
  نظمها معهد البنك المركزي التونس  خالل سنة 
                                           الدورات التكوينية الت 
                      2021 : 

 

 عنوان الدورة التكوينية تاري    خ  عدد
شكل  
 الدورة 

 الفئة المعنية 
 اإلدارات
 المساهمة 

 مارس  31 1
وط فتح وتسيي                                  يوم إعالم  حول ش 

                                    حسابات األشخاص الطبيعيي   المقيمي   

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 القطاع
  
  المرصف 
       

 اإلدارة العامة
 لعمليات الرصف 

 أفريل  30 2
  البالد التونسية  

                  يوم إعالم  حول "الصفقات المنجزة ف 
                                 

                                    من قبل مسدي الخدمات غي  المقيمي  " 

 حلقة
 دراسية
 شبكية

  القطاع
  
  المرصف 
       

  اإلدارة العامة 
 لعمليات الرصف 

 ماي  27 3
 توعية داخلية حول نظام إدارة المخاطر 

  البنك 
        العملياتية ف 
              

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 البنك 
  المركزي 
         التونس  

 الرقابة العامة

 ماي  31 4
 2016لسنة  08                          يوم إعالم  حول المنشور عدد 

 المتعلق بمنحة اسفار االعمال والنصوص الالحقة

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 القطاع
  
  المرصف 
       

 اإلدارة العامة
 لعمليات الرصف 

 جوان 17 5
                     اعالم  حول المنشورين يوم 

   03و 02عدد 
  المؤرخي   ف 
 2021ماي  31            

 حلقة
 دراسية
 شبكية

               القطاع البنك  
كات                     والدواوين والش 

 العمومية 

 اإلدارة العامة
 للترصف 

  االحتياطات
            ف 
   

 واألسواق 

6 
 26و 19

 جوان
  قانون الرصف 

             تكوين ف 
         

 )دورة أوىل(
دورة  
 مصغرة 

   
   اطارات المكتب الخلف 
                    

 بنك  للتجاري
 اإلدارة العامة

 لعمليات الرصف 

 جوان 24 7
حصة تحسيسية صلب البنك حول مدونة أخالقيات  

  البنك المركزي 
                موظف 
      

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 البنك 
  المركزي 
         التونس  

اإلدارة العامة للمصالح  
 واالمتثال  القانونية

 جوان 30 8
تيب   

      يوم إعالم  حول تطور اإلطار الي 
المتعلق بالتنظيم                               

                                 الماىل  لعمليات التجارة الخارجية

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 القطاع
  
  المرصف 
       

 اإلدارة العامة
 لعمليات الرصف 

9 
30  

        سبتمي  
                                               يوم إعالم  حول حسابات المقيمي   بالعملة االجنبية 

 اإلقتصادي    المرتبطة بالنشاط

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 القطاع
يد   والي 

          المرصف 
       

 العامةاإلدارة 
 لعمليات الرصف 

10 
 22و 8

 أكتوبر 
  قانون الرصف 

             تكوين ف 
         

 )دورة ثانية(
دورة  
 مصغرة 

فون بالحرفاء 
 
             المكل
 
      

 بنك  للتجاري
 اإلدارة العامة

 لعمليات الرصف 

        نوفمي   5 11
                                                 يوم إعالم  حول التحويالت بعنوان العمليات الجارية:  

 المنح السياحية وبطاقات التكنولوجيا الدولية

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 القطاع
يد   والي 

          المرصف 
       

 اإلدارة العامة
 لعمليات الرصف 

12 
25 

        نوفمي  
المتعلق   2021لسنة  05                          يوم اعالم  حول المنشور عدد 

 بإطار حوكمة البنوك والمؤسسات المالية 

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 القطاع
  
  المرصف 
       

 اإلدارة العامة
 للرقابة المرصفية

13 
8 

        ديسمي  
           إعالم  حول يوم 

 "إجراءات تخليص سندات التجارة الخارجية"

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 لقطاع
يد   والي 

          المرصف 
       

 اإلدارة العامة
 لعمليات الرصف 

14 
28 

        ديسمي  
               يوم إعالم  حول 

  الخارج"
          "الصفقات القابلة لإلنجاز ف 
                           

 حلقة
 دراسية
 شبكية

 لقطاع
يد   والي 

          المرصف 
       

 اإلدارة العامة
 الرصف لعمليات 


