
 

 

 

 2021أفريل  06  تونس، في

830 مقرر ترتيبي عدد  

 

 .مدونة سلوك أعوان البنك المركزي التونسي  الموضوع:

 

ّالتونسيّ،ّالمركزيّالبنكّمحافظّإنّ 

 

 تعلق بضبط النظام الم 2016أفريل    25مؤرخ في  ال  2016لسنة    35قانون عدد  البعد االطالع على  

 ،منه 63و  48 نفصلي الوخاصة  المركزي التونسياألساسي للبنك 

السلوك  المتعلقة بمدونة    2013جويلية    8المؤرخة في    2013لسنة    23وعلى مذكرة العمل عدد  

 ،التونسي  للبنك المركزي خليينالمدققين الدا على  منطبقةال

 ، 2021 فيفري 3بتاريخ   مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وعلى مداوالت 

 ما يلي: قرر   

بمدونة  أعوان البنك المركزي التونسي    يلتزم بهاالسلوك التي    تضبط مبادئ وقواعد   ل:الفصل األو  

 . سلوك الملحقة بهذا المقرر الترتيبيال

ل من هذا المقرر الترتيبي على كل أعوان لفصل األوباتنطبق مدونة السلوك المشار اليها    :2الفصل  

   أخرى.ترتيبية   صوص بمقتضى نمنطبقة  ألحكام الخاصة الا ب مركزي التونسي، دون المساسالبنك ال

 : يدخل هذا المقّرر الترتيبي حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. 3الفصل 

 

 المحافظ                                                                                          

                                                                                       

 مروان العباسي                                                                                         
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مدونة سلوك أعوان البنك املركزي التونس ي     

 الفهرس 

 

 ديباجة

 الباب األول: املبادئ األساسية للسلوك

 السلوك العام لألعوان   -

 االستقاللية -

 الباب الثاني: احترام الغير

 الباب الثالث: حماية ممتلكات البنك 

 استعمال ممتلكات وتجهيزات البنك  -

 امللكية الفكرية  -

 الباب الرابع: السرية ومعالجة املعلومات  

 السر املنهي وواجب االلتزام بالسرية  -

 حماية املعطيات الشخصية -

 النفاذ إلى املعلومة  -

 واملنظومات املعلوماتية استعمال شبكات االعالمية  -

 الباب الخامس: األنشطة السياسية والجمعياتية والتصريحات العلنية

 ممارسة نشاط سياس ي  -

 ممارسة نشاط تطوعي أو جمعياتي   -

 املداخالت والتصريحات العلنية -

 الباب السادس: تضارب املصالح

 املبدأ العام  -

 الهدايا والفوائد املماثلة  -

 ممارسة نشاط بمقابل  -

 املشاركة في منظومة شراءات البنك -

 التفاوض بشأن عمل جديد  -

 الباب السابع: التصريح باملكاسب 

 الباب الثامن: تطبيق مدونة السلوك 

 متابعة احترام املدونة  -

 اإلعالم بخرق املدونة  -

 العقوبات -
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 ديباجة 

 

إّن ترسيخ الشفافية واملسؤولية املجتمعية للمؤسسة وأخالقيات املهنة كمجموعة من القيم التي تتموقع  

التونس ي عامال   املركزي  للبنك  بالنسبة  يمثل  القانونية،  والقواعد  األخالقية  املعايير  بين  الطرق  في مفترق 

 .حاسما في أداء مهامه وتحقيق أهدافه االستراتيجية

، ينتظر أن تكون مدونة السلوك هذه حافزا  املركزي التونس ي إلى رفعهاات التي يسعى البنك واعتبارا للتحدي

مصداقيتها   وتعزيز  باملؤسسة  العمل  بأخالقيات  النهوض  في  الفاعلة  املساهمة  على  األعوان  جميع   
ّ
يحث

ه من املتعارف عليه أّن تعّقد املخاطر املرتبطة باملج
ّ
االت االقتصادية  وسمعتها تجاه العموم، خصوصا وأن

 واملالية يعطي ألخالقيات املهنة في هذه املجاالت بعدا خاصا.

املهنة   أخالقيات  وقواعد  مبادئ  مع  يتعارض  سلوك  أي  بأن  تام  وعي  على  البنك  أعوان  أّن  املؤكد  ومن 

 املنصوص عليها بهذه املدونة لهو سلوك من شأنه أن يلحق ضررا بالبنك ويؤثر سلبا على سمعته. 

تحسيس مجمل أعوان البنك في هذا املجال عنصرا أساسيا لجعلهم طرفا فاعال ومثاليا في ميدان    ويعتبر

 أخالقيات املهنة وحسن السلوك.

ومن املؤكد أّن كل عون من أعوان البنك سيحرص شخصيا، في مستواه، على أن يتطابق سلوكه مع هذه  

 شترك الّرامي إلى تقوية ودعم ثقة العموم في البنك. املبادئ والقواعد بما يجعله يساهم بنفسه في املجهود امل 

ل دافعا حقيقيا لتطوير الكفاءات ودعم  
ّ
ويكتس ي االنخراط في هذا العقد االجتماعي أهمية بالغة، كونه يمث

 الشعور باالنتماء الى هذه املؤسسة الوطنية.  
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تهدف مدونة السلوك هذه الى ضبط مبادئ وقواعد السلوك التي على كافة موظفي البنك    الفصل األول:

 املركزي التونس ي، املسمى فيما يلي بـ "البنك"، انتهاجها. 

وكذلك   اإلدارية  وضعيتهم  كانت  مهما  بالبنك  عون  صفة  لهم  الذين  األشخاص  جميع  املوظفون  يشمل 

 ي بـ "األعوان" أو "العون".األشخاص امللحقون لديه واملسّمون فيما يل

 : استالم املدونة 2الفصل 

يستلم كل عون نسخة ورقية أو الكترونية من هذه املدونة. ويتعين عليه االقرار باستالمها واالطالع عليها  

 وذلك بامضاء التصريح املرفق لهذه املدونة. 

 الباب األول: املبادئ األساسية للسلوك  

 ن : السلوك العام لألعوا3الفصل 

يمارس أعوان البنك وظائفهم ومسؤولياتهم في كنف االحترام الّتام للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التي 

أنشطتهم. وال يمكن لهم القيام بعمليات أو أعمال يعلمون أنها مخالفة لهذه األحكام. وينتظر منهم   تخضع لها

 مبادئ السلوك األخالقي التالية: تقديم خدماتهم للبنك في نطاق سلوك عام يراعي  

 اإلخالص وذلك بالعمل ملصلحة البنك دون سواها،  -

 األمانة من خالل التصرف باستقامة وتفان،  -

النزاهة من خالل التصرف بتفان وإخالص أثناء ممارسة وظائفهم، دون أن يأخذوا بعين االعتبار مصالحهم    -

 الشخصية،

أو أخذ قرارات تحت تأثير األحكام املسبقة أو قناعاتهم الشخصية أو    الحياد وذلك بتجنب القيام بأعمال  -

 مواقفهم السياسية أو اإليديولوجية أو الحزبية، 

البنك وتجنب االنحياز  تجّرد وذلك  ال  - بين املتعاملين مع  من خالل التصرف بشكل يضمن مبدأ املساواة 

 لشخص أو رأي على حساب آخر،

التصرف باعتدال واحترام عند التعبير عن آرائهم الشخصية تجاه زمالئهم أو رؤسائهم  التحّفظ من خالل  -

 أو الغير، سواء كان ذلك بصفة كتابية أو شفاهية. 

 : االستقاللية 4الفصل 

، املتعلق بضبط النظام األساس ي  2016أفريل    25املؤرخ في    2016لسنة    35من القانون عدد    2ينص الفصل  

ه ال يمكن  للبنك على أن هذا األ 
ّ
خير يكون مستقال في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف في موارده وأن

 املساس من استقالليته أو التأثير على قرارات هياكله وأعوانه في نطاق مباشرة مهامهم.
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واستنادا إلى أحكام هذا الفصل، يباشر أعوان البنك مهامهم ومسؤولياتهم بصفة مستقلة وموضوعية دون  

 لتمسوا أو يقبلوا تعليمات من سلطة أو هيكل أو شخص من خارج البنك. أن ي

 الباب الثاني: احترام الغير 

يجب على كل عون أن يلتزم بواجب االحترام والتقدير تجاه زمالئه ومرؤوسيه ورؤسائه وكذلك    :5الفصل  

 يرغب في أن يعامل بها.  مستعملي الخدمات املقدمة من قبل البنك. ويدعى الى معاملتهم بنفس الطريقة التي

التحّرش   أو  العنف  أشكال  أي شكل من  ممارسة  بالبنك عن  األعوان خالل عملهم  يمتنع  الغرض،  ولهذا 

 املعنوي أو الجنس ي أو أي شكل من أشكال التمييز أو املشاركة في ذلك.  

ملباشرة للقيام  كما يمنع على العون تجاوز الحدود القانونية ملهامه بغرض دفع الشخص الخاضع لسلطته ا 

 بأفعال مخالفة للقانون أو إجباره على تحّمل أّي تعّد على كرامته أو حقوقه. 

 الباب الثالث: حماية ممتلكات البنك 

 : استعمال ممتلكات وتجهيزات البنك 6الفصل 

ممتلكات   على  الحفاظ  واملناسبة قصد  املعقولة  العناية  وتدابير  إجراءات  جميع  اتخاذ  العون  على  يتعين 

 بنك وتجهيزاته وحمايتها. ال

حاالت   باستثناء  املنهي،  لالستعمال  مخّصصة  ذمته  على  املوضوعة  والتجهيزات  املمتلكات  جميع  وتكون 

االستعمال ألغراض أخرى مسموح بها بشكل محدود والتي ال تؤدي إلى الضرر بهذه املمتلكات والتجهيزات أو  

 بممارسة النشاط املنهي بصفة عادية.

 لكية الفكرية : امل7الفصل 

التشريع   بموجب  مصّنفات محمية  انجاز  في  يساهموا  أو  ينجزوا  أن  عملهم  إطار  في  البنك  ألعوان  يمكن 

 الخاص بامللكية الفكرية )تطبيقات في اإلعالمية، مقاالت، دراسات، ...(. 

افق البنك صراحة  وتعود حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بهذه املصّنفات، طبقا للقانون، الى البنك ما لم يو 

 على خالف ذلك. 

دراسات ذات صبغة تقنية أو  فكرية ومقاالت و   ويرى البنك فائدة جّمة في قيام أعوانه بإصدار منشورات

ه  
ّ
 أن

ّ
عندما ال تكون هذه اإلصدارات  يستوجب الحصول على الترخيص املسبق من قبل املحافظ  علمية. إال

 مرتبطة بشكل من األشكال بوظائف ومسؤوليات العون الذي أنجزها. منجزة بطلب من البنك نفسه وتكون  
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 الباب الرابع: السرية ومعالجة املعلومات 

 

 : السر املنهي وواجب االلتزام بالسرية8الفصل 

املشار اليه أعاله، يخضع أعوان البنك الى واجب الحفاظ    2016لسنة    35من القانون عدد    3طبقا للفصل  

 من املجلة الجزائية.   254املنهي وتطبق عليهم أحكام الفصل على السر 

الى واجب املحافظة على سرّية املعلومات وهو واجب أوسع نطاقا يشمل جميع   البنك  كما يخضع أعوان 

الوقائع واملعلومات التي اطلع عليها األعوان بمناسبة ممارستهم ملهامهم وأعمالهم حّتى وإن لم تكن مشمولة  

 .بالسر املنهي

 واستنادا إلى هذه الواجبات، يجب على كل عون من أعوان البنك أن: 

بمناسبة ممارسته    - اطلع عليها  التي  تكتس ي صبغة عاّمة  التي ال  باملعلومات  للغير  يمتنع عن اإلفصاح  أن 

قة بالبنك )أنشطة، أعمال...( أو بأحد أعوانه أو بأي شخص ماّدي أو معنوي كان أو ال يزا
ّ
ل  ملهامه واملتعل

 على عالقة بالبنك،  

ويقصد بعبارة "الغير" كل شخص غير مؤّهل بمقتض ى القانون للحصول على هذه املعلومات بما في ذلك  

 أفراد عائلة العون املعني وأقاربه ومعارفه. 

أن يتجنب كل نقاش عام، في وسائل االعالم أو خارجها في خصوص أنشطة وأعمال وسياسات وتنظيم    -

 مرخصا له في ذلك. البنك اال إذا كان

قة    -
ّ
املتعل الداخلية  اإلجراءات  فيها  بما  للغرض،  املعتمدة  والترتيبية  القانونية  اإلجراءات  باتباع  يلتزم  أن 

باملداخالت والتصريحات لوسائل اإلعالم والّنفاذ إلى املعلومة واإلبالغ عن املمارسات غير القانونية أو غير  

ص أو مسموح باإلفصاح عنها. املشروعة، وذلك عند التصريح بمعلوم
ّ
 ات مرخ

 إذا أصبحت  
ّ
ويبقى واجب عدم إفشاء املعلومات السرية محموال على أعوان البنك حّتى عند انتهاء مهامهم إال

 هذه املعلومات معلومات عامة. 

 : حماية املعطيات الشخصية 9الفصل 

ق بحماية املعطيات    2004  جويلية  27املؤرخ في    2004لسنة    63طبقا ألحكام القانون األساس ي عدد  
ّ
واملتعل

 الشخصية، يتحمل البنك مسؤوليات معّينة في خصوص معالجة املعطيات الشخصية.  

لذا يجب على كل عون احترام موجبات القانون املشار اليه وبصفة عامة كّل املقتضيات القانونية والترتيبية  

 بحماية املعطيات الشخصية. بما في ذلك القواعد واإلجراءات الداخلية بالبنك املتعلقة
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 على وجه الخصوص: ويجدر تذكير األعوان املكلفين بمعالجة املعطيات الشخصية

أي حال من    - في  يمكن  أجلها وال  التي جمعت من  لألغراض  إال  املعطيات  هذه  استعمال  عليهم  يمنع  ه 
ّ
بأن

 األحوال استعمالها ألغراض غير مشروعة، 

ه يمنع عليهم افشاء هذه ا -
ّ
ص لهم في االطالع عليها. بأن

ّ
 ملعطيات لغير األشخاص املرخ

املعطيات    - أي  البنك  مستوى  في  معالجتها  تتم  التي  املعطيات  جميع  هي  بالحماية  املعنية  املعطيات  بأّن 

 الخاصة بأعوانه واملتعاملين معه وكذلك بكل شخص آخر ماّدي أو معنوي تربطه به عالقة.

 : النفاذ الى املعلومة10الفصل 

 2016مارس    24املؤرخ في    2016لسنة    22يندرج البنك في قائمة الهياكل الخاضعة للقانون األساس ي عدد  

 املتعلق بحق النفاذ الى املعلومة ويتحمل بالتالي املسؤوليات والواجبات املنصوص عليها بهذا القانون. 

نوي في طلب الحصول على أّي  وباستثناء وضعيات معّينة، يمنح هذا القانون الحّق لكل شخص ماّدي أو مع

معلومة مسجلة مهما كان تاريخها وشكلها وسندها، سواء تّم انتاجها أو الحصول عليها من قبل البنك في  

 إطار ممارسة أنشطته.  

 ولتمكين البنك من حسن تطبيق هذا القانون، يجب على كل عون:  

أو خطاب وبصفة  - وثيقة  كّل  إنتاج  االعتبار، عند  بعين  يأخذ  هذه    أن  إحالة  إمكانية  معلومة،  كّل  عاّمة 

 املعلومة لألشخاص الذين يطلبون الّنفاذ إليها،

 أن يلتزم باإلجراءات الداخلية املعمول بها في البنك في مجال النفاذ الى املعلومة.  -

 : استعمال شبكات اإلعالمية واملنظومات املعلوماتية11الفصل 

مسؤولة مع أخذهم  طريقة  اإلعالمية للبنك ومنظوماته املعلوماتية بيجب على األعوان استعمال شبكات  

 بعين االعتبار بالخصوص ملا يلي:

 أّن هذه الشبكات واملنظومات مخّصصة ألغراض مهنية صرفة مرتبطة بنشاط البنك، -

مّما يوجب  أّن استعمال بريدهم االلكتروني املنهي واألدوات املماثلة يؤّدي إلى استعمال اسم وصفة البنك    -

 عليهم التزام الحذر في مراسالتهم االلكترونية،

املعلوماتية ألسباب    - واملنظومات  اإلعالمية  الشبكات  هذه  استعمال  مراقبة  في  بالحق  يحتفظ  البنك  أّن 

 تشغيلية بهدف ضمان احترام القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
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 لتصريحات العلنية الباب الخامس: األنشطة السياسية والجمعياتية وا

 : ممارسة نشاط سياس ي12الفصل 

 طبقا للقانون، يحق لكل عون أن يساهم في أنشطة سياسية ويتمتع بحرية التعبير في هذا اإلطار.  

ه ال يجب أن تؤّدي ممارسة النشاط السياس ي من قبل العون إلى التأثير على التزامه بالحياد واالخالص  
ّ
إال أن

 تأثير على سلوكه األخالقي طبقا لهذه املدونة. والتجّرد وبصفة عامة ال

وبصفة خاصة، ُيدعى العون الى تجّنب إحداث أي خلط خاّصة لدى العموم، بشأن وجود عالقة بين نشاطه  

 السياس ي من جهة ووظائفه ومسؤولياته صلب البنك من جهة أخرى. ويجب عليه لهذا الغرض:

ب البنك لغاية الدعاية السياسية أو الحزبية وأن يكون  أن يمتنع عن استغالل وظائفه ومسؤولياته صل  -

 واضحا حول ممارسته لنشاطه السياس ي باسمه الخاص،

لة لسياسيات البنك، -
ّ
ما تّم اعتبارها ممث

ّ
 أن يقوم بتصويب كّل تأويل آلرائه السياسية كل

 أن يقوم بوظائفه في البنك بصفة عادية وبحياد بصرف النظر عن آرائه الشخصية، -

 أن يمتنع عن االستناد إلى مهامه وصفاته السياسية صلب البنك.  -

 : ممارسة نشاط تطوعي أو جمعياتي 13الفصل 

الخاص دون   باسمه  الجمعياتية  أنشطته  باختياره شريطة ممارسة  في جمعيات  ينخرط  أن  للعون  يمكن 

 استعمال اسم البنك لهذا الغرض. 

 لنية : املداخالت والتصريحات الع14الفصل 

يجب أن يكون أعوان البنك على وعي بأّن أّي مداخالت أو تصريحات علنية يقومون بها باستعمال اسم البنك  

ر على مصداقية البنك وسمعته ونظرة العموم إليه.
ّ
 يمكن أن تؤث

وا الحذر في عالقاتهم مع وسائل االعالم وشبكات التواصل االجتماعي. كما أنهم مدعوون 
ّ
  لذا عليهم أن يتوخ

 بالخصوص إلى:

البصري،   أن  - السمعي  التواصل  وسائل  أو  االلكترونية  أو  املكتوبة  الصحافة  عبر  القيام،  عن  يمتنعوا 

سرية أو ذات  بمداخالت أو تصريحات علنية باسم البنك وعن نشر أو افشاء وثائق رسمية أو معلومات  

 كن مرخص لهم في ذلك،صبغة استراتيجية، اطلعوا عليها بمناسبة ممارسة وظائفهم، ما لم ي

لواجب    - بها،  القيام  إلى  يدعون  التي  العلنية  التصريحات  أو  املداخالت  خالل  االعتبار،  بعين  يأخذوا  أن 

 التحفظ املرتبط بصفتهم كممثلين عن البنك، وذلك خصوصا باالمتناع عن القيام بتصريحات مغلوطة أو  
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ارات مهينة، تشهير.....( بما من شأنه أن يضر بسمعة  )عب نشر معلومات خاطئة أو التعبير بشكل غير أخالقي

 البنك،

 أن يحترموا اإلجراءات والقواعد الداخلية بالبنك بخصوص العالقات مع وسائل االعالم، -

أن يّتخذوا جميع التدابير الكفيلة بتجنب الخلط في ذهن العموم بين آرائهم الشخصية )املصّرح بها عند    -

صبغة علمية أو جامعية أو عند املساهمة في حلقات نقاش على شبكات التواصل املساهمة في أعمال ذات  

 االجتماعي....( ومواقف البنك.

 

 الباب السادس: تضارب املصالح  

 : املبدأ العام 15الفصل 

املصالح بتضارب  املتعلقة  العمل  بها  الجاري  القانونية  األحكام  يحترموا  أن  البنك  أعوان  على   يجب 

عدد    عليهاواملنصوص   أوت    2018لسنة    46بالقانون  غرة  في  باملكاسب    2018املؤرخ  بالتصريح  واملتعلق 

 واملصالح ومكافحة االثراء غير املشروع وتضارب املصالح. 

يتمثل تضارب املصالح في الوضعية التي يكون فيها للعون، في إطار قيامه صلب البنك بنشاط أو خدمة أو  

و غير مباشرة يمكن أن يحّققها لفائدته أو لفائدة عائلته املقربة )آباء،  عملية، مصالح شخصية مباشرة أ

بالحياد والتجّرد   التزامه  أو لفائدة أشخاص من محيطه والتي من شأنها أن تؤثر على  أبناء، إخوة، قرين( 

 واملوضوعية أثناء ممارسته لوظائفه ومسؤولياته املهنية.  

 وتشمل املصالح أي امتياز مهما كانت طبيعته.  

ر بصفة جلّية وفعلية في القرار املّتخذ. كما يمكن أن  
ّ
ويمكن أن يكون تضارب املصالح حقيقيا بشكل يؤث

يكون غير محسوس ولكّنه قد يؤدي إلى وضعية مريبة. ويمكن أيضا أن يكون تضارب املصالح محتمال ال  

ه لم يوجد بعد فعل
ّ
أن ع في  غير، أي 

ّ
يا عند ممارسة العون لوظائفه ومسؤولياته املهنية ولكّن حدوثه متوق

 حال تغيير أو تطور في وضعية العون.

 ويتعين على العون بالخصوص:

أن يمتنع عن استغالل أو محاولة استغالل وضعيته بالبنك من أجل تحقيق مصلحة غير مشروعة لنفسه    -

 ص من محيطه، أو ألحد أفراد عائلته املقربة أو ألشخا

 أن ُيعلم الهيكل املكلف باالمتثال بكل وضعية يوجد فيها وقد تؤدي إلى تضارب املصالح،  -
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أن يعلم الهيكل املكلف باالمتثال بكل ما يعود له بصفة شخصية أو ألحد أفراد عائلته املقربة أو ألشخاص    -

 من محيطه، من مصالح في مؤسسات مرتبطة بالبنك بعمليات تعاقدية،

املساهمة في مداولة أو التصويت بشأن وضعية يكون له فيها  إبداء الرأي أو  أن يمتنع عن أخذ القرار أو    -

 بصفة شخصية أو ألحد أفراد عائلته املقربة أو ألشخاص من محيطه، مصلحة ّما. 

 : الهدايا والفوائد املماثلة 16الفصل 

هدايا الضيافة...( من قبل عون البنك لفائدته بصفة   يمكن أن يؤدي قبول هدايا وفوائد مماثلة )هبات،

أو   حقيقي  مصالح  تضارب  وضعية  إلى  محيطه  من  ألشخاص  أو  املقربة  عائلته  أفراد  ألحد  أو  شخصية 

 محتمل.  

 وعلى وجه الخصوص، يجب على العون:

اثلة، في ارتباط  أن ال يطلب لنفسه أو ألحد أفراد عائلته املقربة أو ألشخاص من محيطه، هدايا وفوائد مم   -

 بأي شكل من األشكال بالوظائف واملسؤوليات التي يمارسها بالبنك،

أن يرفض الدعوة إلى نشاط ممول من قبل مزّود مواد أوخدمات مرتبط أو من املتوقع أن يرتبط بالبنك،    -

ما كان حضوره في هذا النشاط يمّس من التزامه باملوضوعية والحياد والنزاهة. 
ّ
 كل

عن قبول هدايا أو فوائد مماثلة لنفسه أو ألحد أفراد عائلته املقربة أو ألشخاص من محيطه،    أن يمتنع   -

 قّدمت له بسبب املهنة أو الوظيفة التي يمارسها،

أو   تّم تقديمها له شخصيا أو ألحد أفراد عائلته املقربة  أنه يمكن للعون قبول هدايا أو فوائد مماثلة   
ّ
إال

 ة بوظائفه ومسؤولياته في البنك، وذلك في إحدى الحاالت التالية: ألشخاص من محيطه، في عالق

العالقات    - في مجال  العادية  املجاملة  أعراف  إطار  في  وتندرج  بسيطة  قيمة  تكتس ي  التي  والفوائد  الهدايا 

 املهنية، 

ّمله واجبا معّينا  الهدايا والفوائد التي ال يؤثر قبولها على التزام العون باملوضوعية والحياد والنزاهة وال يح  -

د انتظارات غير معقولة لدى هذا األخير.
ّ
 تجاه مقدم الهدية أو الفائدة أو يول

ه حول وضعية معّينة، أن يستشير الهيكل املكلف باالمتثال. 
ّ
 ويجب على العون املعني، في حالة شك

 : ممارسة نشاط بمقابل17الفصل 

اط آخر بمقابل. ولهذا الغرض، يتعين على العون  تتعارض ممارسة نشاط دائم بالبنك مع ممارسة أّي نش

 أن يمتنع عن ممارسة نشاط موازي مهما كانت طبيعته. 
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ي أن  للعون  يمكن  ال  انه   
ّ
إال واألدبي.  والعلمي  الفني  اإلنتاج  أنشطة  على  املنع  هذا  ينطبق  عند   ستند،وال 

 بعد الحصول على موافقة املحافظ.
ّ
 ممارسته لهذه األنشطة، على صفته املهنية بالبنك اال

كما يمكن للعون بعد موافقة املحافظ أن يمارس نشاطا ثانويا يتماش ى مع وظائفه وليس من شأنه أن يؤثر  

 التكوين.على السير الطبيعي لعمله بالبنك، وذلك على غرار أنشطة التدريس أو البحث أو 

 : املشاركة في منظومة شراءات البنك 18الفصل 

تخضع منظومة الشراءات في البنك الى قواعد وإجراءات تّم ضبطها من قبل مجلس ادارته وتهدف الى ضمان  

 مبادئ الشفافية واملنافسة وتكافؤ الفرص. 

ب  للبنك  بالنسبة  مهّمة  مسألة  واالجراءات  واملبادئ  القواعد  هذه  احترام  فهم  ويعتبر  حسن  يعّزز  اعتباره 

 منظومة التزّود.  

 ويجب على العون الذي يساهم بأي شكل من األشكال في منظومة الشراء: 

أن يحرص شخصيا في إطار وظائفه ومسؤولياته، على احترام قواعد وإجراءات ابرام الصفقات وكذلك    -

راء وذلك بالتزامه على الدوام بمبادئ املوضو 
ّ
 عية والحياد وتكافئ الفرص. على حسن سير منظومة الش

أن يتجنب التعامل مع املزودين الذين يشاركون في إجراءات إبرام الصفقات بطريقة تثير الشك بخصوص    -

  
ّ
عزم البنك على تطبيق املبادئ املشار اليها أعاله وأن يحرص على أن ال يتّم أي اتصال مع هؤالء املزودين إال

رق الرسمية وكتابيا. 
ّ
 بالط

عن أي وضعية تضارب مصالح لها عالقة بصفقة أو بعقد مبرم أو يزمع ابرامه مع الغير وبصفة    أن يعلم  -

 عامة أن يحترم أحكام هذه املدونة املتعلقة بتضارب املصالح والهدايا والفوائد والّسر املنهي.

 : التفاوض بشأن عمل جديد19الفصل 

ح لعمل جديد أو قبول عرض عمل قّدم له. يمكن لعون من أعوان البنك أن يفكر في مغادرة البنك با
ّ

لترش

وتمّر أحيانا فترة زمنية ما بين تاريخ تقديم عرض العمل وتاريخ االتفاق بشأنه، يتم خاللها التفاوض بشأن  

 العمل الجديد في حين أن العون يواصل انتماءه للبنك.

لوضعية من تضارب مصالح حقيقي  ويجب على أعوان البنك أن يأخذوا بعين االعتبار ما قد ينجّر عن هذه ا

أو محتمل خصوصا عندما تكون للمؤسسة أو للهيكل املقّدم لعرض الشغل عالقة وثيقة بمجال اختصاص  

 البنك.

ويجب عليهم في مثل هذه الحاالت مواصلة االلتزام الّتام بواجبات النزاهة واإلخالص واالستقاللية والتجّرد  

 أثير ملساعيهم في البحث عن عمل جديد على ممارسة وظائفهم في البنك.والسرية. كما يجب عليهم تجنب أّي ت
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 وبصفة خاصة، يتعين على العون املعني بمثل هذه الوضعية: 

 أن يعلم رئيسه بكل عرض عمل يحصل عليه وقد يؤّدي الى تضارب مصالح وبقبول هذا العرض.  -

سرية اطلع عليها خالل ممارسة وظائفه أو    أن يمتنع بعد انتهاء مهامه بالبنك، عن استعمال أي معطيات  -

 افشاءها، وأن يواصل احترام واجب املحافظة على السر املنهي الذي يبقى ملزما به. 

 الباب السابع: التصريح باملكاسب  

تنطبق على البنك األحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل بخصوص التصريح باملكاسب   :20الفصل 

القانون عدد  واملصالح ومكاف في    2018لسنة    46حة االثراء غير املشروع وتضارب املصالح أي    11املؤرخ 

 . 2018أكتوبر  11املؤرخ في  2018لسنة  818واألمر الحكومي عدد   2018أكتوبر 

وبصفة خاصة، يجب على بعض أعوان البنك )املديرون العامون، املديرون العامون املساعدون واألعوان  

تفقد البنوك واملؤسسات املالية( التصريح لدى الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد باملكاسب  املكلفون بمهام  

 واملصالح املشار إليها بالنصوص املذكورة. 

ويجب على هؤالء األعوان أن يكونوا على وعي بأّن البنك يتحمل بمقتض ى القانون املشار اليه أعاله بعض  

 منها متابعة حسن تنفيذ واجب التصريح بالتنسيق مع الهيئة املذكورة. املسؤوليات في هذا املجال وخاّصة 

 الباب الثامن: تطبيق مدونة السلوك 

 

 : متابعة احترام املدونة21الفصل 

قواعد السلوك املنصوص عليها بهذه املدونة  األمثل بيسهر الهيكل املكلف باالمتثال بالبنك على التعريف  

 البنك املعنية والرؤساء املباشرين.   وحسن تطبيقها بالتعاون مع مصالح

ف هيكل االمتثال بما يلي: 
ّ
 ولهذا الغرض، يكل

 تنسيق مجهودات البنك الهادفة الى تعزيز املناخ األخالقي في العمل.  -

تقديم االستشارة وذلك بإبداء الّرأي وتوفير املعلومات الكفيلة باملساعدة في حل املشاكل املرتبطة بقواعد    -

 نصوص عليها بهذه املدونة وخاصة في مجال تضارب املصالح. السلوك امل

 تقديم التكوين الالزم لفائدة األعوان بشأن املبادئ والقواعد املعتمدة بهذه املدونة.  -

القيام بمفرده أو بالتعاون مع املصالح املكلفة بالتدقيق بعمليات املراجعة التي يراها مناسبة قصد التأكد    -

 ونة. من احترام هذه املد
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اعداد تقرير ملحافظة البنك بشأن كل ما يالحظه من إخالل بأحكام هذه املدونة. ويتضّمن هذا التقرير    -

في املوضوع ويقترح عند   رأيه  التي تم خرقها وكذلك  ل إخالال بأحكام املدونة 
ّ
التي تمث العمليات  أو  الوقائع 

شرية قصد الّنظر في تسليط عقوبة طبقا لإلجراءات  االقتضاء، توجيه التقرير الى املصالح املكلفة باملوارد الب

 املعمول بها. 

 تقديم تقرير سنوي ملحافظ البنك حول أداءه ملهاّمه. -

 : اإلعالم بخرق املدونة22الفصل

باالمتثال   املكلف  الهيكل  اعالم  لألعوان  عن   (compliance@bct.gov.tn)يمكن  يرون،  التي  بالسلوكيات 

 واعد واملبادئ املنصوص عليها بهذه املدونة ومّده بجميع املعطيات املتوفرة لديهم.حسن نية، أنها مخالفة للق 

تتم معالجة املعطيات التي تم مّد هيكل االمتثال بها بشكل سري وال يمكن أن تؤدي الى اتخاذ أي تدابير سلبية  

 تجاه كّل من أفصح عنها بسبب هذا الفعل. 

 : العقوبات 23الفصل 

اح  عدم  يمثل  أن  لإلجراءات  يمكن  طبقا  تأديبية  عقوبات  تطبيق  يستوجب  مهنيا  خطأ  املدونة  هذه  ترام 

 املعمول بها. 
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 ملحق ملدونة سلوك أعوان البنك املركزي التونس ي 

 تصريح

 : استالم املدونة( 2)الفصل 

 

 ............................... واللقب.......................................................................................................................االسم 

ــز....................................................... ــــــــ ـــــــــ  .................................................................................................... الّرمـــــــــــــــــــ

 .............. ..............................الرتبة.......................................................................................................................

 ......................................... الوظيفة .....................................................................................................................

 ............................................................................................اإلدارة العاّمة...........................................................

 ...... ...................................... الفرع........................................................................................................................

ي استلمت مدونة السلوك املنطبقة على أعوان البنك املركزي التونس ي واطلعت على  
ّ
أصّرح بموجب هذا أن

 جميع أحكامها . 

 ...................................في ........................................ 

 اإلمضاء                                   

 


