام طة اتفاق رالبواس ية ب المكلف وزي المال
ية      ذه االتفاق ى ه صادقة عل تم الم ي أن ت افظ وينبغ والمح

المالية ب المكلف  وزيرالبأمر يصدر بناء على اقتراح من         
 .حافظبعد أخذ رأي الم

 

  في عمليات الـقــرض- )1(الـجــزء الثاني
 

يمكن للبنك المرآزي أن يشتري مع   :  )3( 41 الفصــل   
ده بالبيـع من البنوك     التي صادق عليها   المؤسسات  و تعه

صا  رالخصي ف بوزي ية المكل نك    المال ن الب راح م باقت
ون    سندات والدي زي، ال سات   المرآ ى المؤس عل
ي     شروط الت سب ال واص ح يق   والخ يلة بتحق راها آف ي

 .أهداف السياسة النقدية
 

دارة نسب الشراء مع    اإل  مجلس يحدد :)3( 42الفصــل   
ذلك مدة هذه العمليات وشكلها وطرقها            يع وآ تعهد بالب ال

الواجب توفرها في الديون     وبصورة عامة آل الشروط    
 .عادة التمويلإحتى تستفيد ب
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صــل   زي   -1 :)1(  43الف نك المرآ ن للب نح  يمك أن يم
ى  سبقات عل نوك ت يةالب ةمال األوراق المال  درج

ر السندات العمومية وآذلك تسبقات على          بالبورصة غي
 .مواد ذهبية وعمالت أجنبية

ة  -2 س قائم ضبط المجل ية ي واد األوراق المال  والم
بولة على وجه الضمان         ية المق ية والعمالت األجنب الذهب

 .ويحدد مقادير التسبقات
ت ألجل أقصاه ثالثة أشهر وتكون قابلة        تمنح التسبقا  -3

تجديد سبقات   . لل ة للت دة الكامل تجاوز الم ن أن ت وال يمك
 .بفعل هذا التجديد تسعة أشهر

بلغ    -4 رجع م أن ي زي ب نك المرآ رض للب تعهد المقت  ي
ويجب أن ينص   . القرض الذي منح له عند حلول األجل      

نك     سدد للب أن ي رض ب زام المقت ى الت تعهد عل ذا ال ه
يمة   المرآ ي ق اض ف ق لالنخف رض المواف زء الق زي ج

ور      اض المذآ غ االنخف ا بل ك آلم ضمان وذل ي 10ال  ف
ة بلغ       . المائ ان م تعهد ف ذا ال رض به ف المقت م ي وإذا ل

 .االعتماد يصبح مستحقا قانونا وفي الحـــال
 

صــل  وم     :  )1(   44الف زي أن يق نك المرآ ن للب يمك
سندات ا   يما يخص ال يـة ف يات اآلت ي بالعمل ية الت لعموم

 :تصدرها الدولة أو تضمنها 
 )3( ألغيت -
  شراء نفس السندات عن البنوك مع التعهد ببيعها،-
ضبط      - ي ي ية الت سندات العموم ى ال سبقات عل نح ت م

ي    دة الت ر والم دود المقادي ي ح ك ف تها، وذل س قائم المجل
نك      رض ازاء الب تب المقت س، ويكت ذا المجل ددها ه يح

 .4  الفقرة43منصوص عليه بالفصل المرآزي االلتزام ال
 

  في تدخل البنك المرآزي-  )1( الـجــزء الثالث
 في السوق النقدیـة

 
صــل  سي :  )2( 45 الف زي التون نك المرآ ن للب يمك

ضبطها مجلس اإلدارة  ي ي شروط والطرق الت حسب ال
تعهد      ع ال نها م شتري م نوك أو أن ي ن الب شتري م أن ي

سندات العمو  يع ال ادة الب ذلك  بإع تداول وآ ة لل ية القابل م
واص  سات وعلىالخ ى المؤس يمة عل ن أو ق ل دي آ
ك      رض وذل ذا الغ س له ضبطها المجل ة ي ة بقائم مدرج
 .قصد التأثير على حجم القروض وتعديل السوق النقدية

 
صــل  يـع   :  )1(46الف يد ب زي أن يع نـك المرآ ـن للب يمك

 .السندات والديـون المقـتـنـاة بــدون تظهيـر
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أي حال من األحوال القيام            : )1( 47صــل  الف  ال يمكن ب
 أعاله لفائدة الخزينة أو     45بالعمليات المذآورة بالفصل    
  .الجماعات القائمة باالصدار

 
صل  رر  (47الف زي أن :   )3() مك نك المرآ ن للب ال يمك

كل       ي ش سهيالت ف ية ت زينة العموم دة الخ نح لفائ يم
اشرة سندات  آشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مب          

 .تصدرها الدولة
 

 )3( ألغي:  84الفصل 
   )3(.ألغي : الجزء الرابع

 )3( ألغي:  49الفصل 
 )3( ألغي:  50الفصل 

 
 الــبــــاب الثالــث 

 مختلفةعــمــلــيــات 
 

يمكن للبنك المرآزي أن يتلقى        )1( -1 :   51الفصــل   
نوك       ودعها الب ي ت بالغ الت تحها، الم سابات يف ي ح ف

يات   و يام بعمل فة الق ا ص ي له رى الت نظمات األخ الم
ين     خاص المعنوي ين واألش خاص المادي رض واألش الق

ذين صادق عليهم المجلس      ويقتصر منح الفوائد على    . ال
 .االيداعات بالعمالت

 

ن        -2 يه م صرف ف ع الت ا وق زي م نك المرآ ع الب  يدف
زامات    ن االلت رامـه م ع إب ا وق ورة وم سابات المذآ الح

 .الرصيد المتبقيلحد بشبابيكه 
 

صــل  ي     )1(-1 : 52الف زي أن يبنــ نك المرآ ن للب يمك
سب   ها ح يعهـا أو يعـّوض يهـا أو يب ارات أو يقتن العق

 .حاجيـات استغاللـه
ا ذآر اال من               -2 تعلقة بم ة المصاريف الم  ال يمكن اقام

 .الذاتيةأمواله 
الص -3 ضمان خ زي ل نك المرآ ـن للب ونه يمك  دي

 :أو المعطلــة المشكوك فيها 
ضمانات وخاصة في صورة توثقة               - يع ال تخذ جم  أن ي

 أو رهن،
ل  - باري آ يع اج ى ب ناء عل شتري بالتراضي أو ب  أن ي

نقولة ويجب التفويت في              ر الم نقولة أو غي المكاسب الم
ب  ارات والمكاس رف     العق ي ظ ر ف يف ذآ شتراة آ الم

تعمالها        يها اس ع ف ي يق صور الت ي ال دا ف ا ع ين م عام
 .ت االستغالللحاجيا
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صــل  وال : )1(  53الف ف األم س أن يوظ ن للمجل يمك
ثلة في حساباته من حيث             نك المرآزي والمتم ية للب الذات

  :اإلستهالآاترأس المال واالحتياطات و
صل - ام الف بقا ألحك ارات ط كل عق ي ش واء ف  52 س

 المادتين األولىوالثانية،
طة أو   - صيرة أو متوس روض ق ندات ق كل س ي ش  أو ف
لط م    ويلة األج منتها أو ت ة أو ض درتها الدول أص

 تسعيرها بالبورصة،
سات  - ساهمة صادرة عن مؤس ندات م كل س ي ش  أو ف

يمة ر مق ن   غي رخيص م د ت ك بع رالوذل  المكلف وزي
 .الماليةب
 أو في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها               - 

 )2( .إدارة خدمات بنكية مشترآة
 

 الــبــــاب الرابــع 
  أخــرىوظــائـف

 
صــل  داث حجرات :  54الف زي اح نك المرآ ى الب يتول

 تقاص باألماآن التي يرى المجلس فيها لزوما لذلك
 . ويشرف على سير دواليبها

 
صــل  ي     -1 : 55الف ون المال و الع زي ه نك المرآ  الب

صرف    بض وال يات الق ن عمل ه م وم ب يما تق ومة ف للحك
 .واالعتماد

وم بهذا العنوان سواء بمق      -2  فروعره المرآزي أو بال    يق
تابعة دون       ال زينة ب اري للخ ساب الج سك الح ه بم ل

مصروف وينجز مجانا جميع العمليات المأذون بها بما     
 .لذلك الحساب أو بما عليه

 . ال ينـتـج باقي ما لحساب الخزينة الجاري فائضا-3
 : يقوم البنك المرآزي بالخدمات اآلتيـة مجانـا -4
ظ - ية حف يام   األوراق المال ة والق تابعة للدول  ال

 باالجراءات المتعلقة بها،
وم للقروض التي تصدرها الدولة           - دى العم رويج ل  والت

 .فـيـهـا أو تضمن
ة أو       - رقاع التي تصدرها الدول  وخالص قصاصات ال

 .تضمن فيها وذلك في آن واحد مع الصناديق العمومية
 

نك المرآزي أن يقوم بناء على         :  56الفصــل    يمكن للب
ن   ب م رالمطل ية  ب المكلف وزي ة المال ية بالخدم المال

نظمات     يع الم ية وجم سات العموم الدارات والمؤس ل
ـة أو    ية خاص ر قانون يها تدابي بقـة عل ية المنط المال
تها      ى ذم وم عل ة وأن يق ة الدول ت رقاب وعة تح الموض
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بق      تماد ط صرف واالع بض وال يات الق يع عمل بجم
رم    يات المب نة باالتفاق شروط المعي ع االدارات ال ـة م

 .والمؤسسات العمومية والمنظمات المذآورة
 

صــل  ي  :  57الف ومة ف زي الحك نك المرآ ساعد الب ي
صاالتها  يةات سات المال افظ  بالمؤس ن لمح ية ويمك  الدول

رض أن     ذا الغ ين له زي المعين نك المرآ وان الب وأع
 المذآورة أو أثناء    المؤسساتيمثلوا الحكومة سواء لدى     

 .لدوليةالمؤتـمـرات ا
 

صــل  ي -1 : 58الف زي ف نك المرآ شارك الب  ي
ع أو تقاص  يات دف رام اتفاق تعلق باب ي ت المفاوضات الت

ن ات ويمك ذه االتفاق يذ ه و مكلف بتنف رم ـــل وه ه أن يب
 .جميع اتفاقات التطبيق الالزمة لهذا الغرض

ي    -2 ة الت ة الدول ى ذم يها عل شار إل ات الم نفذ االتفاق  ت
وا      يع الف تفع بجم ا جميع الخسائر         تن ى عاتقه ئد وتأخذ عل

ا      يف مهم وائض والتكال والت والف صاريف والعم والم
نك المرآزي تسديد آل خسارة            وعها وتضمن للب ان ن آ

ي الصرفناتجة عن  تحملها ف  أو آل خسارة أخرى ي
 .هذا السبيل

 
يق    -1  :59الفصــل  زي بتطب نك المرآ ف الب يكل

 .بالصرفالقوانين والتراتيب المتعلقة 
ازات     -2 زي اج نك المرآ ر الب رض يؤش ذا الغ  وله

رى      رخص األخ يع ال سلم جم صدير وي توريد والت ال
 .الصرفالمقررة بتراتيب 

 
صــل  ن  : )1( 60الف ب م زي ان يطل نك المرآ ن للب يمك

طاء  ينالوس يهم أي المقبول ادات وأن يعط  أي ارش
 .تعليمات بهدف ضمان تطبيق تراتيب الصرف

 
شارك    -1 : 61الفصــل  نك المرآزي في تحرير      ي الب

 .مقدرات المقابيض والمصاريف من العمالت األجنبية
 .  تقع استشارته وجوبا لتحضير برامج االستيراد-2
 

صل  رر ( 61الف ع   :)3() مك زي م نك المرآ تعاون الب  ي
ية للقطاع المالي و       ئات التعديل  مكنهي التأمين و قطاع  الهي

 :  اتفاقيات معها تتعلق خاصة  إبرامللغرض
  بتبادل المعلومات،-
  بتبادل الخبرات والتكوين،-
 . بإنجاز عمليات رقابة مشترآة-
 

صل  ثا (61الف زي   : )3( )ثال نك المرآ ن للب رام  يمك اب
بلدان       رقابة لل لطات ال ع س ية م اون ثنائ يات تع اتفاق
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ند     ة ع ومات خاص بادل المعل ى ت نص عل ية ت األجنب
ال    ي آ رض ف سات ق الت لمؤس روع أو وآ صاب ف  انت

  .البلدين وتحدد طرق تطبيق الرقابة عليها
 

 الــعــنــوان الــثــالـــث
 مختلفةأحكــام 

 الــبــــاب األول 
 االعــفــاءات واالمــتــيــازات

 

صــل   ة    : * 62الف ثابـة الدول زي بم نك المرآ ر الب يعتب
تعلقة بجميع              ثـال والوجوب الم واعد االمت يما يخص ق ف

يم ا ة أو االداءات والمعال دة الدول ستخلص لفائ ي ت لت
صبغة  يم ذات ال يع المعال بلديات وجم واليات أو ال ال

 .الشبيهة بالجبائيـة
 

تعفى من معاليم التانبر والتسجيل ومن         : *63الفصــل   
سندات    ود وال يع العق دمات جم داء الخ ى اس وم عل المعل
ذلك   زي وآ نك المرآ ن طرف الب ررة م ق المح والوثائ

وم  ي يق يات الت صفة مباشرة العمل ته ب صد ممارس ا ق به
ا طبقا للفصول              من  53 الى   35للوظائف التي آلف به

 .هذا القانون
 

صــل  راء  :  64الف ل اج ناء آ زي أث نك المرآ ى الب يعفـ
ي من تقديم ضمان أو تسبقة في جميع الصور التي             عدل

 .ينص فيها القانون على الزام الطرفين بذلك
 

صــل  يع ا :  65لف تفاظ بجم ع االح يـة أو م ر الحال لتدابي
رها للدائنين المرتهنين يحق للبنك       يـد من غي بلة األف المق
ي     سعي ف صد ال يـة ق راءات التال يام باالج زي الق المرآ

 .التفويت في الرهن المقبول ضمانا لمطالبيه
نك المرآزي في صورة عدم تسديد المبالغ           -1  يمكن للب

ول        ند حل ه ع راجعة ل  وبعد مضي خمسة عشر األجل ال
د            ي  ى ي دين عل ذاره الم ى ان يذ   وما عل  وبصرف  عدل تنف

ى أن   رهن ال يع ال د لب راض أن يعم ل اعت النظر عن آ
ال   ن حيث رأس الم وبة م بالغ المطل ل الم سترجع آام ت
وائض والعموالت والمصاريف هذا عالوة على ما       والف

 .قد يقع اجراؤه من التتبعات األخرى ضد المدين
ة اال-2 يس المحكم يع رئ أذن بالب ى  ي ناء عل ية ب بتدائ

وة    زوم لدع دون ل زي وب نك المرآ ن الب ب م رد طل مج
 .المدين
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يا بمقتضى الفصل الثامن من القانون عدد         *   المؤّرخ في 1993 لسنة 53ألغ
اي    17 يما يتعّلق     1993 م ك ف بإعفاء البنك المرآزي التونسي من معاليم        وذل

  .التانبر والتسجيل
 



 

يع في البورصة بالنسبة لجميع الرقاع أو              -3  يجري الب
واد  ةالم رقاع أو     المدرج سبة لل ا بالن ة ام ي البورص  ف

ر  واد غي ري     المدرجةالم يعها يج ان ب ة ف ي البورص  ف
اآم      يعها الح ضبط جم ي ي ساعة الت يوم وال ان وال  بالمك
ن   ذا الغرض م تدب له ر من يط أو خبي وعن طريق وس

 .طرف الحاآم الذي يقدر صلوحية االعالن أو النشر
يث األصل   -4 ن ح به م ا يطل زي م نك المرآ ى الب  يوف

ة         يام بأي دون الق يع ب ل الب ن حاص رة م توابع مباش وال
 .موجبات أخرى

 
ى أمن وحماية          :  66الفصــل    ومة عل سهر الحك المقر ت
روع زود اوالف ر  وت وان الخف ا بأع نك المرآزي مجان لب

 .الالزمين المـن نقل األموال أو القيم
 

 )3 (الحسابات السنویة: الباب الثاني  
 

صــل  زي     :  67الف نك المرآ سابات الب اء ح ع انه يق
وم   تها ي ضبط    31وموازن نة وي ل س ن آ سمبر م  دي

يمة ما يمكن ابقاؤه من          المعطلة ضمن  الديون  المجلس ق
نك  ا للب سابات م تهالآات   ح يع االس بط جم ى ض  ويتول

 .والمعينات االنتظارية التي يظهر لزومها
 

اح من الحاصل الصافي     -1 : 68الفصــل    تكون األرب ت
نات       تهالآات والمعي يف واالس يع التكال رح جم د ط بع

 .االنتظارية
اح -2 ذه األرب ن ه صص م دة 15 يخ ة لفائ ي المائ  ف

ي ر   االحتياط صيص غي ذا التخ صبح ه ي وي   القانون
بلغ  ا ي ي بمجرد م ال االحتياطيوجوب  نصف رأس الم

 . تلك النسبةاحتياطيويستمر جريانه اذا لم يبلغ بعد 
د أن يخصص المجلس لكل         -3  األخرى اإلحتياطات بع

ع      داد يدف ن االم زومه م ر ل ا يظه ة م ة أو الخاص العام
  .الباقي للخزينة

ياطات  يمكن أن تخصص       -4 رفيعات في راس     اإلحت  لت
بـالم صل ـال ط يها بالف صوص عل شروط المن  6ق ال

 .2المادة 
 اذا أسفرت الحسابات السنوية المحررة طبق الفصل        -5

ى حساب  67 ل عل ذه الخسارة تحم ان ه  عن خسارة ف
ياطات ادة اإلحت ال بالم ؤلفة عم ند 3 الم اله ع  أع

 . القانونياالحتياطياالقتضاء على حساب 
م تف       ياطات وإذا ل تنفاذ آامل الخسار    االحت ة فان ما    باس

 .يتبقى منها تتحمله الخزينة
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 الباب الثالث 

    )3(اإلفصاح ونشر البيانات
 

رئيس لالمحافظ  يقدم     آل سنة مالية     ختم بعد   :)3( 69الفصل  
ورية    وائم المالية مرفوقة بتقرير مراقبي الحسابات       الجمه الق

سية  . ورية التون مي للجمه رائد الرس ق بال ذه الوثائ شر ه وتن
 .من تاريخ تقديمها لرئيس الجمهوريةفي أجل شهر 

 
صل  رفع : )3( 70الف رئيس الجمه ي افظ ل  وريةــالمح

 .التقرير السنوي للبنك
وتحال نسخة من التقرير السنوي لرئيس مجلس النواب         

 .ورئيس مجلس المستشارين
 

صل  ام : )3( 71الف شرة أي ل ع زي آ نك المرآ وجه الب   ي
رلل ية  المكلف باوزي ا لمال زانا عام ى لمي ساباته ويتول ح

 .نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 

يانا حول              :)3( 72الفصل    سة ب ند آل جل د المجلس ع يع
ر        ن التدابي يه ع صح ف صادي يف ي واالقت ع المال الوض

نقدية     سياسة ال يق ال تخذة لتطب يان  . الم شر الب و ين
 .بصحيفتين يوميتين على األقل إحداهما بالعربية

 
صل  داد    ي :)3( 37الف زي إع نك المرآ ى الب تول

 .اإلحصائيات المتعلقة بالنقد وبميزان المدفوعات
 
 

سلط        تعانة بال تبيانات واالس نه للغرض إنجاز االس ويمك
ده     يهم م ب عل ذين يج خاص ال صة واألش المخت

 .بالمعلومات التي يطلبها
 

صل  ل     : )3( 74الف شر آ زي أن ين نك المرآ ن للب  يمك
ر   دوريات والتقاري ق وال اتالوثائ   والدراس

صائيات نقدية أو واإلح صادية أو ال صبغة االقت  ذات ال
 .المصرفية

 العنوان الرابع  
 )3( مرصد الخدمات المصرفية 

 
أحدث لدى البنك المرآزي مرصد              :)3(  75الفصل   
 :  يتولى خاصة " مرصد الخدمات المصرفية"يسمى 

 

 متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض          -
 ،لحرفائها



تجات   - دمات والمن ن الخ اد ع الم واإلرش اإلع
 المصرفية وتكلفتها،

ودتها  - صرفية وج دمات الم ول الخ ات ح يام بدراس  الق
 وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض،

ن من قيس تكلفة الخدمات             - ية تمّك  وضع مؤشرات آم
 ،البنكية ودرجة إرضائها للحرفاء

ص  -  دمات الم ول الخ رجعية ح تاج دالالت م رفية  إن
شر أفضل ممارسات الجودة         وم ون سيطها للعم بهدف تب

 . في القطاع المصرفي
 . إصدار توصيات إلى مؤسسات القرض والموفقين- 
 النظر في تقارير الموفقين وإعداد تقرير سنوي حول         - 

 . التوفيق المصرفي
 

صل  دمات : )3(76الف د الخ دة مرص ّصص لفائ تخ
يام   ة للق تمادات الالزم صرفية االع ل  الم ه وتحّم  بمهام

 .على اعتمادات ميزانية البنك المرآزي التونسي
 

تضبط ترآيبة المرصد  وقواعد تنظيمه      : )3(77الفصل    
 .وسيره بأمر

 
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 .وينفذ آقانون من قوانين الدولة
 

------------------------- 
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