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 2006 جويلية 24تونس في 

 
 2006 لسنة 06منشور إلى مؤّسسات القرض عدد 

 
 

 .إرساء نظام لمراقبة االمتثال بمؤّسسات القرض :الموضوع 
 

 إّن محافظ البنك المرآزي التونسي،
 

 : بعد إطالعه
 

دد - انون ع ى الق نة 90 عل ي 1958 لس ؤّرخ ف بتمبر 19 الم  س
نك  1958 يم الب اء وتنظ تعلق بإنش يحه     والم ّم تنق ا ت ي آم زي التونس  المرآ

 بالنصوص الالحقة له،
 
دد   - انون ع ى الق نة 65 وعل ؤّر2001 لس ي  الم ية 10خ ف  جويل

تعلق بمؤسّ 2001 مّ  والم ا ت انون عدد  سات القرض آم يحه بالق نة 19 تنق  لس
  رابعا منه،34ة الفصل  وخاّص2006 ماي 2خ في  المؤّر2006

 
دد   - انون ع ى الق نة 89 وعل ي  1994 لس ؤّرخ ف ية 26 الم  جويل

  والمتعلق باإليجار المالي، 1994
 
دد - انون ع ى الق نة 108 وعل ي 1985 لس ـؤّرخ ف مبر 6 الم  ديس

جيع مؤسّ 1985 تعلق بتش ير      والم ع غ ا م تعامل أساس ية ت ية وبنك ات مال س
 المقيمين،

 
ى  و - ى مؤّسسات القرض              عل نك المرآزي التونسي إل  منشور الب

دد  نة 24ع ي  الم1991 لس مبر 17ؤّرخ ف توزيع 1991 ديس تعلق ب  والم
 ،وتغطية المخاطر ومتابعة التعّهدات
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ى مؤّسسات القرض  - زي التونسي إل نك المرآ رة الب ى مذآ  وعل

دد  نة 23ع ي 1993 لس ة ف ية 30 المؤّرخ تعلقة بالشروط 1993 جويل  والم
 المرجعية لتدقيق الحسابات،

 
 :قّرر ما يلي 

 
ل األول ذا ا : الفص بط ه ل       يض يق الفص روط تطب ور ش لمنش

دد   34 انون ع ن الق ا م نة 65 رابع تعلق   2001 لس اله والم يه أع ار إل  المش
م للغرض من قبل                      يكل دائ ثال وإحداث ه بة االمت بواجب إرساء نظام مراق

 .مؤّسسات القرض
 

وينسحب هذا المنشور على البنوك والمؤّسسات المالية التي يوجد          
 .مقّرها االجتماعي بتونس

 
ل  بة      :2الفص ا لمراق ع نظام رض أن تض ات الق ى مؤّسس  عل

ته  تولى مراجع بة وي يه مجلس االدارة أو مجلس المراق ثال يصادق عل االمت
 .سنوّيا

 

راءات  يات واإلج ية واآلل بادئ األساس نظام الم ذا ال ّمن ه ويتض
ل     ا العم اري به ب الج ن والتراتي ة بالقواني تزام المؤّسس ة لضمان ال المالئم

 .ليمة والمواثيق المهنية واألخالقيةات الّسالممارسو
 

بة االمتثال لهيكل دائم يحدث صلب            : 3الفصل    د وظيفة مراق تعه
س اإلدارة أو      لطة مجل ت س ل تح رض ويعم ة الق ي لمؤّسس يكل التنظيم اله

 .مجلس المراقبة
 

 :يتولى الهيكل المكلف بمراقبة االمتثال خاّصة :  4الفصل 
 

ت- يذ االل ن تنف تأآد م ّيدها  ال ة القرض وتق ية لمؤّسس زامات القانون
 ،بالممارسات الّسليمة والمواثيق المهنية واألخالقية
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د مخاطر عدم االمتثال وتقييم آثارها على نشاط            -  تشخيص وتحدي
 مؤّسسة القرض،

 

مّّن  - بة تتض س المراق س اإلدارة أو مجل ى مجل ر إل ع تقاري  رف
  مخاطر عدم االمتثال ومعالجتها،مقترحات حول التدابير الكفيلة بالتحكم في

 

ة   - رى لمؤّسس ياآل األخ الح واله ائدة المص اعدة لف م المس  تقدي
ل          ا العم اري به ب الج ن والتراتي ثال للقواني من االمت ا يض رض بم الق

ات الّس و ية  الممارس ية واألخالق يق المهن تراح    ليمة والمواث ك اق ي ذل ا ف  بم
 .ظيفة مراقبة االمتثالبرامج للتكوين لفائدة األعوان المكّلفين بو

 
تولى مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة متابعة نشاط     : 5الفصل     ي

ذا       راجعة ه يره و م ن س ن حس تأآد م ثال وال بة االمت ف بمراق يكل المكل اله
ى ضوء التقارير التي ترفع إليه من                      ة عل ك خاّص ي السنة وذل ّرة ف نظام م ال

 .قبل لجنة التدقيق الداخلي
 

ل  من مج: 6الفص تقاللية    يض بة اس س المراق س اإلدارة أو مجل ل
 . هيكل مراقبة االمتثال

 
رض   ات الق ى مؤّسس تية     و عل رية واللوجس وارد البش ير الم توف

ة عبر وضع                   ه خاّص يكل بمهام يام اله ة لق ن الظروف المالئم ة وتأمي الالزم
 .قنوات واضحة للنفاذ إلى المعلومات الضرورية

 
توفر في األعوا        :7الفصل    ن المكلفين بمراقبة االمتثال     يجب أن ت

ام بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل                ة اإللم ية و خاّص المؤّهالت المهن
 .والمعايير المهنية واألخالقية والمتطلبات الرقابية والتنظيمية

 
نك المرآزي التونسي بهوّية                 ى آل مؤّسسة قرض إعالم الب و عل

 .المتثالومؤّهالت المسؤول األول على هيكل مراقبة ا
 

ن بوظيفة مراقبة االمتثال             :8الفصل    ال يمكن لألشخاص المكلفي
 .جمع هذه الوظيفة مع وظائف ومسؤوليات أخرى داخل مؤّسسة القرض
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ل لمؤّسسات القرض االستعانة بخبرات خارجية        ّ يخو   :9الفصل   

ي مجال مراقبة االمتثال وذلك في نطاق عملّيات إسناد خارجي شريطة أن              ف
تّم ذل    إشراف المسؤول عن مراقبة االمتثال ومع مراعاة مقتضيات        ك تحت    ي

نك المرآزي عدد         2006 مارس   28 المؤّرخ في    2006 لسنة   01منشور الب
 .والمتعلق بضبط الشروط المنظمة لعمليات اإلسناد الخارجي

 
ّمى  : 10الفصل  ثاق يس ي مي ثال ف بة االمت تضبط إجراءات مراق

ثا   " بة االمت يفة مراق ثاق وظ س    " لمي س اإلدارة أو مجل يه مجل ادق عل يص
 :ويتضّمن الميثاق، خاّصة . المراقبة

 

  أهداف الوظيفة،-
 

  صالحيات الهيكل المكلف بمراقبة االمتثال،-
 

ت      - عه تح ة وض يكل وخاّص تقاللية اله من اس ي تض د الت  القواع
 اإلشراف المباشر لمجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة،

 

ي االطالع     - يكل ف ى آل الوثائق الالزمة للقيام بمهامه   حق اله  عل
 والقيام بتحقيقات،

 

س   - س اإلدارة أو مجل ر بمجل ال المباش ي االتص يكل ف ق اله  ح
 المراقبة مع رفع تقارير إليهما في الغرض،

 

ثاق      - توى المي رض بمح ة الق وان مؤّسس الم أع ب إع  واج
 .والتعديالت المدخلة عليه

 
ل  ّيز   :11الفص ور ح ذا المنش ل ه ن                      يدخ تداء م يذ اب  التنف

 .2007 جانفي 2
 

 المحــافظ
 

 

 تــوفــيـــق بـــكـــار


