
 
 

 

   

 9142أكتوبر  41 في تونس،                                              

 

 

  9900 لسنة 90 عدد التونسي المركزي البنك منشور

 _______ 

 

                    المركزي البنك معلومات بمركزية المسجلةعلى المعطيات  االطالع إجراءات :  وعــالموض

 .التونسي

 

 ،البنك المركزي التونسي محافظ إن  
 

جويلية  92المؤرخ في  9111لسنة  36على القانون األساسي عدد  االطالع بعد

 ،بحماية المعطيات الشخصية المتعلق 9111

 

المتعلق بضبط  9143 أفريل 93المؤرخ في  9143لسنة  63القانون عدد  علىو

 ،منه 11و 63 ينوخاصة الفصل النظام األساسي للبنك المركزي التونسي

 

أحكام المجلّة التجارية مثلما تّم تنقيحها بالنصوص الالحقة لها وخاصة بالقانون  وعلى

 ، 9112جوان  1المؤرخ في  9112لسنة  62عدد 

 

مارس  41 فيالمؤرخ  9113 نةلس 3 عدد التونسي المركزي البنك منشور وعلى

 ومات،المعل بمركزية المتعلق 9113

 

 طبقا ،9142 أكتوبر 3بتاريخ  9142لسنة  9 عدد المطابقة مراقبة لجنة رأي وعلى

المتعلق  9143 أفريل 93في  المؤرخ 9143 لسنة 63 عدد القانون من 19ألحكام الفصل 

 بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي.

 

 : يلي ما قرر

 

الطبيعيين والمعنويين  األشخاص نفاذهذا المنشور إجراءات  يضبط : األول الفصل

للتشريع الجاري به  طبقاالتي تخصهم والتي يتولى البنك المركزي التونسي  المعطيات إلى

 بـ "مركزية المعلومات".  يلي فيمافي سجل خاص يشار إليه  تجميعهاالعمل 
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 المعطيات إلىعن بعد  مجانا النفاذلكل شخص طبيعي أو معنوي  يمكن : 9الفصل 

ومؤمنة على موقع البنك  خاصة نافذةخالل  منالمتعلقة به والمسجلة بمركزية المعلومات 

 وفق https://online.bct.gov.tn الرابط عبرالمركزي التونسي والتي يمكن الولوج إليها 

 .الموقع بنفس المتوفر االستعمال بدليل المبينة اإلجراءات

 

عن بعد على المعطيات المسجلة  االطالعبخدمة  االنتفاع يستوجب : 3 الفصل

حساب  تفعيل ثمإليه بالفصل السابق  المشار الموقع في التسجيل مّرة ألّول بمركزية المعلومات

 :التالي النحو على وذلكاالستعمال 

 

 البنكمقر  لدى الشخصي الحضورعن طريق  ،الطبيعيين لألشخاص بالنسبة -

المفتوح على دفاتره حساب  البنكي الفرع أو فروعه أحد أو التونسي المركزي

وعلى  .الموقعالتسجيل المستخرجة من  وثيقة إيداع مع الهويةمن  للتثبت لحريفا

 .لهذا المنشور 4بالملحق عدد المحددة لإلجراءات طبقا  مجانا البنوك القيام بهذه العملية 

 خاصة تتعلق جدية أسباب وجود لها ثبت إذا التسجيل تفعيل رفض عليها كما يتعين

 .باألمر المعني هوية بتحديد

 

 البنكمقر  لدى القانوني الممثلعن طريق حضور  ،المعنويين لألشخاص بالنسبة -

 المطلوبة الوثائق إيداعمع  الهويةمن  للتثبت فروعه أحد أو التونسي المركزي

 .بالموقع والمحددة

 

 ظرفيةبصفة  عن بعد االطالعللبنك المركزي التونسي تعليق خدمة  يمكن : 4 الفصل

 المسجلة بمركزية المعلومات. المعطيات بأمن تتعلق ألسباب

 

المعطيات التي  على االطالعلألشخاص الطبيعيين والمعنويين طلب  يمكن : 5 الفصل

 بمقره سواء التونسي المركزي البنك شبابيكب وذلك المعلومات بمركزية والمسجلةتخصهم 

 إلىعليها بهذا الفصل  المنصوص االطالعإسداء خدمة  ويخضع .فروعه بأحد أو الرئيسي

 لهذا المنشور.  9حسب نوعية الخدمة وفق الملحق عدد معلوم دفع
 

 : االطالعإسداء خدمة  يستوجبو
 

ببطاقة  االستظهارمع  باألمر لمعنيل الشخصي حضورال: للشخص الطبيعي بالنسبة -

 .تههوي

 ببطاقة هويته االستظهار معممثله القانوني  حضور: للشخص المعنوي بالنسبة -

وثيقة حديثة موثوق  أوالوطني للمؤسسات  السجل من مستخرجةأصلية حديثة  وثيقةو

 على المعطيات المتعلقة بالشخص المعنوي المعني. االطالعبها تمنح له صراحة حق 

https://online.bct.gov.tn/
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المتعلقة بمعطيات األشخاص المعنويين، يمكن للبنك  االطالعلطلبات  وبالنسبة

التثبت من صحة الوثائق المستظهر بها أن يجيب طالب خدمة  غايةبالمركزي التونسي 

 خالل أجل ال يتعدى يومي عمل. االطالع

 

على  على المعطيات االطالعطلب  عند التونسي المركزي البنك يتولى : 6 الفصل

تسليم وثيقة تتضّمن البيانات  السابق بالفصل المذكورة الوثائق من التثبت وبعد عين المكان

 التي تخص الشخص المعني والمسجلة بمركزية المعلومات.

 

 التي المعلومات صحة في يطعن معنوي وألكل شخص طبيعي  يحق : 7 الفصل

أن يطلب من المؤسسة المصرحة إصالح  المعلومات لمركزية بها التصريح تم والتي تخصه

القيام بالتعديالت  المصرحة ةيتعين على المؤسس الخطأصورة ثبوت  وفيتلك المعلومات. 

 .عمل أيام 41يتجاوز  ال أجلفي  الضرورية وإفادة الحريف بذلك دون مصاريف

 

 عناوين حداثإ المعلومات لمركزية المصرحة المؤسسات على يتعين :8 الفصل 

 ويتم. المعلومات لمركزية بها المصّرح بالمعطيات المتعلقة بالشكاوى ةخاص إلكترونية

 .https://online.bct.gov.tn الرابط عبر عناوينالهذه  روابط إدراج

 

على  االطالعلطلبات  االستجابةالمركزي التونسي رفض  بنكلل يمكن : 0 الفصل

 خاصة تتعلق جدية أسباب وجود عندعن بعد  االطالعبخدمة  االنتفاععين المكان أو طلبات 

 تخصه الذي المعنوي للشخص القانوني الممثل صالحيات أو باألمر المعني هوية بتحديد

 .المعلومات بمركزية المسجلة المعطيات

 

 3 عدد التونسي المركزي البنك منشور من 2و 3 ينالفصل أحكام تلغى: 1 9 الفصل

  .المعلومات بمركزية المتعلق 9113 مارس 41 في المؤرخ 9113 لسنة

 

 ه يجري غير أنّ  .نشرهتاريخ  من ابتداءهذا المنشور حيز التنفيذ  يدخل: 1 0 الفصل

نوفمبر  43تاريخ من هذا المنشور انطالقا من  3العمل بدفع المعلوم المشار إليه بالفصل 

9142 . 

 

 المحــافــظ،

 

 

 العباسي مروان

https://online.bct.gov.tn/
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 9900لسنة  90 عدد التونسي المركزي البنك لمنشور  0 عدد ملحق

 

 

المسجلة بمركزية  طياتالخاص باالطالع على المع الواب موقع في التسجيل تفعيل إجراءات

 https://online.bct.gov.tn المعلومات:

 

 في الموقع الفرع ءحرفا تسجيلله تفعيل  لالمخوّ  يالبنك الفرع عون على يتعين

على حق النفاذ لهذه الخدمة عبر نظام تبادل المعطيات للبنك المركزي  مسبقا   صلاالحو

 : (Evènement : validation des inscriptions PP)التونسي 

 المعلومات مع االشتراك تفعيل طالب الحريفمن مطابقة هوية  التأكد -

 الموقع من والمستخرجة طرفه من الممضاة التسجيل وثيقة في المدرجة

 (.المرفق األنموذج)انظر 

عبر نظام  (Evènement : validation des inscriptions PP)لخدمة  الدخول -

 تبادل المعطيات. 

إدخال رقم وثيقة التعريف بالهوية كما ورد في وثيقة التسجيل ثم النقر على  -

 زر االسترشاد.

ثم تفعيل تسجيل  مقدمةتفعيل االشتراك بالنقر على المربع الخاص بكل وثيقة  -

 االشتراك بالضغط على الزر المخصص لذلك.

وتاريخ القيام  ووظيفته ولقبه االمضاء على وثيقة التسجيل مع ذكر اسمه -

 .التفعيل عمليةب

 .لدى الفرع البنكي المحفوظالحريف  ملفالتسجيل في  وثيقة ادراج -

 

 

 

 

https://online.bct.gov.tn/
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 9900لسنة  90 التونسي عدد المركزي البنك لمنشور  9ملحق عدد

 

 للعموم بشبابيك  المسداة الخدمات قائمة

 (المعلومات مركزيةالبنك المركزي التونسي )

 

 مقدار المعلوم  بيان الخدمة  معرف الخدمة

CCP01 
مركزية القروض لألشخاص 

 الطبيعيين
 دنانير 5 ألشخاص الطبيعيين  اوضعية تعهدات 

CRI01 

 مركزية المخاطر

 دنانير 01 وضعية تعهدات المؤسسات والمهنيين

CRI02 دينارا 01 وضعية تعهدات المجمعات 

CAC01 

 مركزية القروض المصنفة

 مـجـانـــا ألشخاص الطبيعيين  اوضعية تصنيف تعهدات 

CAC02 مـجـانـــا وضعية  تصنيف تعهدات المؤسسات والمهنيين 

CCI01 

 مركزية الشيكات غير المستخلصة

 دنانير 5 قائمة عوارض دفع الشيكات

CCI02 مـجـانـــا شهادة في رفع التحـجـيـر 

CB01  دنانير 01 حسب المؤشرات المالية  لشركةالقطاعي ل تموقعال الموازناتمركزية 

 


