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 إن محافظ البنك المرآزي التونسي،
  المنقح1958 سبتمبر 19 المؤرخ في 1958 لسنة 90 بعد اإلطالع على القانون عدد -

  فقرة أولى،26 و 6 فقرة 10نك المرآزي التونـسي، وخاصة فصليه والمتعلق بإنشاء وتنظيم الب

ى المقرر الترتيبي عدد        المتعلق بإحداث وتنظيم معهد     2002 المؤرخ في غرة جويلية      629وعل

 البنك المرآزي التونسي، 

 .2003 ماي 29وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المؤرخة في 

  :قرر ما يلي 
 

ي عدد         5ل  يعوض الفص    : الفصل األول   رر الترتيب  المؤرخ  629 من المق

ية  رة جويل ي غ زي  2002ف نك المرآ د الب يم معه إحداث وتنظ تعلق ب   الم

 :  هذا نصه ) جديد (5التونسي، بفصل 
 

نك المرآزي  التونسي           " د الب  يرأسها المحافظ » لجنة علمية  «أحدثت بمعه

  : أو نائب المحافظ وتترآب من ممثلي اإلدارات التالية آأعضاء

  اإلدارة العامة للرقابة المصرفية،٠

  اإلدارة العامة للدراسات،٠

  اإلدارة العامة للقرض وأسواق رؤوس األموال،٠

  اإلدارة العامة للتمويالت الخارجية،٠

  اإلدارة العامة للتحويالت والتجارة الخارجية،٠



  اإلدارة العامة للمصالح القانونية والتنظيم والتدقيق،٠
 

 آل شخص يرى فائدة     » اللجنة العلمية  «ئيس أن يدعو إلجتماعات     يمكن للر 

ية برته المهن ه أو لخ ي حضوره لكفاءت ب . ف افظ أو نائ ن المح وة م نهة بدع تمع اللج وتج

 ". المحافظ

ي  ل الثان دد    : الفص ي ع رر الترتيب ية   629يضاف للمق رة جويل ي غ ؤرخ ف  2002 الم

 :التونسي فصل سادس هذا نصه والمتعلق بإحداث وتنظيم معهد البنك المرآزي 
 

ادس   ل الس بط  :الفص ية  « تض نة العلم دورات    » اللج يات وال نوية للملتق برامج الس  ال

 .التكوينية  والتربصات التي ينظمها معهد البنك المرآزي التونسي

ي مشروع الميزانية السنوية للمعهد التي تضبظ  ضمن ميزانية      نظر ف ا ت آم

 .دق عليهالبنك المرآزي التونسي وتصا

وتبت اللجنة في المسائل المتعلقة بسير عمل المعهد وتتولى للغرض خاصة           

م تنظيمها وإختيار المنشطين والمحاضرين وتتقدم                   ي ت ية الت دورات التكوين تائج ال يم ن تقي

 ".بكل مقترح يهدف إلى تطوير نشاط المعهد

 .هيدخل هذا المقرر الترتيبي حيز التنفيذ بداية من تاريخ اإلشعار ب
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