
 

 قانون مشروع 

 املركزي التونسـي للبنك بضبط النظام األساسي  يتعلق
 

 

يضبـط هذا القـانـون النظـام األسـاســي للبنــك المركــزي :  األولالفصــل 

 .التونسـي

 
 الــعــنــوان األول

 أحكـــام عــــامـــــة
 :  2الفصــل 

هيو مسسسي    " البنيك المركيزي  "ما يليي   ن البنك المركزي التونسي المسمى فيإ (1

 .وباالستقالل المالي المعنوي تتمتع بالشخصي   عمومي  وطني 

 

يكون البنك المركزي مستقال في تحقيق أهدافي  ومباريرم ممامي  والتصيري  فيي       (2

ويخضييع البنييك المركييزي للمسيياال  فييي مييا يتعلييق بمبارييرم مماميي   سييبما  . مييواه  

 .يقتضي  هذا القانون

المس من إستقاللي  البنك المركيزي أو التييرير عليى ريراهاا هياكلي  أو       يمكنال ( 3

 .أعوان  في نطاق مباررم مماممم

وال يمكن للبنك المركزي في نطياق مباريرم ممامي  وإسيتعمال سيلطات  المبيني  بميذا        

 .  القانون أن يلتمس أو يقبل تعليماا من الحكوم  أو من أي هيكل عمومي أو خاص

 

 ال يتعياه   ميا  ميع الييير فيي   في عالراتي    ايعتبر البنك المركزي تاجر:  3الفصــل 

القوانين والنظم األساسي  الخاص  ب  وال تنطبق علي  القيوانين والتراتييا المتعلقي     و

 .العمومي  بالمحاسب 

 

يخضييع أعييوان البنييك المركييزي التونسييي لنظييام أساسييي خيياص يضييبط  سييا           و

 . الشروط المنصوص عليما بمذا القانون

 

وال يخضع أعوان البنك المركزي لقانون الوظيف  العمومي  والنظام األساسيي العيام   

ألعييييوان الييييدواوين والمسسسيييياا العمومييييي  عاا الصييييبي  الصييييناعي  والت اهييييي    

حلييي  هأم مالمييا بصييف   لدوليي  أو ال ماعيياا العمومييي  الم والشييركاا التييي تمتلييك ا 

 .مباررم وكليا
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وتطبق عليمم . إلى واجا الحفاظ على السر الممني أعوان البنك المركزيخضع وي

 .ال زائي من الم ل   452أ كام الفصل 

 

البنييك المركييزي    بييالنظر فييي النزاعيياا الناريي   بييين  المحكمـييـ  اال اهييي تصتخييو 

 .أعوان و

  : 4الفصــل 

 بتسييميت  اال ممييـوهي  مقتـرنييـ  رييعاهستعمييـال إيرخييـص للبنييـك المركييزي فييي    (1

 . اإلجتماعي

 .العاصم  تونسبمقر البنك المركزي  (2

فروعييا ليي  فييي الوالييياا  سييبما يييرا  يفييتا البنييك المركييزي فييي الييبال  التونسييي   (3

 .ضروهيا

التيي يـيـرف فيمـيـا     فيي البليدان   وممثليين يمكن للبنك المركزي ان يتخذ مراسيلين   (4

 .لــزوما لـذلـك

 

 :  5الفصــل 

 .بست  ماليين  يناه تمسك  الدول  بالكامللبنـك المركزي ا  د  هأم مال (1

يمكن الزيا م في هأم مال البنك المركزي بإ ماج اإل تياطياا بقراه من  (2

الدول  ويمكن الزيا م في  بإعتما اا من .  كومي يصا ق علي  بيمر م لس اإل اهم

 .بموجا رانون

 

ي ــيـ الميسه  ف  9999لسين    9د  ــيـ انون علقـال يخضع البنك المركزي أل كام ا( 3

 . العمومي  والمسسساا المتعلق بالمساهماا والمنشآا 9999فيفري  9

  

ـــل   طيييرقال يمكييين  يييل البنيييك المركيييزي اال بمقتضيييى ريييانون يضيييبط      : 6الفصــ

 .الـتـصفي 

 

 العنوان الثاني

 أهداف البنك المركزي ومهامه

 

يتمثيييل هيييد  البنيييك المركيييزي فيييي الحفييياظ عليييى إسيييتقراه األسيييعاه  :  7الفصـــــل 

 .والمساهم  في الحفاظ على االستقراه المالي

 

 :يتولى البنك المركزي التونسي لير  تحقيق أهداف  خاص   : 8الفصــل 

 

 وسياس  الصر  وتطبيقمما،ضبط السياس  النقدي   -
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 الذها والتصري  فيمما،ومسك إ تياطياا الصر   -

 السمر على ضمان إستقراه أنظم  الدفع ون اعتما وسالمتما، -

 الرراب  على مسسساا القر  وتعديل النشاط البنكي، -

 إصداه العمل  والعناي  بما وتسميل تداولما على التراب الوطني، -

 الخزين  والعون المالي للدول ،اإلضطالع بدوه عون  -

 اإلضطالع بدوه المستشاه اإلرتصا ي والمالي للحكوم ، -

 ت ميع كل المعطياا التي لما عالر  بمباررم ممام  والتصر  فيما، -

المسيياهم  فييي السياسيي  اإل تراكييي  الكلييي  لييير  التييوري ميين الخطيير النظييامي       -

 والحد من ،

 .اا المصرفي  ماي  مستملكي الخدمالسمر على  -

 

يمكن للبنك المركزي ليير  مباريرم ممامي  القييام خاصي  بالعمليياا       :  9الفصــل 

 :التالي  
 

لفائيدم  ممميا كانيا العملي     أن يفتا على  فاتر   ساباا أموال و ساباا سينداا   (1

الدول  والبنوك والمسسساا العمومي  والمسسساا المالي  والبنوك األجنبي  والبنوك 

األجنبييييي  والمسسسيييياا المالييييي  الوطنييييي  والدولييييي  والييييدول األجنبييييي     المركزييييي  

 والمنظماا الدولي ،

ليدف البنيوك المركزيي     ممما كانيا العملي    فتا  ساباا أموال و ساباا سنداا  (2

األجنبييي  والبنييوك الت اهييي  األجنبييي  ولييدف المييو عين المركييزيين للسيينداا أو لييدف  

 المسسساا المالي  الدولي ،

ا اليذها وييرهيا مين المعيا ن الثميني  وربولميا فيي ريكل و ائيع وإرراضيما           ررا (3

 وبيعما،

 إجراا عملياا على أ واا نسا الفائدم أو الصر  أو الذها، (4

إجيييراا عمليييياا توظييييل وتصيييري  لةميييوال بالعملييي  أو لعناصييير أخيييرف مييين  (5

 اإل تياطياا الخاهجي ،

ماناا طبقيا للشيروط التيي    ويمكن  لمذا الير  مينا ضي  . االرترا  من الخاهج (6

 ،إ اهت  م لسيضبطما 

 .إجراا عملياا تتعلق بالتعاون اإلرليمي أو الدولي في الم ال النقدي (7

 

 الباب األول

 السياسة النقدية
 

  : 11الفصــل 

الشيروط والطيرق    يمكن للبنك المركزي في إطاه ريا م السياس  النقدي   و سيا ( 1

 : التي يضبطما م لس اإل اهم أن
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يشتري من البنوك أو أن يشتري منما مع التعميـيد بإعيا م البييع السينداا العموميي        -

القابل  للتداول وكذلك كلي  ين أو سند على المسسساا وعليى األريخاص الطبيعييين    

 مدهج  بقائم  يضبطما الم لس لمذا الير ،

 

 بالعمل  أليرا  تتعلق بالسياس  النقدي ، ين ز عملياا مقايض  -

 

يصده سنداا  ين على السوق النقدي  لفائيدم المتيدخلين عليى هيذ  السيوق وإعيا م        -

وال تخضييع هييذ  اإلصييداهاا لة كييام التشييريعي  المتعلقيي  بييدعوم العمييوم  . رييرااها

 .لإل خاه

 

 .إن اك كل عملي  نقدي  يراها ضروهي  -

يعيد بيع السنداا واليديون التيي سيبق لي  إرتنااهيا  ون       يمكن للبنك المركزي أن (2

 .تظمير

 

ال يمكن في كلي الحاالا القييام بالعمليياا الميذكوهم بميذا الفصيل لفائيدم الخزيني          (3

 .العمومي  أو ال ماعاا المصدهم

 

في إطاه ريا م السياس  النقديي  يمكين للبنيك المركيزي  سيا الطيرق       :  11الفصــل 

 :التي يضبطما أن 

 

يلزم البنوك بواسط  مناريير بيين تخصيص بحسياباا مفتو ي  عليى  فياتر  مبلييا          -

ويمكين للبنيك المركيزي أن يمينا     . أ نى من اإل تياطياا اإلجباهي  في ريكل و ائيع  

 .تيجيرا على اإل تياطياا اإلجباهي   سا النسا التي يضبطما

 .هذ  السوقيتولى رراا العمل  األجنبي  من سوق الصر  أو بيعما على  -

 

عا م تمويل  ين يقوم بما البنك المركزي  لول إكل عملي   عن ين ر : 12الفصــل 

 قيوق   ميا لي  عليى مديني  مين      محيل المسيتفيد باعيا م التموييل فيي     رانونيا  هذا األخير 

 .وإلتزاماا

 

 الباب الثاني

 إمتياز اإلصدار
 

ـــل  االمتييياك الحصييري  يتولييـى البنييك المركييزي لفائييدم الدوليي  مبارييرم     :  13الفصـ

 .الصداه األوهاق والقطع النقدي   اخل تراب ال مموهي 
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 :  14الفصــل 

الصا هم عين البنيك المركيزي  ون ييرهيا هواج      النقدي  والقطعتكون لةوهاق ( 1

 .رانوني

 .برائي  يير محدو مإالصا هم عن البنك المركزي روم  تكون لةوهاق النقدي ( 2

 لكني  لقطع النقديي  الصيا هم عين البنيك المركيزي      لاالبرائي   يضبط القانون القوم( 3

 .تحديد من طر  البنك المركزي والصنا يق العمومي  يقع ربولما  ون

 

 :  15الفصــل 

بنيك المركييزي وكيذلك سييحبما أو   لل األوهاق والقطيع النقدييي  صييداه إنشياا و إيقيع  ( 1

 .من هذا القانون 42 بدالـمـا  سا الشروط المبين  بالفصلإ

 

األوهاق ضياع أو سرريـ    عندعترا  لدف البنك المركزي إال يمكن القيام بيي  (2

 .النقدي 

 

عليى جمييع    كانيا مشيتمل   عا إتمزرا أو أ هكما البليى   وهر  نقدي ي وك ترجيع  (3

 الحياالا ويقيده البنيك المركيزي فيي     . الكافي  للتعر  عليميا  والمواصفااالعالماا 

 .وجوب التسديد الكلي أو ال زئياألخرف 

 

عتراهيا بليى   إال يخول ترجيع رطع  نقدي  أصبا مين المتعيذه التعير  عليميا أو      (4

أو تييير إالي اعا أريم للبنك المركزي اليدليل اليذي يرتضيي  عليى أن التيييير أو البليى       

 .أو نتي    ال  من  االا القوم القاهرم طاهئنتي    ا ث  كان

 

ميين  األوهاق أو القطييع النقدييي  فييي صييوهم سييحا صيينل أو عييدم أصيينا  ميين     (5

والقطع النقديـ  التي لم تقدم للبنك المركزي في اآلجال المعين  األوهاق ن إف التداول

وفييي هييذ  الحاليي  ال  .العمومييي  تييـفقد روتمييا االبرائيييـ  ويييدفع مقابييل ريمتمييا للخزينييـ  

 . يمكن إبدال األوهاق والقطع النقدي  لدف البنك المركزي

 

تنطبق العقوباا المقرهم بالتشريع ال زائيي ال ياهي بي  العميل عليى       : 16الفصــل 

 خييال وإالمركييزي  الصييا هم عيين البنييك   األوهاق والقطييع النقدييي  تييدليس وتزوييير  

سيييتعمالما وبيعميييا  إمموهيييي  ومدلسييي  أو ميييزوهم لتيييراب ال   أواهق ورطيييع نقديييي   

 .وعرضما وتوكيعما
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 الباب الثالث

 الرقابة على أنظمة الدفع ووسائل الدفع

 

 :مع مراعام صال ياا هي   السوق المالي   : 17الفصــل 

يييرخص البنييك المركييزي فييي إ ييداث أنظميي  الييدفع والمقاصييي  وأنظميي  تسييوي        ( 1

ويسيمر البنيك المركيزي عليى سيالم        .وتسليم األ واا المالي  ويسمر عليى هرابتميا  

 .وسائل الدفع ويتحقق من ن اع  المعايير المنطبق  عليما وعلى أنظم  الدفع

 

 يمكن للبنك المركزي أن يحدث أنظم   فيع وأنظمي  تسيوي  وتسيليم أ واا ماليي      ( 2

ويمكنييي  لميييذا اليييير  أن يحيييدي  معيييايير وريييروط . وأن يتيييولى تنظيمميييا وإ اهتميييا

 .المتدخلين في هذ  األنظم إنخراط 

 

يمكيين للبنييك المركييزي أن يتخييذ التييدابير وأن يوفييـير التسييميالا بمييا فييي علييك          (3

القييرو  اليومييي ، والتييي ميين رييينما أن تضييمن إسييتقراه أنظميي  الييدفع ومتانتمييا          

ون اعتما، ويمكن  أن يمسك سي الا عيواه  اليدفع المتعلقي  بوسيائل اليدفع ممميا        

 .كان ركلما وإ اهتما

 

 الباب الرابع

 االستقرار المالي

 

 :  18الفصــل 

يتولـيى البنك المركزي هصد مختلل العوامل والتطويهاا التي من رينما التيرير  (1

علييى إسييتقراه ال ميياك المييالي ومتابعتمييا، وخاصيي  منمييا التييي تمثييل مساسييا بمتانتيي    

ولميذا اليير  يمكين للبنيك المركيزي الحصيول عليى        . أوتراكما للمخاطر النظاميي  

 .كل معلوم  يراها ضروهي 

 

مركزي أن يطلا من كلي الذواا النارط  في القطياع الخياص كيل    يمكن للبنك ال (2

المعلوماا الضروهي  لمباررم ممامي  المبيني  بيالفقرم السيابق   تيى وإن كانيا هيذ         

 .الذواا ال تخضع لررابت 

 

ميع البنيك المركيزي ليتحصيـيل عليى كيلي المعلومياا        تتعاون هياكل القطاع العام ( 3

المبين  بمذا الفصل بقطع النظر عن الواجبياا المحمولي    الضروهي  لمباررم ممام  

 .عليما بمقتضى السري الممني



 

7 

 

يمكن للبنك المركزي إبرام إتفارياا تعاون مع السيلط األجنبيي  المكليـيف  بالررابي       (4

اإل تراكي  الكلـيي  وأن يتبا ل معما معلوماا تكتسي صبي  سري  بشرط  أن تكيون  

لسييري الممنييي وأن تكييون ضييروهي  إلن يياك ممييام السييلط   هييذ  المعلوميياا مشييمول  با

األجنبييي   سييا القييوانين المعمييول بمييا بالخيياهج وأن تلتييزم السييلط  األجنبييي  بعييدم     

إ التما لليير  ون الموافق  الصريح  للبنك المركزي وعدم إستعمالما إال فيي نطياق   

 .مماهس  صال ياتما

 

 :  19الفصــل 

لحفاظ على إستقراه ال ماك المالي منا مساعداا يمكن للبنك المركزي بمد  ا (9

من هذا القانون وعلك لفائدم  91مالي  في ركل العملياا المشاه إليما بالفصل 

 .مسسساا القر  الملي   التي تيررا سيولتما بصف  مسرت 

 

يمكن للبنك المركزي أن يمنا مساعداا مالي  لفائدم المسسساا المالي  التي  (2

. وكان إفالسما يمثل خطرا على إستقراه ال ماك المالي تدهوها مالاتما

الحصول على ضمان الدول  طبقا للتشريع ال اهي ويستوجا منا هذ  المساعدم 

 .ب  العمل

 

لصندوق ضمان الو ائيع  يمكن للبنك المركزي عند اإلرتضاا منا مساعدم مالي  ( 3

 . طبقا للتشريع ال اهي ب  العملبعد الحصول على ضمان الدول   البنكي 

 

يمكيين للبنييك المركييزي تبييا ل المعلوميياا المشييمول  بالسييير الممنييي مييع الييوكاهم    (4

 .من هذا الفصل 4المكلف  بالمالي  لير  تطبيق مقتضياا الفقرم 

 

ويح ـير على كلي رخص إفشياا المعلومياا السيابق عكرهيا أو إسيتعمالما ألييرا        

مييين الم لييي    452ا المنصيييوص عليميييا بالفصيييل  رخصيييي  وإال تعييير  للعقوبيييا 

 .ال زائي 

 

 99الفائدم على العملياا المشاه إليما بالفصل   ي ا أن تت اوك نسب : 21الفصــل 

 .الموظف  على العملياا الممارل  التي ين زها البنك المركزي  من هذا القانون النسب
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مين هيذا القيانون     99بالفصيل  تمينا المسياعداا الماليي  المشياه إليميا      :  21الفصــل 

ويمكن ت ديدها  ون أن تت اوك الميدم ال مليي  لكيلي تسيبق      . ألجل أرصا  رالر  أرمر

 .بفعل الت ديد أجال يضبط  البنك المركزي بموجا منشوه

 

 الباب الخامس

 سياسة الصرف والتصّرف في اإلحتياطيات

 

ـــل  ضييبطما ي التييي يسييمر البنييك المركييزي علييى تنفيييذ سياسيي  الصيير    :  22الفصـ

 .بالتنسيق مع الحكوم 

 

البنك المركزي إ تياطي الصر  والذها ويتصر  فيمما  يمسك : 23الفصــل 

ولمذا الير  يمكن للبنك . إ اهت  م لسا لسياس  اإلستثماهالتي يضبطما وفق

 . المركزي  سا الطرق التي يضبطما أن يتعارد مع كل وسيط مالي

يضع البنك المركزي إستراتي ي  تصر  في إ تياطي الصر  والذها تقوم عليى  

 . مراعام رواعد السالم  والسيول  والمر و ي 

 

 الباب السادس

 الرقابة على مؤسسات القرض

 

ي ري البنك المركزي التونسي هرابت  على مسسسياا القير  طبقيا     : 24الفصــل 

 .الخاص  المتعلق  بالرراب  على هذ  المسسسااأل كام هذا القانون وطبقا للقوانين 

  

 

 الباب السابع

 العالقات مع الدولة

 

 القسم األول

 دور عون الخزينة والعون المالي للدولة

 

  : 25الفصــل 

البنك المركزي هيو العيون الميالي للحكومي  فيي ميا تن يز  مين عمليياا  خاصي             (1

 .منما عملياا الخزين  والعملياا المصرفي 

 

يتولـيى البنك المركزي بمقري  أو بفروع  مسك الحساب ال اهي للخزيني  وين يز    (2

 .جميع عملياا التوفير والخصم الميعون بما على هذا الحساب
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 .ال ينتج الرصيد الدائن للحساب ال اهي للخزين  فوائد (3

 

 :يتولـيى البنك المركزي م انا  (4

 

 لدول  والتصري  فيما،األوهاق المالي  التابع  ل مسك  ساباا  -

وعلييك فييي  ن  خييالص رصاصيياا السيينداا التييي تصييدهها الدوليي  أو تضييمن فيمييا  -

 .وا د مع الصنا يق العمومي 

 

تسيميالا فيي ريكل     لفائيدم الخزيني  العموميي     ال يمكن للبنيك المركيزي أن يمينا    (5

 .كشوفاا أو ررو  أو أن يقتني بصف  مباررم سنداا تصدهها الدول 

 

هذا التح ير على عملياا المساعدم المالي  التي يمنحما البنيك المركيزي    وال ينطبق

 سييا الشييروط المبينيي  بمييذا القييانون لفائييدم مسسسيياا ريير  تملييك الدوليي  بصييف       

 .مباررم أو يير مباررم مساهماا في هأم مالما

 

ـــل  يمكيين للبنييك المركييزي بطلييا ميين الييوكير المكلييل بالمالييي  إسييداا       : 26الفصـ

المالييي  لييإل اهاا والمسسسيياا العمومييي  وكييلي المياكييل المالييي  الخاضييع    الخييدماا 

أل كييام تشييريعي  خاصييي  أو الخاضييع  إلرييرا  الدوليي ، وأن ين ييز لفائييدتمم كييلي         

عمليييياا الخزينييي  والعملييييياا المصيييرفي  والقييير  طبقييييا للشيييروط المضييييبوط       

 .المذكوهمباإلتفارياا المبرم  مع اإل اهاا والمسسساا العمومي  والمياكل 

 

سسياا الماليي    مسيسياعد البنيك المركيزي الحكومي  فيي اتصياالتما بال       : 27الفصــل 

الدولييي  ويمكيين لمحييافا وأعييوان البنييك المركييزي المعينييين لمييذا الييير  أن يمثلييوا 

 .سساا المذكوهم أو أرناا المستـمـراا الدولي مسالحكوم  سواا لدف ال

 

  : 28الفصــل 
تفاريييياا  فيييع إي فيييي المفاوضييياا التيييي تتعليييق بيييابرام  يشييياهك البنيييك المركيييز  (1

اا يييتفارإاا ويمكيين ليي  أن يبييرم جميييع   يييوهييو مكلييل بتنفيييذ هييذ  االتفار   مقاصيي أو

 .التطبيق الالكم  لمذا الير 

     

ع جميي  وتتحميل  األهبيا  الدولي  التيي تنتفيع ب مييع      لفائيدم اا المشاه إليما يتنفذ االتفار (2

الفوائيد والتكياليل ممميا كيان نوعميا وتضيمن للبنيك        والعموالا والخسائر والمصاهيل 

 .أو كل خساهم أخرف سعر الصر كل خساهم نات   عن  تيطي المركزي 
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 القسم الثاني

 دور المستشار اإلقتصادي والمالي للحكومة

 

 : 29الفصــل 

 .يدعم البنك المركزي السياس  اإلرتصا ي  للدول  (1

 

يمكن للبنك المركيزي أن يقتير  عليى الحكومي  كيلي التيدابير التيي مين ريينما أن           (2

تسرر إي ابيا على ميزان الدفوعاا وتطويه األسعاه و رك   هؤوم األموال وعلى 

 .وضعي  المالي  العمومي  وبصف  عام  على نموي اإلرتصا  الوطني

 

األسيعاه واإلسيتقراه    ويعلم الحكومي  بكيلي أمير مين ريين  أن يميسي مين إسيتقراه         (3

 .المالي

 

يمكيين للمحييافا أن يحضيير بصييف  إستشيياهي  فييي إجتماعيياا الحكوميي  التييي يييتمي     (4

 .التداول فيما  ول مسائل عاا صبي  إرتصا ي  ومالي  ونقدي 

 

ي ا أخذ هأي البنك المركزي مين ربيل الحكومي  فيي خصيوص كيل        : 31الفصــل 

البنيييك المركيييزي أو بم ييياالا   مشيييروع ريييانون أو أمييير  كيييومي يتعليييق بيهيييدا    

وي ا أخذ هأي  من ربل م لس نيواب الشيعا  يول كيل مقتير  ريانون       . إختصاص 

 .  يتعلق بتلك األهدا  أوالم االا

 

تعلييم الحكوميي  البنييك المركييزي بكييلي مشيياهيع اإلرتييرا  الخاهجييي      : 31الفصــــل 

 .للدول 

 

ميين أن اإلرتراضيياا  تتشيياوه الحكوميي  مييع البنييك المركييزي كليمييا هأف هييذا األخييير  

 .رينما أن تيرر على ريا م السياس  النقدي 

 

يمكيين للييوكير المكلييل بالمالييي  أن يفييو  البنييك المركييزي فييي نطيياق :  32الفصــل 

 :الحدو  المقريهم بقانون المالي  في 

 

 إصداه ررو  هراعي  على األسواق المالي  الخاهجي  بإسم الدول  ولحسابما، -

 المسسساا المالي  األجنبي  بإسم الدول  ولحسابما، إبرام عقو  رر  مع -

 .إصداه صكوك لفائدم الدول  على األسواق المالي  الدولي  -
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ولمذا الير  يتمتيع البنيك المركيزي بكيلي السيلطاا إلمضياا كيلي الوريائق والعقيو           

 .المتعلق  بإصداه القرو  الرراعي  أو الصكوك أو عقو  القر 

 

هراعي أو صكوك أو بيإبرام رير  عين م ليس اإل اهم      يصده رراه إصداه رر 

ويصا ق عليي  بييمر  كيومي بيإرترا  مين المحيافا بعيد أخيذ هأي اليوكير المكليـيل           

 .بالمالي 

 

وتتحميل الدول  كلي المصاهيل الناجم  عن اإلصداه الررياعي أو إصيداه الصيكوك    

 .أو عن إبرام عقد القر 

 

عميوالا واألصيل وينفيذ بيإعن مين اليوكير       ويحصل الوفاا بالمصاهيل والفوائيد وال 

بعيد إعيالم    العموميي   المكلل بالمالي  بواسط  الخصيم المبارير مين  سياب الخزيني      

 .أمين المال العام ومدي  بالورائق والمسيداا الضروهي 

 

 .يمكن للبنك المركزي أن يقر  ويقتر  بإسم  ولحساب  بالعمل :  33الفصل 

 

 

 الباب الثامن

 عمليات مختلفة

 

 :  34الفصــل 

يمكن للبنك المركزي أن يتلقى في  ساباا يفتحما، المبالغ التي تو عميا البنيوك   ( 1

 . إ اهت  م لس يوافق عليممواألرخاص المعنويين الذين  الطبيعيينواألرخاص 

 .على الحساباا الدائن  بالعمل  وال يمكن منا فوائد  إالي

ييدفع البنيك المركيزي مييا وريع التصير  فيي  ميين الحسياباا الميذكوهم وميا ورييع           (2

 .في  دو  األهصدم المتوفرمإبرامـ  من االلتزاماا بشبابيك  

يمكن للبنك المركزي أن يقوم بإعا م تمويل عمليياا المقايضي  الم يرام بالعملي      ( 3

 . أجنبي مقابل الديناه التي تن زها البنوك التونسي  مع مسسساا مالي  

 

 : 35الفصــل 

 

 سيا   يبا لميا يمكن للبنك المركزي أن يبنــي العقاهاا أو يقتنيمـا أو يبيعميـا أو  ( 1

 .ستياللـ إ اجيـاا 

 .الذاتي أموال   على السابق عكرها إالالمصاهيل  تحميلال يمكن  (2
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 :أوالمعطلــ   فيماالمشكوك   يون يمكـن للبنك المركزي لضمان خالص  (3

 

 ،ههون ركلأن يتخذ جميع الضماناا خاص  في  -

 .العقاهي أو  المنقول   كل المكاسا  جبريأن يشتري بالتراضي أو بناا على بيع  -

إال عكير فيي ظير  عيامين      ماالمشترام كيف وي ا التفويا في العقاهاا والمكاسا 

 .ستعمالما لحاجياا االستياللإ إعا تم

 

أن يوظيييل األميييوال الذاتيييي  للبنيييك المركيييزي  اإل اهم م ليييسيمكييين ل:  36الفصـــل 

 : اإلستمالكااوالمتمثل  في  سابات  من  يث هأم المال واإل تياطياا و

 

 ،4و 9الفقرتين  35سواا في ركل عقاهاا طبقا أل كام الفصل  -

 بالبوهص ،سنداا مدهج   أو في ركل  -

 ،مسسساا يير مقيم  تصدهها هياكل أوأو في ركل سنداا مساهم   -

 ،أو في ركل مساهماا في مسسساا يكون يرضما إ اهم خدماا بنكي  مشترك  -

 .أو إل داث كل  لي  أو عاا يير مقيم  عن كل عملي  إصداه صكوك -

 

مبارييرم مماميي  ومتابعيي  الظيير    يتييولى البنييك المركييزي فييي نطيياق   :  37الفصــل 

المعطيياا عاا العالري  بيالقرو  الممنيي  وييير       ت مع فيي   إ اهم س ل اإلرتصا ي

الممنييي  والتسييميالا فييي الييدفع الممنو يي  ميين الت يياه والييديون البنكييي  المقتنييام ميين    

 .الديون رركاا إستخالص

ولميييذا اليييير  ي يييا عليييى المسسسييياا المخيييول لميييا مييينا القيييرو  وريييركاا     

تصييريا للبنييك  إسييتخالص الييديون والت يياه الييذين يتعيياطون البيوعيياا بالتقسيييط ال    

آلجيال  االمركزي بالمعطياا التي يحد ها بموجا منشوه وإ ترام الشروط الفني  و

 .التي يضبطما لمم

  

لكل من المسسساا والشركاا  يضبط البنك المركزي بموجا منشوه:  38الفصل 

المسييتمديم ميين  المعطييياا فييي مييا يخصيي  وكييٌل المييذكوهين بالفصييل السييابقوالت يياه 

 .التي ي ا إ ترامماالفني  شروط الو اإلطالع عليما مميمكنالتي لي و الس

 

 إال لييييير   هاسيييي  مطالييييا القيييير   المقديميييي  وال يمكيييين إسييييتيالل المعطييييياا 

 . ويح ر إ التما لليير وتقييم المخاطر على الحرفااأوالتسميالا في الدفع أ

 

ويعارييا كييل ميين يخييالل مقتضييياا الفقييرم السييابق  بالعقوبيياا المنصييوص عليمييا        

  .من الم ل  ال زائي  452بالفصل 
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الممنييي  المنتفعييين بييالقرو  الممنييي  ويييير    يمكييين البنييك المركييزي    : 39الفصــل 

والتسييميالا فييي الييدفع ميين اإلطييالع علييى المعطييياا التييي تخصييمم وفييق رييروط       

 . وإجراااا يضبطما بموجا منشوه

 

يعارييا بخطييي  تتييراو  بييين خمسيي   ال  وخمسييون ألييل  ينيياه كييل      :  41الفصــل 

بمعطيياا  يصيري   من هيذا القيانون    39معنى الفصل  للتصريا على رخص خاضع

 . أو منقوص  يير صحيح 

 

وفييي صييوهم التيييخير عيين التصييريا  سييا اآلجييال التييي يضييبطما البنييك المركييزي 

مائتيان   هاريده   خطيي  سيلط عليى المخيالل    تمن هيذا القيانون    39على معنى الفصل 

 .وخمسون  يناها لكل يوم تيخير

 

أن يعليق   عالوم على العقوباا المذكوهم بالفقرتين السابقتين يمكن للبنك المركزيو

بصيييف  ورتيييي  أو نمائيييي  لكيييل مييين يخيييالل منشيييوهي  الميييذكوهين   خدمييي  اإلطيييالع 

 .من هذا القانون 39و 33بالفصلين 

 

مين  الفصيل   هيذا  مين  والثانيي   األوليى  بيالفقرتين تقع معاين  المخالفاا المشاه إليميا  و

يتضييمن  ربييل أعييوان البنييك المركييزي المييسهلين ميين المحييافا ويحييره فيمييا محضيير 

 .وان المحرهينعتاهيخ تحرير  وختم البنك المركزي وهوي  األ

 

مكتيوب مضيمون   يستدعى المخالل ربل ضيبط الصييي  النمائيي  للمحضير بواسيط       

 .الوصول مع اإلعالم بالبلوغ لتقديم تصريحات 

 

وعلييى المخييالل فييي صييوهم  ضييوه  إمضيياا المحضيير وفييي صييوهم الييرف  يييتم   

 .التنصيص على علك بالمحضر

 

وفي صوهم هفض  الحضوه أو اإلمضاا تبليغ   .تسلم نسخ  من المحضر للمخاللو

 .ل  نسخ  من  بواسط  مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 

المخييالل  إسييتدعاابعييد  تسييلط الخطايييا ميين  ربييل محييافا البنييك المركييزي التونسيييو

 .  يستعين بشخص يختاه  للدفاع عن أن ويمكن للمخالل . لسماع 

 

يصيدهها ويكسييما    لفائدم الخزين  العمومي  بواسط  بطار  إلزام الخطايا وتستخلص

 .   وتنفذ طبقا لم ل  المحاسب  العمومي بالصيي  التنفيذي  محافا البنك المركزي 
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 :  41الفصــل 

 .للبنك المركزي سلط  إصداه منارير وتعليماا في  دو  أهداف  وممام ( 1

 .ملزم  لةرخاص الموجم  إليمم تكون منارير البنك المركزي وتعليمات ( 2

تنشيير المنارييير علييى مورييع واب البنييك المركييزي وعنييد اإلرتضيياا بالرائييد الرسييمي      ( 3

 .لل مموهي  التونسي 

ي ري البنك المركزي  سا الطرق التي يضبطما إستشاهم في ميا يتعليـيق بالمناريير    ( 4

 .جراا في الحاالا المتيكـيدمالتي يعتزم إتخاعها ألخذ هأي المعنيين بما ويعفى من هذا اإل

 

يتعاون البنك المركزي مع المي ياا التعديليي  للقطياع الميالي ورطياع      :   42الفصــل 

 .التيمين

 

ويمكن للبنك المركزي إبرام إتفارياا تعاون رنائي  أو متعيدي م األطيرا  ميع البنيوك     

المركزي  األجنبي  وسلط الرراب  األجنبي  والسيلط األجنبيي  المكلفي  بررابي  األسيواق      

الماليييي  والمسسسييياا الدوليييي  والسيييلط الوطنيييي  المكلفييي  بررابييي  ف ييياا أخيييرف مييين   

م  الدفع وأنظم  التسوي  وتسليم األ واا الماليي   المسسساا المالي  وسلط هراب  أنظ

فروع أو وكياالا بنيوك أو مسسسياا ماليي       فتاوأنظم  ضمان الو ائع خاص  عند 

وتضبط هذ  اإلتفارياا خاصي  طرق إجراا الررابي  والمشياهك  فيي    . في كال البلدين

 .مشترك  هي اا هراب 

 

المعلومياا السيري  إالي إعا كانيا هيذ      وال يمكن أن تنصي هذ  اإلتفارياا عليى تبيا ل   

المعلوماا مشمول  بالسري الممني وأن تكون ضروهي  إلن اك ممام السيلط األجنبيي    

 سا القوانين المنطبق  بالخاهج وأن تلتزم السلط  األجنبي  بعدم إ ال  أي معلومي   

للييييير  ون الموافقييي  الصيييريح  للبنيييك المركيييزي وعيييدم إسيييتعمالما إال فيييي نطييياق   

 . ياتماصال

 

يتييولى البنييك المركييزي تنفيييذ إتفارييياا التعيياون الييدولي فييي الم ييال    :  43الفصــــل 

النقدي التي تبرمما الدولي   سيا طيرق ييتم ضيبطما بواسيط  إتفاريياا مبرمي  بيني           

ويوفيييـير البنيييك المركيييزي ويتلقيييى وسيييائل اليييدفع   . وبيييين اليييوكاهم المكلفييي  بالماليييي  

 .ذ  اإلتفاريااواإلعتما اا المطلوب  لتنفيذ ه

 

 ريع ال ياهي بي  العميل   شي طبقيا للت تتحمل الدول  خسائر البنك المركيزي وتضيمن لي     

لتعاون اليدولي فيي الم يال    بكلي رر  أو مساهم  يمنحمما بموجا إتفارياا ا الوفاا

 .النقدي
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 العنوان الثالث

 إدارة البنك المركزي وتسييره

 

 

ـــل  وتسيييير   سييا الترتيييا فييي الييذكر   يتييولى إ اهم البنييك المركييزي  :   44الفصـ

 ".الم لس"محافا وم لس إ اهم يطلق علي  في ما يلي 

        

 الباب األول    

 في محافظة البنك المركزي

 

مييين  39تضيييياا الفصيييل قوفقيييا لم يعيييين  محيييافا البنيييك المركيييزي:  45الفصـــــل 

ويييتمي إختييياه  ميين ضييمن   . رابليي  للت ديييد مييريم وا ييدم   سيينواالمييديم سييا   الدسييتوه

 .الشخصياا المشمو  بكفااتما في الم االا اإلرتصا ي  والنقدي  والمالي 

 

يييس ي المحييافا  أمييام هئيييس ال مموهييي  ربييل مبارييرم مماميي  اليمييين   : 46الفصــــل 

 :  التالي 

نسيي بكيل إخيالص    أرسم باهلل العظييم أن أتيولى تسييير ريسون البنيك المركيزي التو      "

 ".وأمان  وأن أؤ ي واجباتي بكل  يا  وإستقاللي 

 

ـــل  يتوليييـيى المحيييافا إ اهم البنيييك المركيييزي ميييع مراعيييام صيييال ياا     :  47الفصــ

 :ولمذا الير  . الم لس

 

يمثييل البنييك المركييزي لييدف السييلط العمومييي  والبنييوك المركزييي  والمسسسيياا        (1

 المالي  الدولي  وبصف  عام  في العالراا مع اليير،

 ،بالبنك المركزي ومداوالا الم لس يطبق القوانين المتعلق  (2

 يطبق السياس  النقدي  للبنك المركزي التي يضبطما الم لس، (3

وال يمكين تنفييذ أيي     . لإلجتماع ويضبط جدول أعمال يترأم الم لس ويستدعي   (4

 مداول  ال تحمل إمضائ ،

يمضييي بإسييم البنييك المركييزي كييلي اإلتفارييياا وتقيياهير النشيياط والقييوائم المالييي      (5

 للبنك المركزي،

ومدوني  السيلوك التيي     يقتر  على الم لس النظام األساسي ألعوان البنيك المركيزي  ( 6

 .يرهميخضعون إليما ونظام تيج

 ينتدب أعوان البنك المركزي ويتولى تسميتمم في خططمم وترريتمم،( 3

يقييوم بكييلي عملييياا اإلرتنيياا والتفويييا فييي العقيياهاا والمنقييوالا التييي يصييا ق   ( 8

 عليما الم لس،
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يقيييوم ب مييييع اليييدعاوف ويتخيييذ تيييدابير التنفييييذ والتيييدابير التحفظيييي  التيييي يراهيييا  ( 9

 صالح ،

 

للمحافا أن يفوي  بعضا من سيلطات  أو إمضياا  ألعيوان مين     يمكن :  48الفصــل 

 .البنك المركزي  سا الشروط التي يضبطما الم لس

 

للمحافا أن يستعين بمستشاهين فنيين مين ييير إطياهاا البنيك     يمكن :  49الفصــل 

 .المركزي  سا الشروط التي يضبطما الم لس

 

المركيزي أو مين يييرهم لميدم      ويمكن ل  أن يعيين وكالا خاصيين من إطاهاا البنك

 .محدو م أو إلتمام ممام معين 

 

يسيياعد المحييافا نائييا محيييافا يخضييع لسييلطت  المبارييرم ومكليييل        : 51الفصــــل  

بتفييوي  ميين المحييافا بالسييمر بصييف   ائميي  علييى  سيين سييير جميييع مصييالا البنييك  

 .المركزي

الوظيائل  في صوهم يياب المحافا أو  صيول ميانع ظرفيي يتيولى نائيا المحيافا       

 .الموكول  للمحافا

 

يعين نائا المحيافا بييمر  كيومي بيإرترا  مين المحيافا وبعيد مداولي          :  51الفصل 

ويعيين نائا المحافا لميديم  . م لس الوكهاا، وعلك بناا على كفاات  وخبرت  الممني 

 .سنواا رابل  للت ديد مريم وا دم سا

 .لمباررم وظائف يفو  المحافا لنائا المحافا الصال ياا الضروهي  

تحييدث بالبنييك المركييزي خطيي  كاتييا عييام ويييتم تعيينيي  ميين المحييافا     :  52الفصــل 

ويتييولى الكاتييا العييام خاصيي  إ اهم الشييسون اإل اهييي    . بييإرترا  ميين نائييا المحييافا 

 .للبنك المركزي

 

يضبط المحافا بمقره ترتيبيي صيال ياا الكاتيا العيام اليذي يبارير ممامي  تحيا         و

 .لنائا المحافاالسلط  المباررم 

 

يح ـير على المحافا ونائا المحافا والكاتا العام أن يكونوا أعضياا  :  53الفصل 

بم لس نواب الشعا أو فيي الحكومي  أو مسييري  يزب سياسيي أوأن ي معيوا بيين        

 .وظائفمم وبين وظيف  في القطاع العام أو الخاصي
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 :  54الفصــل 

 

والكاتييا العييام واإلمتييياكاا  المحييافا ونائييا المحييافا اامرتبييالم لييس ضييبط ي (1

 .البنك المركزي ماويتحملالخاص  بمم 

 اإلنتفياع نائيا المحيافا   ويواصيل   سينتين يواصل المحافا اإلنتفياع بمرتبي  لميدم     (2

 .في صوهم اإلنقطاع عن مباررم وظائفمم سن  وا دملمدم   مرتبب

الفترتـيـن يحيد  ريراه يصيده عين      هذينإعا أسندا لـمـمـا وظيف  عمومي  خالل  (3

رييروط ال مييع بييين المرتبيياا النات يي  عيين هييذ  الوظيفيي  والمرتييا   هئيييس الحكوميي 

 .المشاه إلي  اعال 

يح يير عليممييا خييالل نفييس المييدم أن يسيياعدا مسسسيياا خاصيي  وأن يتقاضيييا أي  (4

 حكومي  هئيس الال برخص  من إمقابل الستشاهم تطلا منمما أو لخدم  يس يانما لما 

 .كامل المرتا أو جزا من ب إنتفاعمماستمراه إالذي يضبط رروط 

 

 : 55الفصــل 

 

مسييك  طييوال فتييرم مبارييرتمما لوظييائفمم  يح يير علييى المحييافا ونائييا المحييافا  (1

 .مساهم  أو أن تكون لمم مصالا بمسسس  خاص 

 

المحيافا أو نائيا المحيافا فيي محفظيـ        يحمل إمضااال يمكن أن يقبل أي تعمد  (2

 .المركزي سنداا البنك

 

سترجاع إيحد  الم لس رروط تمتع المحافا بمنح  التمثيل ورروط :  56الفصــل 

 . مصاهيف  االستثنائي 

 الباب الثاني

 في مجلس اإلدارة

 

 :يتركا الم لس من :  57الفصل 

 

 المحافا، هئيس، -

 

 نائا المحافا، -

 السوق المالي ،هئيس هي    -

 بالوكاهم المكلف  بالمالي ،العمومي  اإلطاه المكلل بالخزين   -

 المدير العام المكلل بالتقديراا بالوكاهم المكلف  بالتنمي  اإلرتصا ي ،  -
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يعينيان بييمر  كيومي     مختصان في الم ال اإلرتصيا ي والميالي   أستاعان جامعيان -

 بإرترا  من المحافا،

ريييال سييابقا وظييائل ببنييك، يعينييان بيييمر  كييومي بييإرترا  ميين       عضييوان إرنييان   -

 .المحافا وهئيس ال معي  الممني  التونسي  للبنوك والمسسساا المالي 

 

 : 58الفصل 

السا سي  والسيابع  مين     بيالمطتين ي ا أن يتمتيع أعضياا الم ليس المشياه إلييمم       (1

من هذا القانون بسمع  مشرف  وأن يكونوا مشمو  لمم بالكفياام والخبيرم    53الفصل 

 .في الم ال اإلرتصا ي أوالبنكي أوالنقدي أوالقانوني

وال يمكين أن  . ويعين هسالا األعضاا لمديم رالري  سينواا رابلي  للت دييد ميريم وا يدم      

 .نفس الورا في من عضوينيشمل ت ديد العضوي  أكثر 

السا سي  والسيابع     بيالمطتين إعا إستحال على أ د أعضاا الم لس المشاه إليمم  (2

ويعييين العضيو    . أ اا ممام  يتمي تعويض  في أجل ال يتعديف رمرا من تاهيخ الشييوه 

 .ال ديد لمديم جديدم طبق نفس الشروط المبين  بمذا القانون

 نائيا المحيافا منحي   ضيوه تحميل     يمنا ألعضاا الم لس من ييير المحيافا و   (3

 .على ميزاني  البنك المركزي يحدي  مبليما بيمر  كومي بإرترا  من المحافا

 

  : 59الفصــل 

ي ا ان يكون أعضاا الم لس من عوي ال نسيي  التونسيي  منيذ خمسي  أعيوام عليى        (1

األريلي وأن يكونيوا متمتعيين بحقيورمم المدنييي  والسياسيي  وأالي يكيون ريد صيدها ضييديهم         

 .عقوب  من أجل جرائم مخلـي  بالشر  أو السمع 

ال يمكييين أن يكيييون أعضييياا الم ليييس أعضييياا بم ليييس نيييواب الشيييعا أو أعضييياا    (2

أجيراا فيي مسسسي  أو أن يشييلوا مميام تصيري        أولحكوم  أو مسيري  زب سياسي  با

 .أو إ اهم أو هراب  في مسسس  خاص  أو أن يشيلوا أي  وظائل في نقاب  ممني 

ي ييا علييى أعضيياا الم لييس التصييريا بمكاسييبمم فييي تيياهيخ تعيييينمم وعنييد إنتميياا    ( 3

 .تصريا بالمكاسامماممم وفقا للتشريع ال اهي ب  العمل المتعلق بال

 

 :  61الفصــل 

التيي ريد ينتميون إليميا      عن المياكليكون المستشاهون أرناا مباررم مماممم مستقلين  (1

مين جيراا اآلهاا أو االرترا ياا التيي ريد        وال يمكن أن ينالمم أي ضره ممني أو ييير 

 .يدلون بما أرناا القيام بـمـمــامـمـم

 

السا سي  والسيابع     بيالمطتين أعضاا الم ليس المشياه إلييمم     إنماا عضوي ال يمكن   (2

 :من هذا القانون  ربل إنتماا نيابتمم إالي في الحاالا التالي   53من الفصل 

 مخالف  مقتضياا هذا القانون، -
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 الخطي الفا   في أ اا مماممم، -

ميين سييمع  البنييك   أو ميين أجييل إهتكيياب فعييل يمييس  صييدوه  كييم يمييسي ميين نييزاهتمم    -

 ركزي،الم

 التييا يير المبرهعن إجتماعاا الم لس مرتين خالل نفس السن ، -

 .الع ز البدني أو الذهني المسرر على  سن أ اا الممام -

 

علييى أسييام تقرييير يتضييمن علييى هأي م لييس اإل اهم يرفعيي   إنميياا العضييوي ويحصييل 

ويبيدي الم ليس هأيي  بعيد سيماع العضيو المعنيي بياألمر         .المحافا  إلى هئييس الحكومي   

 . ون أن يكون ل   ق المشاهك  في مداول  الم لس
 

  : 61الفصــل 

مباريرم أو ييير    المعلوماا التي علموا بميا   إفشااعضاا الم لس أيح ـر على  (1

الواجبياا التيي يفرضيما علييمم القيانون وفيي        ميع مراعيام   مممباررم بموجا وظيائف 

 .يير الصوه التي يدعون فيما أل اا الشما م أمام العدال 
 

للقييام  الم ليس   يسيتعين بميم  نفيس التح يير عليى جمييع األريخاص اليذين        ينطبق (2

 .بممام 
 

ال ياهي   ال زائيي  اا المقرهم بالتشريعاأل كام العقوب هذ تسلط على من خالل  (3

 .ب  العمل

 

بالمطياا  ال يمكن أن يقبل أي تعميد يحمل إمضاا أ د أعضاا الم لس المشاه إلييمم   (4

ميين هييذا القييانون فييي    53السا سيي  والسييابع  ميين الفصييل   الثالثيي  والرابعيي  والخامسيي  و 

 .محفظ  أوهاق البنك المركزي

 

  : 62الفصل 

علييى األرييلي وكلييـيما إرتضييا   رييمريني تمييع الم لييس بييدعوم ميين المحييافا مييرم كييلي   (1

 .الضروهم علك

 

وي ا عليى المحيافا  عيوم    . لكلي عضو الحق في المطالب  بدعوم الم لس لإلجتماع (2

 .الم لس لإلجتماع إعا صده طلا في علك من ربل رالر  أعضاا على األرلي

 

ال تكييون إجتماعيياا الم لييس صييحيح  إالي إعا  ضييرها المحييافا ونائييا المحييافا         (3

وإعا ليم يتيوفير هيذا النصياب     . وأهبع  أعضياا عليى األريلي تيمي إسيتدعااهم بصيف  رانونيي        

وفييي هييذ  الحاليي ، ال تكييون . يسجييـيل اإلجتميياع إلييى تيياهيخ ال ييق ال يتعييديف يييومي عمييل 

محافا ونائا المحيافا ورالري  أعضياا عليى     إجتماعاا الم لس صحيح  إالي بحضوه ال

 .األرلي
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ال يمكن ألعضاا الم لس والمحيافا ونائيا المحيافا أن يتيداولوا فيي مسيائل تكيون         (4

 .لمم فيما مصلح  مباررم أو يير مباررم من رينما أن تيرر على  هااهم

 

 .ال يمكن ألعضاا الم لس أن يفوضوا من يمثلمم لحضوه إجتماعاا الم لس (5

 

 :يتمتع الم لس بالصال ياا التالي  :  63لفصــل ا

 

يضبط اإلطياه اإلسيتراتي ي لسياسياا البنيك المركيزي فيي م يالي السياسي  النقديي            (1

 .واإلستقراه المالي

 

يضييبط القواعييد العاميي  لتوظيييل األمييوال الذاتييي  للبنييك المركييزي والتصييري  فييي        (2

 .إ تياطي العمل  والذها

 

 .يقريه إنشاا األوهاق النقدي  والنقو  وإصداهها وسحبما وإبدالما (3

 

يحدي  خاصياا كلي صنل من األوهاق النقديي  والنقيو  واإلمضياااا التيي ي يا أن       (4

 .تحملما األوهاق النقدي 

 

 .يحدي  نسا الفائدم والعموالا التي يتقاضاها البنك المركزي على عمليات  (5

 

 .من هذا القانون 31المتخذم تطبيقا للفصل يصا ق على اآلهاا  (6

 

األصول التيي يمكين أن يمسيكما البنيك المركيزي أو يتصيري  فيميا أو         أصنا يحدي   (7

 .يحيلما لمباررم ممام 

 

يضبط رروط منا المساعداا المالي  لمسسساا القر  التي تيدهوها سييولتما أو    (8

 .ااا إنقاع خصوصي التي تكون مالاتما مشكوكا فيما أو الخاضع  إلجرا

 

يصيييا ق عليييى النظيييام األساسيييي ألعيييوان البنيييك المركيييزي ومدونييي  السيييلوك التيييي    (9

 .يخضعون إليما ونظام تيجيرهم

 

 .يتداول بمبا هم من المحافا بخصوص جميع اإلتفارياا (11
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يحييدث ل انييا إستشيياهي  ريياهم أو مسرتيي  ويضييبط تركيبتمييا وإختصاصيياتما وطييرق    (11

 .سيرها

 

يبييا فييي عملييياا إرتنيياا العقيياهاا والتفويييا فيمييا وفييي رييين إتفارييياا التحكيييم           (12

 .والصلا

 

يضييبط كييلي سيين  ميزانييي  البنييك المركييزي ويتحقييق ميين تنفيييذها وي ييري عليمييا           (13

 .التيييراا التي يراها ضروهي  خالل السن 

 

 .يضبط رروط وصيي  إعدا   ساباا البنك المركزي وختمما (14

 

 .لى القوائم المالي  وتخصيص النتي   وتقرير نشاط البنك المركزييصا ق ع (15

 

 .يصا ق على الميكل التنظيمي للبنك المركزي ويضبط ممام المصالا (16

 

 .يقره إ داث فروع البنك المركزي ويلقما (17

 

 .يقريهعند اإلرتضاا نقل المقري الرئيسي للبنك المركزي إلى أي مكان  خر (18

 

مخطييـيط الطييواهئ لضييمان سييالم  العملييياا التييي ين زهييا البنييك        يصييا ق علييى  (19

 .المركزي

 

يضبط رواعد إبرام صفقاا البنك المركزي  سا إجراااا تضمن إ ترام مبا ئ  (21

 .الشفافي  والمنافس  وتكافس الفرص

 

 :  64الفصــل 

وفييي صييوهم  . تتخييذ رييراهاا الم لييس بييلبييي  أصييواا األعضيياا الحاضييرين     (1

 .تعا ل األصواا يكون صوا الرئيس مرجحا

 

 :التالي  للقراهااوتتخذ رراهاا الم لس بييلبي  رلثي أصواا األعضاا بالنسب   (2

 

 وإبدالما، وسحبما إنشاا األوهاق النقدي  والنقو  وإصداهها( أ

 تخصيص النتي  ،( ب

مين هيذا القيانون     99تحديد رروط منا المساعداا المالي  المشاه إليما بالفصيل  ( ج

 .وطررما
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 :  65الفصــل 

 .ي ا تحرير محضر لكلي إجتماع يعقد  الم لس (1

يمضي أعضاا الم لس الحاضرين على المحضر ويتمي نقل  على  فتر مداوالا  (2

 .الم لس

ا مييين محاضييير إجتماعييياا ي يييوك للمحيييافا ونائيييا المحيييافا إمضييياا مقتطفيييا  (3

 .الم لس واإلستظماه بما في نطاق العملياا التي ين زها البنك المركزي

 

  الباب الثالــث

 في الرقابة على البنك المركزي

 

 .يضبط الم لس منظوم  الرراب  الدياخلي  للبنك المركزي:  66الفصــل 

   

يحييدث الم لييس ل نيي   ائميي  للتييدريق تتركييا ميين رالريي  ميين أعضييائ   : 67الفصــــل 

 .وتلحق الل ن  بالم لس. على األرلي من يير المحافا ونائا المحافا

 

 .ويضبط الم لس إختصاصاا الل ن  الدائم  للتدريق وطرق سيرها

 

تخضع  سياباا البنيك المركيزي إليى تيدريق خياهجي ي ريي  مراربيان         :  68الفصل 

من ضمن الخبراا المحاسبين المرسمين ب دول هي   الخبراا المحاسيبين  للحساباا 

ويعييين مراربييا الحسيياباا  بقييراه ميين الم لييس بنيياا علييى طلييا       .للييبال  التونسييي  

 . ويضبط الم لس مرتباا مراربا الحساباا. عرو 

وفقيا لطبيعي  نشياط البنيوك المركزيي  و للقيوانين السياهي          الحسياباا  ويتولى مرارـبا

 :الممام التالي  

نظييم الررابيي    للييير  أن يقيمييا ولممييا. جعيي  صييح  القييوائم المالييي  و نزاهتمييامرا -

 . الداخلي  وإجراااا اإلفصا  عن المعلوماا المالي 

 .السنداا التثبا من عملياا ال ر  المتعلق  بخزائن البنك ومخزونات  ومحفظ  -

 .القوائم المالي إبداا الرأي  ول  -

 

 سياباا  لخيتم   الحسياباا جلسياا الم ليس المخصصي     ا يحضر مرارب:  69لفصل ا

 . البنك والمصا ر  عليما

 

ريمرا عليى األريل ربيل       الحساباا ي على عم  مرارب القوائم المالي  عووضع مشري 

 .ل لس موعد ا

. ممميا مما إلن ياك الوريائق الالكمي     االطالع على جميع الحساباا لمراربي  يمكنو 

ولمييذا الييير  يمكيين لممييا التثبييا ميين الدفاتروالخزانيي  واألوهاق الت اهييي  والقيييم    



 

23 

ويمكييين لمراربيييي . الماليييي  للبنيييك المركيييزي ومراربييي  صيييح  وصيييدق اإل صييياااا

الحساباا اإلطالع على محاضر ال لساا وبصف  عام  كل ورائق البنيك المركيزي   

 .  ون نقلما

 

مرتبطين بيي معاملي  أخيرف ميع    يمكن لمراربي الحساباا أن يكونا ال  : 71الفصل 

 .البنك المركزي ممما كان نوعما

م ل  الشركاا الت اهي  على مراربي  ساباا البنك المركزي ، ما  موتنسحا أ كا

 .لم تتعاه  مع أ كام هذا القانون

 

أن يعييين ل نيي  للقيييام بيييي عملييي  مراربيي  أو  الحكوميي يمكيين لييرئيس  :  71 الفصــــل

 .بحث بالبنك المركـزي

 

 الرابعالــعــنــوان       

 أحكام مختلفة     

 

 الــبــــاب األول 

 االعــفــاءات واالمــتــيــازات

 

ميا يخيص رواعيد االمتثيـال      يعتبر البنيك المركيزي بمثابيـ  الدولي  فيي      : 72الفصــل 

ب مييييع اال اااا والمعييياليم التيييي تسيييتخلص لفائيييدم الدولييي  أو   والوجيييوب المتعلقييي  

 .الوالياا أو البلدياا وجميع المعاليم عاا الصبي  الشبيم  بال بائيـ 

 

سيداا  إوالتس يل ومين المعليوم عليى     الطابع ال بائيتعفى من معاليم :  73الفصــل 

المركييزي الخييدماا جميييع العقييو  والسيينداا والورييائق المحييرهم ميين طيير  البنييك    

هييذا  الموكوليي  ليي  بمقتضييى  الممييام  وكييذلك العملييياا التييي يقييوم بمييا رصييد مماهسيي  

 .القانون

  

جييراا عييدلي ميين تقييديم ضييمان أو إيعفييـى البنييك المركييزي أرنيياا كييل :  74الفصــــل 

 .لزام الطرفين بذلكإتسبق  في جميع الصوه التي ينص فيما القانون على 

 

مييع اال تفيياظ ب ميييع التييدابير الحاليييـ  أو المقبليي  األفيييـد ميين ييرهييا   :  75لفصــــل ا

للدائنين المرتمنين يحق للبنك المركزي القيام باالجراااا التالييـ  رصيد السيعي فيي     

 .لديون التفويا في الرهن المقبول ضمانا 
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يمكيين للبنييك المركييزي فييي صييوهم عييدم تسييديد المبييالغ الراجعيي  ليي  عنييد  لييول     (1

 عييدل تنفيييذ نييذاه  المييدين علييى يييد   إوبعييد مضييي خمسيي  عشيير يومييا علييى      األجييل

عتييرا  أن يعمييد لبيييع الييرهن الييى أن تسييترجع كامييل    إوبصيير  النظيير عيين كييل  

الفوائد والعموالا والمصاهيل هيذا عيالوم   الغ المطلوب  من  يث هأم المال والمب

 .جراؤ  من التتبعاا األخرف ضد المدينإعلى ما رد يقع 

بناا على م ر  طلا مين   بتونس العاصم  ييعن بالبيع هئيس المحكم  االبتدائي  (2

 .البنك المركزي وبدون لزوم لدعوم المدين

 المدهجي   األوهاق الماليي  أوالسينداا  ي ري البييع فيي البوهصي  بالنسيب  ل مييع       (3

البوهصيي  فييان ب المدهجيي يير األوهاق المالييي أو للسيينداا مييا بالنسييب  أ .البوهصيي ب

وعيين طريييق  القاضيييبيعمييا ي ييري بالمكييان واليييوم والسيياع  التييي يضييبط جميعمييا  

الييذي يقييده صييلو ي     القاضيييوسيييط أو خبييير منتييدب لمييذا الييير  ميين طيير       

 .االعالن أو النشر

يوفى البنك المركزي ما يطلبي  مين  ييث األصيل والتوابيع مباريرم مين  اصيل          (4

 .البيع بدون القيام بيي  موجباا أخرف

 

وتييزو  البنييك   المقيير والفييروع تسييمر الحكوميي  علييى أميين و ماييي      :  76الفصــــل 

 .األوهاق المالي نقل األموال أو  لتيمينالالكمين  األمنالمركزي م انا بيعوان 

 

ال يمكييين إجيييراا عقلييي  عليييى األميييوال والسييينداا والمعيييا ن النفيسييي    : 77الفصـــل 

 .واألصول التي يمسكما البنك المركزي كضمان مقابل عمليات 

 

ال يمكيين إريياهم المسييسولي  المدنييي  للبنييك المركييزي وأعضيياا هياكليي     :  78الفصــل 

وأعوانييي  واألريييخاص اليييذين يل يييي إلييييمم للقييييام بممامييي  مييين أجيييل القيييراهاا التيييي 

 .خذونما أو بفعل عدم تدخلمم أو أعمالمم أو سلوكمم عند مباررم وظائفمميت

 

وي ا على البنيك المركيزي  مايي  أعواني  مين التمدييداا واإلعتيداااا ممميا كيان          

نوعما والتي يتعريضون لميا عنيد مباريرم وظيائفمم، وعنيد اإلرتضياا التعيوي  لميم         

 .عن األضراه النات   عنما

 

طبقييا للشييروط المنصييوص عليمييا بييالفقرم السييابق ، محييلي       ويحييلي البنييك المركييزي   

ويكيون  . المتضريه إلسترجاع المبالغ المدفوع  مين مرتكبيي التمدييد أو اإلعتيداااا    

للبنك المركزي ولنفس الير   ق القيام بالدعوف المباريرم بواسيط  القييام بيالحق     

 .الشخصي
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 الثاني الباب

الحسابات السنوية  

 

 يسييمبر ميين كييل  39 فييي ومواكنتمييا لبنييك المركييزي سيياباا ا تخييتم:  79الفصــــل 

ويتم مسك المحاسب  وفقا للمعايير المحاسبي  ال اهي بما العمل فيي تيونس ميع    . سن 

 . مالئمتما وخصوصي  البنك المركزي

 

  : 81الفصــل 

تتكون األهبا  من الحاصيل الصيافي بعيد طير  جمييع التكياليل واالسيتمالكاا         (1

 .والمدخراا

القيانوني   اال تيياطي فيي المائي  لفائيدم     خمسي  عشيرم  يخصص مين هيذ  األهبيا     ( 2

نصل هأم المال ويسيتمر   اال تياطي إعا بلغويصبا هذا التخصيص يير وجوبي 

 .تلك النسب  اال تياطيعا لم يبلغ إ العمل ب 

األخرف العام  أو الخاص  ما يظمير   اإل تياطياابعد أن يخصص الم لس لكل  (3

  .يدفع الباري للخزين  اإلعتما االزوم  من 

ق الشيييروط ـال طبيييـم الميييأفيييي ه لزييييا اا اإل تياطيييياايمكييين أن تخصيييص  (4

 .من هذا القانون 4 الفقرم 5المنصوص عليما بالفصل 

 ي ا أن تس ل بخصوم مواكن  البنك المركيزي كوائيد القيمي  المحتملي  النات ي      ( 5

عن إعا م تقييم األصول والخصوم الصافي  بالعمل  والذها في  سياب إعيا م تقيييم    

 .   فع الزوائد للخزين  وال يمكن في جميع األ وال. يير رابل للتصر  في 

ن هذ  الخسياهم تحميل عليى  سياب     إعن خساهم فالسنوي  اعا أسفرا الحساباا  (6

 اال تيياطي عند االرتضاا عليى  سياب   وأعال   3 بالفقرمالمسلف  عمال  اإل تياطياا

 .القانوني

 ن ما يتبقيى منميا تتحملي  الخزيني     إستنفاع كامل الخساهم فإب اإل تياطيااوإعا لم تل 

بواسط  مساهم  نقدي  أو بواسط  سنداا رابل  للتداول تصيدهها الدولي  تنيتج فوائيد     

مصده الخساهم  بشرط تقديم تقرير من البنك المركزي للوكير المكلل بالمالي  يبين

 .وأسبابما

 

ولرئيس م لس نواب الشعا ولرئيس رئيس ال مموهي  لالمحافا يقدم   : 81الفصــل 

الحكوم  القوائم المالي  مرفور  بتقرير مراربي الحسياباا خيالل الثالري  أريمر المواليي       

وعليى  وتنشر هذ  الورائق بالرائد الرسيمي لل مموهيي  التونسيي      .المحاسبي سن  ال لختم

 .  فس األجلمورع واب البنك المركزي خالل ن
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 الثالث الباب

  واجب المساءلة وحق التحري    

 

 : 82الفصل 

ولييرئيس م لييس نييواب الشييعا ولييرئيس      وهي ـييـالمحييافا لييرئيس ال مم  يرفييع( 1

الحكوم  التقرير السنوي للبنك الذي يبين إن اك  لممامي  فيي م يال السياسي  النقديي       

 .والمساهم  في اإلستقراه المالي والرراب  على مسسساا القر 

بمبيا هم مين   مين ربيل م ليس نيواب الشيعا بطليا مني  أو         يمكن سماع المحيافا ( 2

بيي  علييى األسيي ل  المتعلقيي  بالوضييع اإلرتصييا ي و المييالي   المحييافا للشييما م أو لإلجا

 .     للبال  ونشاط البنك المركزي

 

ميزانيا  لماليي   المكليل با  وكيرللي   يوج  البنك المركزي كل عشيرم أييام  :  83الفصل 

 .حسابات  ويتولى نشر  بالرائد الرسمي لل مموهي  التونسي عاما ل

 

بيانا  ول الوضع المالي واالرتصا ي يفصيا   كل رمرينيعد الم لس  : 84الفصل 

     . فييي  عيين التييدابير المتخييذم لقيييا م السياسيي  النقدييي  والمسيياهم  فييي اإلسييتقراه المييالي

 .ينشر البيان بصحيفتين يوميتين على األرل إ داهما بالعربي و

 

يتييولى البنييك المركييزي إعييدا  اإل صييائياا المتعلقيي  بالنقييد وبميييزان    : 85الفصــل 

 .المدفوعاا ووضع اإلستثماه الدولي

 

ويمكن  للير  ت ميع المعلومياا اإل صيائي  مين مسسسياا القير  والمسسسياا       

ويكيون  . المالي  والمسسسياا العموميي  ومين كيل األريخاص الطبيعييين والمعنيويين       

هسالا ملزمين باإلجاب  بدر  خيالل اآلجيال المحيد م عليى اإلسيتبياناا والمسيو اا       

ويمكيين . طبقييا لة كييام التشييريعي  والترتيبييي  ال يياهي بمييا العمييل  اإل صييائي  وعلييك

بنشييياط  المياكييل العموميييي  المكلفيي    يبيييرم إتفارييياا تعييياون مييع  للبنييك المركييزي أن   

 .اإل صاا

 

تكون المعلوماا اإل صائي  المتحصيل عليميا مشيمول  بالسيري الممنيي     :  86الفصل  

 .عليما بالتشريع ال زائيوتنطبق في صوهم المخالف  العقوباا المنصوص 

 

بالتشريع المتعليق بالمنظومي  الوطنيي  لإل صياا     العقوباا المنصوص عليما وتسلط

 تقديم المعلوماا اإل صائي  التي يطلبميا البنيك المركيزي أو   كل من يمتنع عن على 
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ي اآلجيال  في منقوصي  أو ييير صيحيح  أو يتييخر عين تقيديمما        يصر  ل  بمعلوماا

 . المضبوط  ل 

ميين البنييك  بطلييا المييذكوه بييالفقرم السييابق  وتييتم معاينيي  المخالفيياا  سييا التشييريع 

 .المركزي إلى الوكاهم المشرف  على رطاع اإل صاا

  

 العنوان الخامس

 في هيئة الرقابة اإلحترازية الكلية والتصّرف في األزمات المالية

 

أ درا لدف البنك المركزي هي   للرراب  اإل تراكي  الكلي  والتصري  :  87الفصل 

" هي ي  الررابي  اإل تراكيي  الكليي     "في األكماا، يشاه إليما بمقتضى هذا القانون بيـ  

 :وتتمثل مممتما في 

  

إصييداه توصييياا تتعلييـيق بالتييدابير الواجييا إتخاعهييا ميين السييلط التعديلييي  للقطيياع    -

بميد  المسياهم  فيي إسيتقراه ال مياك الميالي فيي م ملي  والمتمثلي           المالي وتنفيذها 

خاص  في تعزيز متان  ال ماك المالي والتوري من  دوث المخاطر النظاميي  والحيدي   

 .من  راه اإلضطراباا المحتمل  على اإلرتصا 

 .  تنسيق اإلجراااا المتعلق  بإ اهم األكماا المالي  -

 

 :اب  اإل تراكي  الكلي  من تتركـيا هي   الرر:  88الفصل 

 محافا البنك المركزي ونائا المحافا، -

 ممثل عن الوكاهم المكلـيف  بالمالي ،  -

 هئيس هي   السوق المالي ، -

 هئيس المي   العام  للتيمين، -

 .المدير العام لسلط  هراب  التمويل الصيير  -

 

 : 89الفصل 

يييرأم محييافا البنييك المركييزي هي يي  الررابيي  اإل تراكييي  الكلييي ، وينوبيي  عنييد        (1

 .التعذيه نائا المحافا

 

وت تمع المي   مريم كلي ست  أرمر على األرل وكلـيما إرتضيا الظيرو  عليك أو بنياا     

 .على طلا رالر  من أعضااها

 .يتولـيى البنك المركزي كتاب  هي   الرراب  اإل تراكي  الكلي  (2

 .تضبط هي   الرراب  اإل تراكي  الكلي  نظامما الدياخلي (3
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 : 91الفصل 

يح ـير على أعضاا هي   الرراب  اإل تراكي  الكلي  واألريخاص المتيداخلين فيي     (1

ممامما إفشاا األسراه التي إطيـيلعوا عليميا بموجيا ريياممم بوظيائفمم وإالي تعرضيوا       

 .من الم ل  ال زائي  452للعقوباا المنصوص عليما بالفصل 

تعياون ميع السيلط األجنبيي       يمكن لمي   الرراب  اإل تراكي  الكليي  إبيرام إتفاريياا    (2

 .المختص  في م ال الرراب  اإل تراكي  الكلي 

 

تتخيييذ توصيييياا هي ييي  الررابييي  اإل تراكيييي  الكليييي  بييلبيييي  أصيييواا   :  91الفصـــل 

 .وفي صوهم تعا ل األصواا يكون صوا الرئيس مرجـيحا. أعضااها الحاضرين

 

قييريه نشيير توصييياتما وأن يمكيين لمي يي  الررابيي  اإل تراكييي  الكلييي  أن ت :  92الفصــل 

وتطلييع هي يي  الررابيي  اإل تراكييي  الكلييي  م لييس نييواب الشييعا  . تحييدي  طييرق نشييرها

ولمييذا الييير  يمكيين سييماع هئيسييما ميين الل ييان المختصيي  لم لييس  .  ييول نشيياطما

 .نواب الشعا بطلا من  أو بطلا من هذ  الل ان

 

التيييمين كييل فييي تخييتص السييلط التعديلييي  علييى القطيياع المييالي ورطيياع  : 93الفصــل 

 .م ال إختصاصما بتنفيذ التوصياا الصا هم عن هي   الرراب  اإل تراكي  الكلي 

 

يمكن للسلط التعديلي  على القطاع الميالي ورطياع التييمين إسيتعمال كيل      : 94الفصل 

األ واا والصييال ياا المنصييوص عليمييا بييالقوانين والتراتيييا المتعلقيي  بينظمتمييا      

 .التي تدخل في م ال إختصاصاتما وممامما لتنفيذ التوصياا

 

السلط التعديلي  عليى القطياع الميالي ورطياع التييمين إعيالم هي ي          تتولى: 95الفصل 

 .الرراب  اإل تراكي  الكلي  بالتدابير التي تعتزم إتخاعها لتنفيذ توصياتما

 

وفي صوهم ما لم تمتثل السلط المعني  للتوصياا، يتوجا عليما إعالم هي   الرراب  

اإل تراكيييي  الكليييي  بواسيييط  هأي معليييل بيسيييباب التييييخير أو اإلمتنييياع عييين تنفييييذ    

 .توصياتما

 

ال يمكن إرياهم المسيسولي  المدنيي  لمي ي  الررابي  اإل تراكيي  الكليي  أو        : 96الفصل   

ألعضييائما عيين األعمييال التييي يبارييرونما فييي نطيياق المصييا ر  علييى التوصييياا         

 .بإستثناا  التي الخطي المتعمد أو الخطي الفا   المتخذم وفقا أل كام هذا العنوان

وال يمكن إراهم المسسولي  المدنيي  للسيلط التعديليي  وأعضياا هياكلميا وأعوانميا عين        

األعمييال التييي يبارييرونما فييي نطيياق التييدابير المتخييذم وفقييا لمقتضييياا هييذا القييانون   

 .بإستثناا  التي الخطي المتعمد أو الخطي الفا  
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 العنوان السادس  

 مرصد الخدمات المصرفية  

 

مرصد الخدماا "أ دث لدف البنك المركزي مرصد يسمى  : 97الفصل 

 :  يتولى خاص  " المصرفي 

 

 متابع  جو م الخدماا التي تسديما مسسساا القر  لحرفائما، -

 اإلعالم واإلهرا  عن الخدماا والمنت اا المصرفي  وتكلفتما، -

القيام بدهاساا  ول الخدماا المصرفي  وجو تما وتنظيم إستشاهاا رطاعي  في  -

 الير ،

وضع مسرراا كمي  تمكين من ريس تكلف  الخدماا البنكي  و هج  إهضائما  -

 ،للحرفاا

إنتاج  الالا مرجعي   ول الخدماا المصرفي  بمد  تبسيطما للعموم ونشر  - 

 أفضل مماهساا ال و م في القطاع المصرفي،

معال   الشكاوف المقدم  من  رفاا مسسساا القر  بعد إستنفاعهم إلجراااا  -

 التظلم لدف مسسساا القر  والموفقين المصرفيين،    

 توصياا إلى مسسساا القر  والموفقين، إصداه - 

 . النظر في تقاهير الموفقين وإعدا  تقرير سنوي  ول التوفيق المصرفي - 

 

تخصيص لفائدم مرصد الخدماا المصرفي  اإلعتما اا الالكمي  للقييام   :  98الفصل 

 .بممام  وتحميل على إعتما اا ميزاني  البنك المركزي التونسي

 

 . كومي تركيب  المرصد ورواعد تنظيم  وسير  بيمرتضبط :  99الفصل  

 

 91القيانون عيد    مخالف  لمذا القانون وخاصي   األ كام ال جميعتليى :  111الفصل  

اا وتنظيم البنك المركيزي  المتعلق بإنش 9959سبتمبر  99المسه  في  9959لسن  

المتضيمن   9959أكتيوبر   99المسه  فيي   9959لسن   991القانون عد  التونسي و

 .ن هأم مال البنك المركزي التونسيتعيي


