
 

 

 

 

 

 0505لسنة  50 عددالمركزي التونسي  البنك منشور 

  0505مارس  91مؤرخ في 
 

 

 

 

 هائإسدا واستمرارية بعض الخدمات المصرفيةمتعلقة بتسعيرة جراءات إ الموضوع :
 

 

 إّن محافظ البنك المركزي التونسي،
 

 فيالمؤّرخ  6102لسنة  53عدد  لقانونا على االطالع بعد

 8وخاصة الفصل  المتعلّق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي 6102 أفريل 63

 ،منه

المتعلّق بالبنوك  6102جويلية  00المؤّرخ في  6102لسنة  88وعلى القانون عدد 

 ،منه 88وخاصة الفصل   والمؤسسات المالية

 

 1991ديسمبر  17المؤرخ في  1991لسنة  22عدد  لى البنوكإمنشور الوعلى 

 المتعلق بتنظيم الشروط المصرفية، مثلما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة له،

 

مارس  01 المؤرخ في 6161لسنة  13 وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد

6161،  

 

 قّرر ما يلي :

 

لحزد مز  الراميزة الزى ايهدف هذا المنشور إلى تعزيزز الجهزود الوطنيزة   -ول الفصل األ

الخدمات المصزرفية مزا الو زا الحزالي  مة إسداءمالءم  خالل  Covid-19 فيروس انتشار

 .لفروعا الى التنقل الحّد م الذي يتطلب تشجيا العمليات ع  بعد و

 

سزعيرة تطبقة علزى نالموالمخالفة الترتيبية ظر ع  جميا األحكام بصرف النّ  -0الفصل 

 : ، يتعي  على البنوكةيكالبنالخدمات 

 

 الموزعات اآللية لألوراق النقديةألوراق النقدية م  اخدمة سحب تسدي مّجانا أن  -9

 ؛البنوكالتابعة لمختلف 



 

 

 أيّ توظيف ( ديناًرا 011) مئة قيمتها  ال تتجاوز  معاملةبالنسبة لكل ق تعلّ أن  -0

 ؛إلكترونيدفا كل خدمة عند إسداء التّجار وتّجار الفوترة على تنطبق عمولة 

 

  ؛عند طلبهوذلك  له حساب بنكي حريفي ألبنكية بطاقة  مّجانا توفّرأن  -3

 

ي ألبصفة مجانية  الّشح بنكية مسبقة بطاقة تتخذ التّدابير الالّزمة لتوفير أن  -4

 عند طلبه.وذلك شخص 

 

على  الحرص أن تحرص تماملبريد لالوطني  الديوانوالبنوك لى عيجب  -3الفصل 

 .اإللكتروني االنقدية والدفاستمرارية خدمات سحب األوراق  مان 

 

لموزعات اآللية ، تأمي  التزويد المستمّر لعلى وجه الخصوص اعليهوللغرض، يجب 

واتخاذ فا لدّ التقنية المؤمنة لخدمة امنصات والّسهر على حس  جاهزية الألوراق النقدية ل

هّد بكّل التعو أو انقطاع في أسرع وقت ممك  عطبأي معالجة زمة لجميا التدابير الالّ 

 ى حرفائهم.كاوشب

 

م  هذا المنشور  6سعيرة المنصوص عليها بالفصل التإجراءات تكتسي  -4الفصل 

 استثنائية ومؤقتة. صبغة 

 

   تززززززززاري هززززززززذا المنشززززززززور حيززززززززز التنفيززززززززذ ابتززززززززداء مززززززززدخل يزززززززز -0الفصللللللللل 

 نشره.

 

مز   6 الفصزل يفزالمنصوص عليها التسعيرة  إلجراءاتالمتثال إذا اقتضى ا ،هغير أنّ 

، فزي يتجزاوزأن يجزب ال  االجزراءاتتطبيزق هزذه فزنّن ، مسزبقةتقنية  توفّر شروطهذا المنشور 

 .6161مارس  62تاري  جميا األحوال، 

 

 المحــافــــظ 

 

 

 مروان العبّاسي                                                                            

 


