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 20عددصيغة 

 

 مشروع قانون  

 بالبنوك واملؤسسات املالية يتعلق 

 

 العنوان ألاّول 

 أحكــــام عاّمـــــة

  :الفصل ألاول 

يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية الرقابة على البنوك  

لي الخدمات البنكية بما واملؤسسات املالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية املودعين ومستعم

 .يساهم في  حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار املالي

  :0الفصل 

أحكام هذا القانون على البنوك واملؤسسات املالية التي تمارس نشاطها بالبالد التونسية بما في تنطبق 

 .فذلك البنوك واملؤسسات املالية غير املقيمة على معنى التشريع املتعلق بالصر 

 9002لسنة  46أحكام مجلة إسداء الخدمات املالية  لغير املقيمين الصادرة بالقانون عدد وتنطبق 

على البنوك واملؤسسات املالية غير املقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا  9002أوت  29املؤرخ في 

 .القانون 

تتعارض مع أحكام هذا وتخضع البنوك واملؤسسات املالية ألحكام مجلة الشركات التجارية ما لم 

 .القانون 

   :3الفصل 

ال تنطبق أحكام هذا القانون على املؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتض ى القوانين الخاصة بها. 

كما ال تنطبق أحكام هذا القانون على  املؤسسات املالية الدولية  أو نياباتها ووكاالت التعاون املالي 

 .التونسيةالجمهورية برمة مع حكومة املحدثة  في إطار اتفاقيات م
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 العنوان الثاني

 في  العمليات البنكية والبنوك واملؤسسات املالية

 ألاول  الباب

 في العمليات البنكية

  :4الفصل 

عد العمليات البنكية على معنى هذا القانون 
ُ
 :ت

 قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها، -

 الها،منح القروض بجميع أشك -

 املالي،  إلايجار  -

 الفكتورينغ، -

 الصيرفة إلاسالمية، -

 .وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع -

وال تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويالت التي تسديها املؤسسات غير املرخص لها 

لقيام بخدمات وكذلك التمويالت املمنوحة بمقتض ى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو ا

من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو 

 .لفائدة أعوانها

يمكن في حدود الاستثناءات املنصوص عليها بهذا  ،مع مراعاة التشريع املالي الخاص الجاري به العمل

 الية املرتبطة بالعمليات البنكية:القانون ممارسة العمليات الت

 الاستشارات واملساعدة في التصرف املالي والهندسة املالية،  -

 الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث املؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها، -

 .إدارة املمتلكات والتصرف في ألاصول  -
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  :5الفصل 

وسيلة  ةموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأيتعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون ألا 

من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام 

 .بنشاطه املنهي مع الالتزام بإرجاعها ألصحابها وفق الشروط املتفق عليها

  .أو أي سند مماثلوتعد ودائع ألاموال التي يفض ي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة 

 :وال تعتبر ودائع من العموم أصناف ألاموال التالية

 ألاموال املودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه، - 

 ألاموال املتأتية من إصدار قروض رقاعية أو صكوك أو سندات دين شبيهة، - 

السوق النقدية أو من كل شكل آخر ألاموال املتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على   -

 من التمويالت املنجزة بين املؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،

ألاموال املودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس  -

تعود له أو لهم مراقبتها أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء 

 املراقبة الفعلية للمؤسسة،

من رأس مال تلك  %20ألاموال املودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن ال تتجاوز تلك ألاموال  -

 .املؤسسة

  :6الفصل 

 :يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل

 يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر، -

يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان  لفائدة شخص  أو -

 آخر.

 :7الفصل 

ول من الفصل ألا بأحكام مثلما تم تعريفها ية إلايجار ماليا على معنى هذا القانون عمل إيجارايعتبر 

 .يجار املالياملتعلق بال  2226جويلية  94املؤرخ في  2226لسنة  92القانون عدد 
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على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام املتعلق باليجار املالي أحكام القانون تنطبق 

 .هذا القانون 

 : 8الفصل 

يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك  التزاميعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل  

القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه 

 .استخالصهاضمان 

 :9الفصل 

تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من 

 .وسيلة النقد إلالكتروني ذلك آخر مهما كان ألاسلوب التقني املستعمل بما في إلىحساب 

 :ترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على املصدر يتمويعتبر نقدا إلك

مقابل أموال مسلمة بمبلغ ال تقل قيمته عن القيمة النقدية   وإصدارها تخزينها في سند الكتروني -

 .آخرين غير مصدر النقد إلالكتروني أشخاصوقبولها  كوسيلة دفع من قبل  املصدرة

 :لـواملخصصة  املصدرةبطاقات الو ألاذون وال تعتبر وسيلة دفع 

 و البطاقات، أاقتناء سلع أو خدمات لدى املصدر لهذه ألاذون  -

 .حصريا في غرض إصدارها استعمالهاسلعة شريطة  اقتناءخدمة أو  استهالك -

  :02الفصل 

 :تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع

 التنزيل والسحب نقدا،   -

 إنجاز الاقتطاعات،  -

أو أي سند     أو املنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية املصدرةعمليات الدفع نقدا  -

 ورقي آخر مماثل، 

 عمليات تحويل ألاموال،  -
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 .وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع إلالكترونية ةإنجاز عمليات الدفع بأي -

 :00الفصل 

العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة  تعتبر عمليات صيرفة إسالمية على معنى هذا القانون 

أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في املجاالت 

  .الصيرفة إلاسالميةالاقتصادية بما يتفق مع معايير 

لمعايير الدولية في هذا ويتولى البنك املركزي التونس ي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة إلاسالمية ل

 املجال.

 وتشمل عمليات الصيرفة إلاسالمية خاصة:

 ،املرابحة 

 ،ك
ّ
 التمويل باليجار مع خيار التمل

 ،املضاربة 

 ،املشاركة 

 ،الاستصناع 

 ،السلم 

 .الودائع الاستثمارية 

 يصدر محافظ البنك املركزي في أجل أقصاه شهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ منشورا يعّرف

 هذه العمليات ويضبط صيغ وشروط ممارستها.

 : 00الفصل 

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس املال ونسبة الربح ويتولى  البنك 

أو املؤسسة املالية بناء على طلب  آلامر بالشراء  شراء منقوالت أو عقارات أو سلع معينة لدى طرف 

مر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد ُيتفق عليه  منذ البداية ويتم ثالث ثم بيعها لل 

 .خالصه في آجال معلومة
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 : 03الفصل 

بنك أو  ن كل عملية إيجار يتولى بمقتضاهامع خيار التملك على معنى هذا القانو  يعتبر تمويال بالجارة

ها بهدف الاستغالل املنهي ئوتسويغها لحرفامؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات 

ى في آجال معلومة على أن يمنح  لبنك أو املؤسسة املالية للحريف املدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَّ

  .خالل مدة الكراء أو في نهاية ألاجل ي خيار شراء املكر 

ليات التمويل بالجارة مع املتعلق باليجار املالي على عم 2226لسنة  92أحكام القانون عدد وتنطبق 

  .أحكام هذا القانون تعارض مع تال  لم خيار التملك ما

 :04الفصل 

على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها  بنك أو مؤسسة مالية بناء على  ستصناعاايعتبر 

طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحّدد نوعه وقدره 

اصياته. ولوفاء البنك أو املؤسسة املالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من وخ

منقول أو عقار موصوف وصفا يحّدد نوعه وقدره وخاصياته، ويسّمى املتعاقد معه صانعا. ويتولى 

صنع مقابل البنك أو املؤّسسة املالية قبض املصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمست

 .ثمن محّدد يتم خالصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين

 :05الفصل 

ة بثمن عاجل نقدا تتولى يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل ملنقوالت مادي

بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو  بمقتضاها

في ألاجل  موضوع السلمالسلع  استالمويقوم البنك أو املؤسسة املالية وجوبا بعد  .العدبالوزن أو ب

  .املحدد ببيعها

 :06الفصل 

وسيلة من وسائل الدفع  ةتعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية املبالغ التي يضعها أصحابها بأي

ملدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة  في حساب لدى بنك بمقتض ى عقد مضاربة أو وكالة الستثمارها

 .ما لم َيثُبت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية لالستثمار وال يضمن البنك أية خسارة  .في أصول 

 



 

7 
 

 الثاني الباب

 في البنوك واملؤسسات املالية

 :07الفصل  

هذا القانون من  5تلقي الودائع على معنى الفصل  اعتياديةيعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة 

 6املبينة بالفصل ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية ألاخرى 

   من هذا القانون.

وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا ألحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على 

 .الصرفمعنى التشريع الجاري به العمل في مجال 

 :08الفصل 

 تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية املبينة بأحكام الباب

 .قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء باستثناء ألاول من هذا العنوان

 :09الفصل 

 التالية:يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات 

 إسداء تمويالت للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية، -

منح قروض مناوبة لفائدة املؤسسات ال تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعالقة مع عمليات  -

 الهندسة املالية،

مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل ال يتجاوز خمس في إطار عمليات إعادة هيكلة مسك مساهمات  -

 ،تسنوا

 وتتكون موارد بنك ألاعمال من أمواله الذاتية ومن املوارد الاقتراضية دون سواها.

ولبنوك ألاعمال املرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل عبارة "بنك" في اسمها الاجتماعي وجميع 

 وثائقها وإشهاراتها على أن تضيف في كل الحاالت عبارة "بنك أعمال".
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 :02الفصل 

من هذا القانون على سبيل الاختصاص من  20رسة خدمات الدفع املنصوص عليها بالفصل تكون مما 

قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه املؤسسة املالية صفة مؤسسة دفع. وال يمكن ملؤسسة دفع 

ممارسة عمليات الدفع املنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية املصدرة أو املدفوعة 

 .وأي سند آخر مماثل نقدا

ويمكن ملؤسسة الدفع أن تسّوق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو 

 .البريد التونس ي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل

 .ويضبط البنك املركزي التونس ي شروط تطبيق هذا الفصل

 :00الفصل  

تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا  على كل مؤسسة دفع أن

 .من هذا القانون  90لغاية إنجاز خدمات الدفع املسموح بها طبقا ملقتضيات الفصل 

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك ألاموال املسجلة في حسابات الدفع املفتوحة لديها. ويجب 

التي يمكن فتحها من قبل  اتلبنك حسابا شامال ومستقال عن الحسابأن يكون الحساب املفتوح لدى ا

 .لحسابها الخاص مؤسسة الدفع

 .يرهيستويضبط البنك املركزي التونس ي طرق مسك الحساب و 

 .كما يتعين أن تكون هذه ألاموال مقيدة في السجل املحاسبي ملؤسسة الدفع بصفة مشخصة

أمي
ّ
ن أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد ت

في حدود مبلغ يتناسب مع ألاموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك املركزي التونس ي. الدفع 

أن ال تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة ويتعين 

  الدفع.

 .حساب الستيفاء دين لفائدة البنك املودع لديه على  مؤسسة الدفعوال يمكن استعمال رصيد هذا ال

  .ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع 

 .وال يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع
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امل يخصص رصيد هذا الحساب وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك املودع لديه الحساب الش

  لخالص أصحاب حسابات الدفع.

 :00الفصل 

من هذا  6للبنوك واملؤسسات املالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة إلاسالمية على معنى الفصل 

القانون أن تقّدم للبنك املركزي التونس ي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا لألعمال والنظم 

قة بالفصل املالي واملحاسبي وإلاداري، وأن يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك وإلاجراءات املتعل

 .املركزي التونس ي

 يضبط البنك املركزي التونس ي شروط تطبيق هذا الفصل.

وتستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الفصل البنوك التي رخص لها في ممارسة هذه العمليات قبل 

 .القانون صدور 

 : 03الفصل 

العمليات التي ال تدخل في حكم  اعتياديةلبنوك واملؤسسات املالية أن  تباشر بصفة يحجر على ا

 .هذا القانون من  6العمليات البنكية املنصوص عليها بالفصل 

املنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك  ألاصول يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك 

في أجل معقول وحسب ما  إحالتهابنكية وذلك شريطة واملؤسسات املالية التي تمارس العمليات ال

 .تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء املتعاقد معهم

على أن البنكية عمليات من غير العمليات  ممارسة استثنائيةبصفة للبنوك واملؤسسات املالية ويمكن 

وأن ال تعوق املنافسة أو  تبقى محدودة ألاهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية

 .تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب املؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية

 

 

 

 



 

10 
 

 الثالث العنوان

 الترخيص ملمارسة العمليات البنكيةفي 

 ألاول  الباب

 في الترخيص

  :04الفصل 

من هذا  6ل العمليات البنكية املبينة بالفص ، بصفة اعتيادية،يرغب في ممارسةشخص على كل 

القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبالد التونسية على 

  .ترخيص في الغرض وفقا للشروط املحددة بهذا القانون 

 :ويخضع كذلك للترخيص املسبق كل

خص في تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُ  -

 ممارسته،  

 ، انقسامعملية اندماج أو  -

إحالة ألصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة املالية أو ينجم عنها  -

 تغيير في الصنف  أو في طبيعة النشاط الذي ُرخص في ممارسته،

 .عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية -

  :05الفصل 

ك أو ملؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص املحدثة بمقتض ى هذا يرخص لبن

 .القانون على أساس تقرير من البنك املركزي التونس ي وفقا للشروط املحددة بهذا القانون 

   :06الفصل 

تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص املنصوص عليها بالفصلين 

 من هذا القانون.  36و 96

 :تتكون اللجنة من
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  ،محافظ البنك املركزي التونس ي أو من ينوبه، رئيسا  -

  أو الاقتصادي.    الكفاءة في املجال املالي أو البنكيوأربعة أعضاء مستقلين من ذوي النزاهة  -

ملدة ثالث سنوات  ويتم تعيين ألاعضاء املستقلين من قبل مجلس إدارة البنك املركزي التونس ي وذلك

 .قابلة للتجديد مرة واحدة

د خاصة طرق سير باقتراح من البنك املركزي التونس ي الذي يحّد  وتضبط اللجنة نظامها الداخلي 

 عملها.  وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تابتها للهيكل املكلف في البنك املركزي وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك املركزي التونس ي وتعهد ك

 .التونس ي بدراسة ملفات الترخيص

 الثاني الباب

 وإجراءاتهفي شروط الترخيص 

  :07الفصل 

 :علىيمنح الترخيص اعتمادا 

نموذج الو مخطط ألاعمال خاصة برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج . 2

حيث طبيعة العمليات املزمع ممارستها والخدمات املزمع  املالية من مؤسسةلأو ل الاقتصادي للبنك

 ،إسداؤها

صفة املساهمين املباشرين وغير املباشرين السيما املساهم املرجعي وأهم املساهمين املنصوص عليهم . 9

من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم املالية ومدى استعدادهم لدعم  209بالفصل 

 ،ؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهمامل

املالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس املال واملوارد الذاتية املزمع رصدها مة الوسائل ءمال. 3

 لبرنامج النشاط، من قبل البنك أو املؤسسة املالية

يفائهم للشروط است وتجربة املسيرين وأعضاء مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة ومدى. سمعة وكفاءة 6

  ،من هذا القانون  الرابع العنوانمن  ثالثال بالباب املنصوص عليها



 

12 
 

املقترحة لدارة املخاطر  وإلاجراءاتمنظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي وإلاداري والسياسات . 5

 ممارستها،والرقابة الداخلية والامتثال بما يتالءم وألانشطة املزمع 

ج النشاط  بما يتماش ى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية نجاز برنامإالقدرة على . 4

 ،التنظيميةللحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية و 

عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك املركزي التونس ي إما بسبب وجود . 7

وأشخاص املزمع إنشاءها  املالية املؤسسة و أالبنك  باشر بينروابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير م

آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص 

 ،أو أكثر من أولئك ألاشخاص

 الاجتماعيها لط املختصة ببلد املنشأ بالنسبة للبنوك أو املؤسسات املالية التي مقر موافقة الّس . 9

 .والتي تمثل مساهما هاما على معنى هذا الفصل في إحداث فروع أو نيابات بالخارج

 :08الفصل 

تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك املركزي التونس ي إجراءات تقديم طلب الترخيص ال سيما إلارشادات 

 .واملعطيات والوثائق الواجب توفرها

راءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب البنك وينشر قرار اللجنة املحدد لهذه إلاج

 .املركزي التونس ي

ويوجه مطلب الترخيص إلى البنك املركزي التونس ي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة 

 .التراخيص

 هوللبنك املركزي التونس ي أن يطلب من الشخص املعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم املطلب مّد 

 .بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة امللف

 :09الفصل 

يعمل البنك املركزي التونس ي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود باملعطيات الضرورية لدى 

سلط الرقابة املالية املحلية جنة التونسية للتحاليل املالية و اللي و السلط املاسكة للسجل العدل

من الفصل  6و 9املشار إليهم في املطتين  ألاشخاصكلما كان طالب الترخيص أو أحد  والخارجية وذلك

  .يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلطمن هذا القانون  97
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 .املنهي من قبل الهياكل املحلية املشار إليها أعاله ُيعارض البنك املركزي التونس ي بالسرّ  وال

 :32الفصل 

أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع  أقصاه الطالب في أجل تصدر لجنة التراخيص لفائدة

على  إلارشادات والوثائق املطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص املبدئي أو بالرفض

 أن يكون الرفض معلال.

ويضبط الترخيص املبدئي خاصة صنف املؤسسة وطبيعة العمليات املرخص فيها ورأس املال 

 .أهم املساهميناملساهم املرجعي و وجب وهوية املست

الترخيص النهائي  لصدار  هاؤ استيفاكما يحدد الترخيص املبدئي املتطلبات والشروط الالزمة التي يتعين 

كامل رأس املال املستوجب وتقديم هوية املسيرين وتحرير من ذلك استكمال إجراءات التأسيس 

والتصرف في املخاطر وبيان املنظومة املعلوماتية والتجهيزات ومسؤولي الرقابة  إلادارةوأعضاء مجلس 

 .والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة

 إلاعالمستة أشهر من تاريخ  جاوز ال يتهذه الشروط في أجل  استيفاءويتعين على طالب الترخيص 

 ثالثة أشهر بناء على طلب معلل.بآلاجال  االتمديد في هذ ةاستثنائيبصفة . ويمكن الترخيص املبدئيب

إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط الالزمة في يسحب الترخيص املبدئي من قبل لجنة التراخيص 

على أساس تقرير من البنك املركزي من إعالمه بهذا الترخيص وذلك  آلاجال املذكورة في الفقرة السابقة

 . الترخيص املبدئيد طالب الترخيص بشروط تقيّ  التونس ي يبين فيه عدم

 التونس ي وذلكه البنك املركزي بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعّد  التراخيص قرارهاوتصدر لجنة 

 .الشروط املستوجبةفي أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء 

ى البنك املركزي التونس ي إعالم طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص 
ّ
ون قرارها معلال في حالة ويكيتول

  الرفض.

  :30الفصل 

ال يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة ألحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبالد التونسية إال 

  .في شكل شركة خفية الاسم
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  :30الفصل 

 :عنيجب أن ال يقل رأس املال 

ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند  مليون دينار بالنسبة للبنوك املقيمة أو  ة وسبعينخمس   -

 الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير املقيمة، 

عشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات املالية املقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة خمسة و   -

 :باستثناء غير املقيمةللتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات املالية 

والتي ال يمكن أن يقل رأس مالها عن الفكتورينغ ات التي تمتهن حصريا املؤسسبنوك ألاعمال و  •

أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات  عشرة ماليين دينار

 ،غير املقيمة

 .مؤسسات الدفع والتي ال يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ماليين دينار •

أو املؤسسة املالية على أال يقل  نشاط البنكال ألاصلي حسب برنامج ويضبط الترخيص مبلغ رأس امل

 .املال ألادنى املحدد بهذا الفصل عن رأس

 .املؤسسة املالية البنك أو ويحرر كامل رأس املال ألادنى نقدا عند إحداث 

للشروط  وفقاللمؤسسة املالية إذا تجاوز رأس املال ألادنى  ألاصلي للبنك أو ويمكن تحرير رأس املال 

 .دون أن يقل املبلغ املحرر عند الاكتتاب عن رأس املال ألادنىاملنصوص عليها صلب الترخيص 

 :33الفصل 

 .النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الترخيصمنح  يتولى البنك املركزي التونس ي نشر قرار

ية التي ُرخص لها في ممارسة ويمسك البنك املركزي التونس ي سجال خاصا بالبنوك واملؤسسات املال

النشاط بالبالد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف املؤسسة واسمها الاجتماعي 

هيئة إلادارة  وأعضاء إدارتهاوعنوان مقرها الرئيس ي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس 

 .الوابموقع على  نشر هذا السجل للعمومالجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك املركزي التونس ي 

البنك املركزي التونس ي بجميع الوثائق الضرورية ملسك هذا  مّد البنوك واملؤسسات املالية ويتعين على 

 .بياناتهالسجل وتحيين 
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 الثالث الباب

  اليةامل البنوك أو املؤسسات في مسك مساهمات في رأس مال

    :34الفصل 

 :قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك املركزي التونس ي كلتخضع للترخيص املسبق من 

عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من  -

حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من ألاشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس 

وفي كل الحاالت كل عملية تفض ي إلى  .التجارية يؤدي إلى التحكم فيها التجمع على معنى مجلة الشركات

 الاقتراع،امتالك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق 

املتعلق  2226نوفمبر  26املؤرخ في  2226لسنة  227مثلما تم تعريفه بالقانون عدد  لتحالف إبرام -

مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات املنصوص عليها بالفقرة بين بإعادة تنظيم السوق املالية 

 .السابقة

 :35الفصل 

من هذا القانون أن يفوت كليا أو جزئيا في مساهماته  209يمكن للمساهم املرجعي على معنى الفصل  

 في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع.

يجب عليه الحصول على الترخيص  ،املساهم املرجعي كان شأن هذا التفويت أن يفقده صفةمن وإذا 

 من هذا القانون. 34طبقا لإلجراءات املنصوص عليها بالفصل 

 :36ل الفص

تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك املركزي التونس ي إجراءات تقديم طلب الترخيص ال سيما إلارشادات 

 .واملعطيات والوثائق الواجب توفرها

ه إلاجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع واب البنك املركزي ينشر النص املحّدد لهذ

 .التونس ي

ى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة 
ّ
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك املركزي التونس ي الذي يتول

 .التراخيص
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يم وللبنك املركزي التونس ي أن يطلب من الشخص املعني بالترخيص، في أجل أسبوعين من تقد

 .ه بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة امللفاملطلب، مّد 

ويعتبر الغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف إلارشادات والوثائق املطلوبة بعد مض ي شهرين من تاريخ 

 .طلبها من قبل البنك املركزي التونس ي

ستيفاء جميع من هذا القانون في أجل أقصاه شهران من ا 36يسند الترخيص املشار إليه بالفصل 

 :علىبناء وذلك إلارشادات 

صفة الشخص أو ألاشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم وبإمكانياتهم املالية وقدراتهم على  -

  اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو املؤسسة املالية،

 .س يعدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك املركزي التون -

 :37 الفصل

 :على البنك أو املؤسسة املالية إعالم البنك املركزي التونس ي

بكّل عملية اقتناء أو تفويت نسب من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص،  -

 وذلك فور علمها بها، 

 بكل تحالف معلن بين املساهمين وذلك فور العلم به، -

لكل منهم  %5من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز  امسكون نسببهوية املساهمين الذين ي -

 .حسب دورية يحددها البنك املركزي التونس ي

 :38الفصل 

ق وجوبا حقوق الاقتراع وحّق التمتع باألرباح املرتبطة باملساهمة التي تم 
ّ
عل

ُ
الحصول  اقتناؤها دون ت

 القانون.ذا من ه 36على الترخيص املستوجب املنصوص عليه بالفصل 

 .ويعتبر الغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص املذكور 

تعتبر الغية كّل عملية تفويت من قبل مساهم مرجعي في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية 

أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة إذا تم التفويت دون الحصول على الترخيص 

 من هذا القانون. 35املنصوص عليه بالفصل 
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 الرابع الباب

 في سحب التراخيص 

 : 39الفصل 

الشخص يتم استعماله من قبل يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم 

 .ابتداء من تاريخ إلاعالم به ستة أشهر في أجل أقصاه املعني بالترخيص 

ير من البنك املركزي التونس ي بعد وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقر 

 .سماع البنك أو املؤسسة املالية املعنية

 .ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه

 الاجتماعيالكائن بدائرتها املقر  الابتدائيةبتقرير في الغرض إلى املحكمة  مرفقاتحيل اللجنة  قرارها و 

 العنوانالثالث من  البابا ألحكام إجراءات التصفية طبق تباشر التي و للبنك أو للمؤسسة املالية 

  .96 لاملنصوص عليه بالفصترخيص الإذا تعلق ألامر بقرار سحب  من هذا القانون  السابع

وموقع  ويتولى البنك املركزي التونس ي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .واب البنك املركزي التونس ي

 ام املحكمة إلادارية طبق إلاجراءات املتبعة لديها.يتم الطعن في قرار السحب أم

 الرابع العنوان

 في حوكمة البنوك واملؤسسات املالية

  :42الفصل 

يتعين على البنوك واملؤسسات املالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها 

ركزي التونس ي ضبط الشروط وتحافظ على مصالح املودعين والدائنين واملساهمين. ويتولى البنك امل

 .في مجال الحوكمةالتنظيمية 
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 ألاول  الباب

 في سياسات الحوكمة

 :40الفصل 

الداخلية مالئمة لطبيعة النشاط  للمراقبةيتعين على البنوك أو املؤسسات املالية وضع منظومة 

متثال للقوانين ضمن نجاعة العمليات والحفاظ على ألاصول والتحكم في املخاطر في إطار الا توحجمه 

 :جب أن تشمل هذه املنظومة خاصةيوالتشريعات املنظمة لهذا النشاط. و 

  ،يكفل سالمتها راقبتهاملإجرائيا للعمليات و نظاما  -

 ،تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية  البيانات املالية -

 ،نظاما لتشخيص املخاطر ومتابعتها والتحكم  فيها -

 .ات واملعلوماتنظاما لتوثيق العملي -

 :40الفصل 

املتعلق بمكافحة  9025أوت  7املؤرخ في  9025لسنة  94مع مراعاة أحكام القانون ألاساس ي عدد 

إلارهاب ومنع غسل ألاموال يتعين على البنوك واملؤسسات املالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر 

ام البنك أو اخلية تمكن من تجنب استخدد مراقبةغسل ألاموال وتمويل إلارهاب بما في ذلك منظومة 

  .اقتصادية غير مشروعةاملؤسسة املالية في أنشطة مالية و 

 .ويضبط البنك املركزي التونس ي شروط تطبيق هذا الفصل

 :43الفصل 

 .يتعين على البنوك واملؤسسات املالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب املصالح

ي التونس ي للغرض قواعد للمعامالت مع ألاشخاص املرتبطين بالبنك أو املؤسسة ويضبط البنك املركز 

 . املالية على معنى هذا القانون السيما حدود  التمويالت

 :ماليةويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة 
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من رأس مال  البنك أو املؤسسة  % 5كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة   -

  ،ةاملالي

من  % 5كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة   -

  ،رأس مال  البنك أو املؤسسة املالية

كل مؤسسة يساهم البنك أو املؤسسة املالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير   -

 ،على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية

واملدير العام وأعضاء مجلس إلادارة واملديرين العامين بنك أو مؤسسة مالية دارة إس مجلس رئي  -

وأعضاء هيئة مراقبة مطابقة  املساعدين وأعضاء مجلس املراقبة وأعضاء هيئة إلادارة الجماعية

 ،شخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهمومراقبي الحسابات وأزواج ألا معايير الصيرفة إلاسالمية

كل مؤسسة يكون فيها أحد ألاشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيال مفوضا أو مديرا لتلك   -

 .رتها الجماعية أو ملجلس مراقبتهااملؤسسة أو عضوا ملجلس إدارتها أو لهيئة إدا

 :44الفصل 

ألاساسية  يتعين على البنوك واملؤسسات املالية أن تعتمد سياسة تأجير ملسيريها تتالءم مع املؤشرات

 .للصالبة واملالءة املالية واملردودية

 :45الفصل 

يتعين على البنوك أو املؤسسات املالية أن تنتهج سياسة لإلفصاح املالي حول أنشطتها ومؤشراتها املالية 

 . وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية

 .ويضبط البنك املركزي التونس ي القواعد املنظمة لإلفصاح املالي

 لثانيا الباب

 في القواعد املنظمة لهياكل حوكمة البنوك واملؤسسات املالية

 : 46الفصل 

 إلادارةيتعين على البنوك واملؤسسات املالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس 

 .ووظيفة املدير العام
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يكون عضوا في مجلس إدارة ال يمكن للمدير العام أو املدير العام املساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن و 

 هذا البنك أو املؤسسة املالية.

وذلك بعد  رئاسة مجلس إلادارة وإلادارة العامة الجمع بين وظيفتيملؤسسة مالية ويمكن استثنائيا 

وحجم املؤسسة املالية وتسند هذه املوافقة على أساس طبيعة  .موافقة البنك املركزي التونس ي

 .هانشاط

  :47الفصل 

ين يجب أن ي
َ
ضّم مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على ألاقل مستقل

بالسوق املالية  ةاملتعلقوالتراتيب عن املساهمين وعضوا ممثال لصغار املساهمين على معنى التشريع 

 .بالنسبة للمؤسسات املدرجة ببورصة تونس لألوراق املالية

 .ن املستقلين والعضو املمثل لصغار املساهمين ملرة واحدةويمكن تجديد عضوية كل من العضوي

ويعد عضوا مستقال على معنى هذا القانون كل عضو ال تربطه بالبنك أو املؤسسة املالية أو بمساهميها 

أو مسيريها أية عالقة من شأنها أن تمس من استقاللية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح 

 .فعلية أو محتملة

 بر صغار املساهمين العموم على معنى التشريع املتعلق بالسوق املالية.ويعت

 ويضبط  البنك املركزي التونس ي املعايير املحددة لصفة الاستقاللية.

 :48الفصل 

يتولى مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة تحديد استراتيجية البنك أو املؤسسة املالية ومتابعة تنفيذها. 

بعة كل املتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو املؤسسة املالية بما وعليه أن يحرص على متا

يحفظ مصالح املودعين واملساهمين وكل ألاطراف املعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو املؤسسة 

 .املالية على املدى الطويل

 :ويتولى بالخصوص

الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها  مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو املؤسسة املالية بمنظومة -

مع املتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو املؤسسة املالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب 

 العمليات وتطور ألاسواق واملتطلبات التنظيمية،
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الاعتبار وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع إلادارة العامة أو هيئة إلادارة الجماعية تأخذ بعين  -

 املحيط التنافس ي والترتيبي وقدرة  البنك أو املؤسسة املالية على التحكم في املخاطر،

 تعيين إلادارة العامة أو هيئة إلادارة الجماعية، -

 ختم القوائم املالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة املالية، -

جم املخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة وضع مناهج لقياس مدى مالئمة ألاموال الذاتية لح -

لعمل على اومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص  املنظمة للنشاط ومنظومة املراقبة الداخلية و 

 تنفيذها،

 .تعيين املسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من إلادارة العامة أو هيئة إلادارة الجماعية -

و مجلس املراقبة أن يضع املوارد املالية والبشرية واللوجستية والنظم ويتعين على مجلس إلادارة أ

 .إلاجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك

 :49الفصل 

منبثقة عن مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة تدقيق لجنة  املالية إحداثأو املؤسسة  على البنك

 :تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص

 تصحيحية والتأكد من تنفيذها، إجراءاتة حسن سير املراقبة الداخلية واقتراح متابع -

 ،البنك املركزي التونس ياملراقبة الداخلية والبيانات املالية قبل إحالتها إلى  مراجعة أهم تقارير -

 إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم املالية، -

خلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل املكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي متابعة نشاط هيكل التدقيق الدا -

 للمجلس حول تعيين املسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،

 .اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج املراقبة ونتائجها -

  :52الفصل 

حدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة على البنك أو املؤسسة املالية أن ت

 :تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في املخاطر وتتولى بالخصوص
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 ،للمجلس في تحديد املخاطر وقياسها ومراقبتها الرأيإبداء  -

 ي لسياسة إدارة املخاطر وتنفيذها،التقييم الدور  -

 .ف في املخاطرهيكل املكلف  بالتصر متابعة نشاط ال -

   :50الفصل 

للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة تساعده  على كل بنك أن يحدث لجنة

  :بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات

 التعيين والتأجير، -

 وإلاطارات العليا والانتدابات ، املسيرينتعويض  -

 .إدارة وضعيات تضارب املصالح -

 :50الفصل 

من هذا القانون من ثالثة أعضاء  52و 50و 62تتكون كل لجنة من اللجان املنصوص عليها بالفصول 

  .من بين أعضاء مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة

  من هذا القانون. 67ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة املخاطر عضو مستقل  على معنى الفصل 

 .وعضوية لجنة املخاطروال يمكن الجمع بين عضوية لجنة التدقيق 

ويمكن للمؤسسات املالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة 

 املخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك املركزي التونس ي.

 :53الفصل 

بإدارة و ق الداخلي على البنك أو املؤسسة املالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقي

 .واملساندة ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغالل مراقبة الامتثال.باملخاطر و 

و املؤسسة املالية كتابة ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل املكلف بإدارة املخاطر في البنك أ

 لتدقيق ولجنة املخاطر.الجنة كل من 

بكل تعيين أو تغيير يطرأ على في إلابان ؤسسة املالية إعالم البنك املركزي التونس ي على البنك أو امل 

 .الامتثالفي مجال التدقيق وإدارة املخاطر ورقابة  املسؤولين ألاول 
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 :54الفصل  

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها  بمقتض ى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة  إلاسالمية 

من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل  الثاني العنوانمن  ألاّول  بالباباملبينة 

 :" تتولى خاصةمراقبة مطابقة معايير الصيرفة إلاسالميةإلادارة  تسمى "هيئة 

 ،املضبوطة في هذا املجالمع املعايير  عمليات الصيرفة إلاسالميةالتأكد من مدى توافق  -

معايير الصيرفة ل املنتجات وصيغ العقود وإلاجراءات العملية للنشاط مع إبداء الرأي في مدى امتثا -

 ،إلاسالمية

 .تعرض عليها من قبل البنك أو املؤسسة املاليةتتعلق بالصيرفة إلاسالمية النظر في أية مسائل  -

دة على ألاقل من ثالثة أعضاء يتم تعيينهم ملهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة إلاسالمية تتكون 

ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم 

وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو  إلاسالميةوكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه املعامالت 

 .املؤسسة املالية

 .الصيرفة إلاسالميةهيئة مراقبة مطابقة معايير كما ال يجوز لعضو أن يكون في أكثر من 

هيئة بكل تعيين ألعضاء في إلابان ويتعين على البنك أو املؤسسة املالية إعالم البنك املركزي التونس ي 

 .مراقبة مطابقة معايير الصيرفة إلاسالمية

 .ملزمة للبنك أو للمؤسسة املالية املعنيةهذه الهيئة  وتكون القرارات الصادرة عن

أن تطلب من البنك أو املؤسسة املالية مدها ة معايير الصيرفة إلاسالمية هيئة مراقبة مطابقلويمكن 

  .بالوثائق وإلايضاحات التي تراها ضرورية ملمارسة مهامها

بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة إلاسالمية تقوم 

منه إلى البنك املركزي التونس ي وإلى مجلس  وتحال نسخةالجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة املالية 

 .قبل انعقاد كل جلسة عامةقل ألاشهرا على املراقبة وذلك  مجلسإلادارة أو 

 ،هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة إلاسالميةبعد أخذ رأي  ،ويتعّين على البنك أو املؤسسة املالية

التأكد من مطابقة املعامالت آلراء  يعهد له ين أعوانهاعمليات الصيرفة إلاسالمية من بتعيين مدقق 

 .كتابة الهيئة عمليات الصيرفة إلاسالمية وقرارات الهيئة. ويتولى مدقق
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بمقتض ى مهامهم املحافظة على السر أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة إلاسالمية  علىيتعين 

معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة  املنهي وعدم استغالل ما أمكنهم الاطالع عليه من

إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون وتحت طائلة العقوبات 

 من املجلة الجزائية. 956املنصوص عليها بالفصل 

 الثالث الباب

 في القواعد املنظمة ألعضاء هياكل الحوكمة

  :55الفصل 

لى البنك أو املؤسسة املالية إعالم البنك املركزي التونس ي في أجل ال يتجاوز سبعة أيام بكل يتعين ع

تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو ملدير عام أو ملدير عام مساعد أو لرئيس أو 

 لعضو هيئة إدارة جماعية. 

بالتعيين الاعتراض عليه استنادا إلى  ويمكن للبنك املركزي التونس ي في أجل شهر من تاريخ إعالمه

وعلى  .وعند الاعتراض يتولى البنك املركزي التونس ي تعليل قراره .54املعايير املنصوص عليها بالفصل 

 .البنك أو املؤسسة املالية تعليق قرار التعيين حال إبالغها بقرار الاعتراض

 :56الفصل 

من هذا  55شخاص املنصوص عليهم بالفصل البنك أو املؤسسة املالية بخصوص تعيين ألا يعتمد

 :القانون خاصة على املعايير التالية

 النزاهة والسمعة، -

 املؤهالت العلمية والكفاءة والخبرة املهنية ومدى تالؤمها مع املهام املوكولة للشخص املعني، -

 من هذا القانون،  40غياب املوانع املنصوص عليها بالفصل  -

ملؤسسة املالية بالنسبة لألعضاء املستقلين والعضو املمثل لصغار املساهمين على او البنك يعتمد كما 

 .من هذا القانون  67املعايير املنصوص عليها بالفصل 
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 :57الفصل 

ال يمكن للمدير العام أو املدير العام املساعد أو لعضو هيئة إلادارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية 

ك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط  بالبورصة أو أن يشغل نفس الوظيفة في بن

  .استثمارشركة تصرف في محافظ ألاوراق املالية أو شركة 

  ارة أو مجلس مراقبة بنك وبنك آخر.يمكن ألي شخص الجمع بين عضوية مجلس إد وال

مالية ومؤسسة  كما ال يمكن ألي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة

 .مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون 

 :58الفصل 

ية لبنك أو مؤسسة مالية أن لمدير العام أو املدير العام املساعد أو عضو هيئة إلادارة الجماعلال يمكن 

  مسّير ملؤسسة اقتصادية.وظيفة  يشغل

 :59الفصل 

مة أن يكون رئيس مجلس إلادارة أو املدير العام أو رئيس يتعين بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية املقي

 .مجلس املراقبة أو رئيس هيئة إلادارة الجماعية تونس ي الجنسية

ويتعين بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية أن يكون املدير العام أو رئيس هيئة إلادارة الجماعية مقيما 

  .على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل

ملحافظ البنك املركزي التونس ي أن يمنح استثنائيا بمقتض ى مقرر صادر عنه صفة مقيم ويمكن 

 لألشخاص املشار إليهم في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير املكلف باملالية.

 :62الفصل 

رع ال يمكن ألي شخص أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو ف

 :لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمها إذا كان

قد صدر في  شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو  •

التحيل أو الاستيالء على أموال أو قيم الغير أو الاختالس املرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو 

دون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك ب
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بواسطة هذه املخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع املتعلق بمكافحة 

 غسل ألاموال وتمويل إلارهاب،

 قد صدر ضده حكم بات بالفالس، •

 فالس،أو وكيال لشركات صدر عليه حكم بمقتض ى أحكام املجلة الجزائية املتعلقة بال  مسيرا •

قد قام البنك املركزي التونس ي أو إحدى السلط املكلفة بالرقابة على السوق املالية أو على  •

مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة 

 أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتض ى عقوبة صادرة في الغرض،

 ض ى عقوبة من نشاط منهي منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،قد تم شطبه بمقت •

قد ثبت للبنك املركزي التونس ي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية  أدى إلى  •

 صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو املؤسسة املالية إلى  برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.

 :60الفصل 

 إلادارة أعضاء مجلس املراقبة أو أعضاء هيئة إلادارة الجماعية أو يتعين على أعضاء مجلس إلادارة أو 

العامة لبنك أو ملؤسسة مالية أو وكالئها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتض ى مهامهم املحافظة على السر 

املنهي وعدم استغالل ما أمكنهم الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة 

م ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون وتحت طائلة العقوبات إليه

 من املجلة الجزائية. 956املنصوص عليها بالفصل 

  :60الفصل 

يخضع للترخيص املسبق ملجلس إلادارة أو ملجلس املراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل 

من هذا  63سسة املالية وألاشخاص املرتبطين بها على معنى الفصل اتفاق يعقد بين البنك أو املؤ 

 .القانون 

 .وعلى املعني باألمر أن يعلم مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة بهذه الاتفاقات

وعلى البنك أو املؤسسة املالية إعالم البنك املركزي التونس ي بكل اتفاق تنطبق عليه ألاحكام آنفة 

 .الذكر

باألمر أن يشارك في التصويت املتعلق بالترخيص املشار إليه بالفقرة ألاولى من هذا ال يمكن للمعني 

 .الفصل
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على رئيس مجلس إلادارة أو رئيس مجلس املراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة 

 للمساهمين لغرض املصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

األمر أن يشارك في التصويت وال تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب وال يمكن للمعني ب

 .القانوني وألاغلبية

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن املصادقة عليها نافذة املفعول إال أن النتائج املحدثة 

العقد أو يتحملها مجلس  للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في

 .إلادارة أو مجلس املراقبة إذا ثبت علمه بذلك

وال تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات املتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط 

عادية في مجال التعامل بين البنك أو املؤسسة املالية والحرفاء، إال أنه يجب على رئيس مجلس إلادارة 

يس مجلس املراقبة واملدير العام ورئيس هيئة إلادارة الجماعية وأعضاء مجلس إلادارة وأعضاء ورئ

مجلس املراقبة وأعضاء هيئة إلادارة الجماعية واملديرين العامين املساعدين إعالم مجلس إلادارة أو 

ؤسسة املالية والتي مجلس املراقبة والبنك املركزي التونس ي باالتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو امل

 .تدخل في حكم العمليات الجارية

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك املركزي التونس ي  

أن يطلب من البنك أو املؤسسة املالية مالءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف 

   هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة املالية. أو ألاطراف التي وافقت على

 الخامس العنوان

 البنوك واملؤسسات املاليةعلى  رقابةالفي 

 ألاول  الباب

 الحذرة رقابةفي ال

 :63الفصل 

يتولى البنك املركزي التونس ي مهمة الرقابة على البنوك واملؤسسات املالية املرخص لها بمقتض ى هذا 

ويعمل على أن تمارس نشاطها طبقا ملقتضياته والنصوص التطبيقية املتعلقة به بما يحفظ  القانون 

 .صالبتها املالية ويحمي مودعيها واملستفيدين من خدماتها
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 : 64الفصل 

 :ميدانية تشمل خاصة التأكد من رقابةو على الوثائق  رقابةيجري البنك املركزي التونس ي  

توافقها مع القواعد املنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه نجاعة منظومة الحوكمة ومدى  -

 التطبيقية،

خاصة في خاطر املوالقدرة على التحكم في املالءة املالية التأكد من سالمة الوضعية املالية السيما  -

 ، مردودية تضمن ديمومة البنك أو املؤسسة املالية وإفراز  مخاطر السيولة 

 املخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر، مدى نجاعة منظومة التصرف في -

والنصوص مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين  -

 الجاري بها العمل،التنظيمية 

شاط الحتياجات الن استجابتهاالداخلية وسالمة ألانظمة املعلوماتية ومدى  املراقبةحسن أداء هياكل  -

 .البنك املركزي التونس يرقابة وملتطلبات 

ويمكن أن تشمل رقابة البنك املركزي التونس ي مقر البنك أو املؤسسة املالية والفروع والوكاالت 

 .والشركات املتفرعة عن كل منهما

أن يستعين بخبراء مختصين ملساعدته في فحص  الاقتضاءكما يمكن للبنك املركزي التونس ي عند 

  .املاليةاملجاالت املتعلقة بأنشطة البنك أو املؤسسة  وتفقد بعض

بمقتض ى مهامهم املحافظة على السر املنهي  الخبراء املعينون طبقا ألحكام الفقرة السابقة علىيتعين 

وعدم استغالل ما أمكنهم الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليهم 

تهم باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون وتحت طائلة العقوبات ولو بعد زوال صف

 من املجلة الجزائية. 956املنصوص عليها بالفصل 

 :65الفصل 

يجب على البنوك واملؤسسات املالية أن تمد أعوان البنك املركزي التونس ي املكلفين بالرقابة بكل 

 .تقتضيه ممارسة مهامهم الوثائق واملعلومات التي يطلبونها في نطاق ما
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استدعاء وسماع كل ألاشخاص القادرين  رقابةألعوان البنك املركزي التونس ي املكلفين بال كما يمكن

على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. وال يمكن معارضة البنك املركزي التونس ي أو أعوانه املكلفين 

 .بالرقابة بالسّر املنهي

بمقتض ى مهامهم املحافظة على السر املنهي وعدم استغالل ما  لفين بالرقابةألاعوان املكيتعين على و  

أمكنهم الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم 

 956باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون وتحت طائلة العقوبات املنصوص عليها بالفصل 

 من املجلة الجزائية.

يتحمل ألاعوان املكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم ملهامهم الرقابية  وال

 .إال في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة

 :66الفصل 

ك أو يتولى البنك املركزي التونس ي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البن

 املؤسسة املالية وذلك استئناسا باملعايير الدولية املكرسة.

 : وتشمل هذه القواعد خاصة

 ،كفاية ألاموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعماالتها -

تصنيف ألاصول وتقييمها وتكوين املدخرات لتغطية الخسائر املحتملة عليها وتأجيل الفوائد  -

   ،اتوالعموالت وكيفية احتساب الضمان

القواعد املتعلقة بتقييم املخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق  -

 ،واملخاطر التشغيلية

  ،توزيع املخاطر وتركزها -

 .قواعد الحوكمة واملراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل ألاموال وتمويل إلارهاب -

 . أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة إلاسالميةللبنك املركزي التونس ي 

 .ويحدد البنك املركزي التونس ي طرق ومجاالت تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع
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 : 67الفصل 

 تجرى الرقابة امليدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك املركزي التونس ي 

آجال مال الرقابة املزمع القيام بها و أسماء ألاشخاص املكلفين باملهمة وأع أو من ينوبه يتضمن وجوبا

  إنجازها.

ويستظهر ألاعوان املكلفون بالرقابة امليدانية عند مباشرتهم ملهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية 

 . تثبت هويتهم وصفتهم

 .البطاقة املهنيةاصفات إلاذن بمأمورية ومو البنك املركزي التونس ي مواصفات ويضبط منشور 

 :68الفصل 

إذا اقتضت الوضعية املالية لبنك أو مؤسسة مالية ذلك، يمكن للبنك املركزي التونس ي، بمقتض ى قرار 

 :معلال أن يلزمها بـ

 تكوين مدخرات لتغطية املخاطر، -

 تحديد حصص توزيع ألارباح أو الامتناع عن توزيعها، -

 الترفيع في ألاموال الذاتية، -

 إعادة الهيكلة التنظيمية وإلادارية بما يكفل النجاعة لدارة املخاطر،  -

تغيير أي من أعضاء إلادارة العامة أو مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة أو هيئة إلادارة الجماعية أو  -

 .املسؤولين عن وظائف الرقابة

خارجي خاص على نفقة كما يمكن للبنك املركزي التونس ي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق 

 البنك أو املؤسسة املالية.

 :69الفصل 

 باحترامطبيعة وحجم املخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية  اقتضتللبنك املركزي التونس ي إذا 

 .قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من املعايير املحددة ترتيبيا

ت ألاهمية النظامية قواعد تصرف وللبنك املركزي التونس ي أن يضع للبنوك أو املؤسسات املالية ذا

 .حذر خاصة السيما على مستوى املتطلبات الدنيا من ألاموال الذاتية وأن يخضعها لرقابة خصوصية
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ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته 

 .املالي الاستقرار املالي على نحو يهدد أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع 

ومدى ودرجة تشعبه حجم النشاط  باعتمادد ألاهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة وتحّد 

البنك أو املؤسسة  ترابط ببقية مؤسسات القطاع املالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديهاال

 .املالية

ما يتعلق بتحديد القواعد  يق هذا الفصل السيما فيويضبط البنك املركزي التونس ي شروط تطب

للبنك املركزي ات املالية ذات ألاهمية النظامية. و واملؤشرات الخاصة املتعلقة بالبنوك واملؤسس

 .قائمة البنوك واملؤسسات املالية ذات ألاهمية النظامية نشر  على ضوء هذه املؤشراتالتونس ي 

 : 72الفصل 

 :ت املالية املرخص لها بمقتض ى هذا القانون أنيجب على البنوك واملؤسسا

 تمسك محاسبة طبقا للتشريع املحاسبي للمؤسسات، -

ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم املالية على مصادقة الجلسة  32تختم سنتها املحاسبية في  -

بجريدتين نشرها أن تالعامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة املحاسبية و 

 .يوميتين إحداهما باللغة العربية

 : 70الفصل 

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتض ى هذا القانون أن تدلي للبنك املركزي التونس ي  

 :ــب

بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها املحاسبية واملالية والتصرف الحذر في املخاطر خالل  -

 ،للغرض البنك املركزي التونس ي د دورية وطبقا لصيغ يضعهاالسنة وذلك حسب مواعي

كل الوثائق واملعلومات وإلايضاحات واملبررات الالزمة لدراسة مدى سالمة وضعيتها والتحقق من أنها  -

 .التطبيقيةتحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع واملضمنة بهذا القانون ونصوصه 

 

 



 

32 
 

 :70الفصل 

ر ألاولي لنتائج الرقابة امليدانية للبنك أو للمؤسسة املالية التي عليها إبداء مالحظاتها حول يبلغ التقري

 التقرير في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إلابالغ به.

ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك املركزي التونس ي في الغرض، حسب الحالة إلى املدير 

هيئة إلادارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة املالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس العام أو رئيس 

 .إلادارة أو مجلس املراقبة

  :73الفصل 

سنوي يخصص لتطوير  مبلغيوظف على البنوك واملؤسسات املالية املرخص لها بمقتض ى هذا القانون 

  الرقابة البنكية التي يجريها البنك املركزي التونس ي.

  من قبل البنك املركزي التونس ي. بلغضبط  نسبة وإجراءات استخالص هذا املوت

السنوي من قبل البنوك واملؤسسات املالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك املركزي  بلغويودع امل

 ويضبط مجلس إدارة البنك املركزي التونس ي استعماالته. .التونس ي

 

 الثاني الباب

 في قواعد التصرف

 

  : 74الفصل 

على كل بنك أو مؤسسة مالية  مقرها الاجتماعي بالبالد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية  مقرها 

الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكاالتها بالبالد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم 

ألادنى أو املنحة الدنيا املطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على ألاقل، حسب الحالة، رأس املال 

  .من هذا القانون  220املنصوص عليها بالفصل 

  : 75الفصل 

من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة  %25من تخصص أكثر  مالية أنال يمكن لبنك أو مؤسسة 

 .مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة
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 الذاتية للبنكمن ألاموال  % 40يتجاوز نسبة  وال يمكن لجمالي املساهمات املباشرة وغير املباشرة أن

  .أو ملؤسسة مالية

بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال  % 90وال يمكن لها أن تمسك أكثر من 

مؤسسة واحدة إال أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت املساهمة لغرض استخالص 

  .ديونها

أو للمؤسسة املالية املساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة  في رأس مال مؤسسات  ويمكن للبنك

الديون  واستخالصتنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين 

والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب  املنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا 

 .الفصل

في شركات متفرعة عن بنك أو على املساهمات الثالثة من هذا الفصل الفقرة أحكام تنطبق  وال 

  لوجستيا بصفة حصرية. إسنادهالغرض  مؤسسة مالية

عقد الفي  الالتزامشريطة أحكام هذا الفصل على التمويالت في صيغ مساهمة أو مشاركة تنطبق وال 

 .تال يتجاوز خمس سنوابإعادة إلاحالة في أجل 

 .التي يضعها البنك املركزي التونس ي في الغرض معايير لل طبقا وتحتسب ألاموال الذاتية

 :76الفصل 

 :ممارسة عمليات الصيرفة إلاسالمية بمقتض ى هذا القانون أنفي  هعلى كل بنك مرخص ل

 ع،ميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائيمسك حسابات الحرفاء على وجه ي -

من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف  هئعلم بصورة دورية حرفاي -

 .قوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم املباشرة أو غير املباشرة فيها وكيفية توزيع ألارباح والخسائريالتي 

 :77 الفصل

ار مهما كانت مدتها وشكلها على أن ال يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من املقيمين الودائع بالدين

تتعدى هذه  الودائع تمويالته بالعملة للمقيمين طويلة املدى ومساهماته بالعملة في رأس مال 

 .مالية على معنى هذا القانون  اتأو مؤسس بنوكمؤسسات مقيمة باستثناء املساهمات في رأس مال 
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 :منألاموال املتأتية  أعالهدود املشار إليها تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الح

 محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات، -

 الدفوعات املنجزة بعنوان إلافراج على أقساط التمويالت  املسندة من قبل هذا البنك ، -

 .الدفوعات املنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية -

 :78الفصل 

وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة ملجابهة غير مقيم أن يكون في كل  كل بنكيجب على 

  .مطالب السحب من طرف املودعين

لجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيالت أخرى لدى البنك  للبنك غير املقيم  وال يمكن
ّ
في أية حال ال

 .املركزي التونس ي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية املودعين

 :79الفصل 

 :مقيمة مالية غيرأو ملؤسسة  يمكن لبنك

من  75املساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال املؤسسات املقيمة طبقا للفصل  -

 ،هذا القانون 

 ،منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويالت متوسطة وطويلة ألاجل -

 ،مقيمون والتصدير التي ينجزها تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد  -

 .منح تمويالت من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهالك والسكن -

 :82الفصل 

 :يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك املركزي التونس ي كل

 ،ةماليأو مؤسسة  قبل بنكفتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبالد التونسية من  -

 .قنوات تكنولوجيات الاتصال لخدمات ومنتجات عبر أو مؤسسة مالية  تسويق من قبل بنك -
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على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب 

تمثيلي الحصول على املوافقة املسبقة ملحافظ البنك املركزي التونس ي. وتمنح املوافقة في أجل شهر من 

 ف مستوفي لجميع إلارشادات والوثائق املطلوبة في الغرض.تاريخ تقديم مل

أو  قا بكل عملية غلق ملكتب تمثيليعلى البنك أو املؤسسة املالية إعالم البنك املركزي التونس ي مسب

 .وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البالد التونسية أو بيع أسهم في هذه املؤسسة

  .وط تطبيق هذا الفصلويضبط البنك املركزي التونس ي شر 

 :80الفصل 

باستثناء  هايمكن لبنك أو ملؤسسة مالية  اللجوء إلى إلاسناد الخارجي لبعض العمليات املرتبطة بنشاط

 .العمليات البنكية املنصوص عليها  بالعنوان الثاني من هذا القانون 

ص أو أكثر إنجاز كّل أو ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخ

 .بعض العمليات املرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا ألاخير

على البنوك واملؤسسات املالية التي تلجأ إلى إلاسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين املتعاقد 

أن الترتيبات املتعلقة معها تحدد بوضوح العمليات املسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من 

 بالسناد الخارجي ال تحول دون قيام البنك املركزي التونس ي بالرقابة على عمليات إلاسناد الخارجي.

وعلى البنوك واملؤسسات املالية إعالم البنك املركزي التونس ي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر 

 .عالم موافقةسكوت البنك املركزي التونس ي ملدة شهر من تاريخ إلا 

املتعلق بحماية  9006جويلية  97املؤرخ في  9006لسنة  43القانون ألاساس ي عدد مع مراعاة أحكام 

املعطيات الشخصية، يضبط البنك املركزي التونس ي الواجبات والشروط التي يتعين على البنوك أو 

 .عاتها عند اللجوء إلى إلاسناد الخارجياملؤسسات املالية مرا

 :80الفصل 

البنوك واملؤسسات املالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السالمة على 

بما يمكن من إحكام إدارة املخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح للعمليات والشفافية 

 .الحرفاء

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi198_y3qzMAhXMLSYKHb43DhUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-justice.tn%2Ffileadmin%2Ffichiers_site_arabe%2Fministere%2FL_2004_63.pdf&usg=AFQjCNEiQvtEg0sSh-ZupjI8eIOmQFbG2Q&sig2=B7F9_sjXbYOq4i6NCcMEXw
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هم لتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومّد وتشمل هذه السياسات وا

 .باملعلومات املتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم

 .ويضبط البنك املركزي التونس ي شروط تطبيق هذا الفصل

  :83الفصل  

 .أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي على البنوك

خضع إدارة حسابات إلايداع لفائدة ألاشخاص الطبيعيين واملعنويين ألغراض غير مهنية إلى و 
ُ
عليها أن ت

اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه 

ت املطبقة والشروط الخاصة باملنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العموال 

 .ومقدارها

  .ويضبط البنك املركزي التونس ي الشروط العامة والخاصة الدنيا لالتفاقية

 : 84الفصل 

على البنوك واملؤسسات املالية إعالم البنك املركزي التونس ي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية 

  عمولة جديدة تعتزم توظيفها. تعتزم تسويقها أو

التي يطلبها، أن  إلارشاداتنس ي خالل عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع وللبنك املركزي التو 

 يعترض بقرار معلل على تسويق املنتج املالي أو الخدمة املالية أو توظيف العمولة الجديدة.

  .ويعتبر سكوت البنك املركزي التونس ي بعد انقضاء هذا ألاجل موافقة على ذلك

سات املالية إعالم البنك املركزي التونس ي مسبقا بكل تغيير ملستويات كما  يتعين على البنوك واملؤس

  .التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية

ويحجر على البنوك واملؤسسات املالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عموالت لم يتم التصريح 

للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها  بها أو تتجاوز الحدود املضبوطة أو املصرح بها طبقا

 .العمل

 .ويضبط البنك املركزي التونس ي شروط تطبيق هذا الفصل

 



 

37 
 

 الثالث  الباب

 التكميلية على البنوك واملؤسسات املالية الرقابةفي 

 املنتمية ملجمعات مالية

 

 :85الفصل 

ؤسسات الناشطة في القطاع املالي، تخضع على امل للرقابةمع مراعاة أحكام القوانين القطاعية املنظمة 

تكميلية يجريها البنك املركزي التونس ي على  رقابةالبنوك واملؤسسات املالية  املنتمية ملجمع مالي إلى 

 .والنصوص التطبيقية له البابمستوى هذا املجّمع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا 

على أساس  ةركزي التونس ي من الرقابة  املجرابنك املمن قبل ال ةالتكميلية املجرا الرقابةوال تمس 

  .فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية ألاخرى 

 :86الفصل 

 :يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية

بنك أو  إحداهماأن تكون على ألاقل اثنتين من املؤسسات املكونة له تنشطان في القطاع املالي   - 

مؤسسة مالية وألاخرى مرخص لها بمقتض ى القانون املتعلق بالسوق املالية أو مجلة التأمين أو 

 التشريع املتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،

-   
ّ
ة ألاولى من هذا الفصل عالقات على مستوى رأس وأن تكون بين املؤسسات املنصوص عليها باملط

 حو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على ألاخرى، املال أو عالقات مباشرة مالية على ن

وأن تكون املؤسسة ألام للمجمع شركة قابضة أو إحدى املؤسسات املرخص لها في إطار هذا القانون  -

 أو القانون املتعلق بالسوق املالية أو مجلة التأمين أو التشريع املتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،

من إجمالي أصول املجّمع وأن يعود نصفها على ألاقل  %50ملالي وأن تتجاوز حصة  أصول النشاط ا  -

 لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون 

 :87الفصل 

من هذا  94مجّمع مالي على معنى الفصل  يكتس ي صفةما أن مجمعا  البنك املركزي التونس ي إذا عاين

ؤسسة املالية املنتمية له والسلط الرقابية فإنه يتولى إعالم املؤسسة ألام للمجمع والبنك أو امل القانون 
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التكميلية طبقا ألحكام هذا  رقابةللمؤسسات املالية املنضوية تحت املجمع أن هذا ألاخير سيخضع لل

 .الباب

 :88الفصل 

التكميلية للمجمع املالي من قبل البنك املركزي التونس ي تقييم الوضعية املالية للمجمع  رقابةتشمل ال

 :الالسيما في مج

 ملخاطره، للمجمع الذاتية ألاموالمالءمة  -

 تركز وتوزيع املخاطر املتعلقة بنشاط املجمع واملعامالت املالية بين املؤسسات املنضوية تحته، -

 .قواعد الحوكمة ومنظومة املراقبة الداخلية للمجمع -

 .ويضبط البنك املركزي التونس ي الشروط التطبيقية لهذا الفصل

 :89الفصل 

التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق  رقابةي البنك املركزي التونس ي اليجر 

مع السلط الرقابية املختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك املركزي التونس ي وباقي 

لومات وإنجاز الرقابة هيئات الرقابة التعديلية على القطاع املالي تنظم آليات التنسيق وتبادل املع

 .ووضع إلاجراءات التصحيحية

 :92الفصل 

على الهيئات التعديلية املكلفة بالرقابة على السوق املالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل 

 :الصغير أن تمد البنك املركزي التونس ي بمعلومات حول املجاالت التالية

 ، اأنشطتهاملجمع واستراتيجيات مؤسسات هيكلة مساهمات  -

 ،  اع  ومسيريهاملجّم مؤسسات أهم مساهمي   -

ملجمع السيما على مستوى كفاية ألاموال الذاتية واملعامالت داخل ملؤسسات  االوضعية املالية  -

 املجمع وتركز وتوزيع املخاطر واملردودية والسيولة،

 نظمة الرقابة الداخلية والتصرف في املخاطر ملؤسسات  املجمع، أ -

 يكون لها تأثير هام على وضعيته،    والتي عصعوبات التي تتعرض لها أي من املؤسسات املكونة للمجّم ال -
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إحدى  ةلرقابالاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء املؤسسة الخاضعة  وإلاجراءاتالعقوبات والخطايا  -

  .الهيئات املشار إليها في الفقرة ألاولى من هذا الفصل

 :90الفصل 

خالالت من إالتكميلية على املجمع املالي وجود  رقابةك املركزي التونس ي إذا عاين في نطاق العلى البن

شأنها أن تهدد الصالبة املالية للمجّمع أن يطلب من املؤسسة ألام في صورة ما إذا كانت بنكا أو 

 .مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصالح وضعية مؤسسات املجّمع

التونس ي أن يعلم السلط الرقابية املعنية بهذه إلاخالالت إذا كانت املؤسسة ويتعين على البنك املركزي 

 .ألام تخضع لرقابتها

 السادس العنوان

 في التدقيق الخارجي للبنوك واملؤسسات املالية

 :90الفصل 

تخضع الحسابات السنوية للبنوك واملؤسسات املالية ذات املساهمة العامة على معنى القانون عدد 

ملصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين املتعلق بإعادة تنظيم السوق املالية  2226 لسنة 227

  .بجدول هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية

مراقب  ملصادقة التي ال تلجأ للمساهمة العامة املاليةلمؤسسات لالسنوية تخضع الحسابات و 

 .بالد التونسيةللحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء املحاسبين بال

ن مراقب أو مراقبا الحسابات ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته يعيّ 

 .كشخص مادي أو معنوي 

 :93الفصل 

املدتين النيابيتين ال يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء 

إال بانقضاء مدة ال تقل عن ثالث سنوات ابتداء من ا القانون من هذ 29املنصوص عليهما بالفصل 

  .تاريخ انتهاء مهامه
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ومؤسستين ماليتين بغض  اثنينمراقبة حسابات أكثر من بنكين  يتولىال يمكن ملراقب حسابات أن 

  .النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي 

 :94الفصل 

قبل مصادقة الجلسة على ألاقل كزي التونس ي شهرا املؤسسات املالية إعالم البنك املر  البنوك أو على

التي التنظيمية العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط 

 .يضعها البنك املركزي التونس ي في الغرض

  .من تاريخ إلاعالم بالتعيين موافقة انقضاء شهر ويعتبر سكوت البنك املركزي التونس ي بعد 

ال حال الاعتراضفي و
ّ
 .يكون قرار البنك املركزي التونس ي معل

 : 95الفصل 

 :أساسيعين مراقب أو مراقبا الحسابات على 

 ،ةالقانون وبمجلة الشركات التجاري النزاهة والسمعة وغياب املوانع القانونية املنصوص عليها بهذا -

 ملالية،الاستقاللية وغياب تضارب املصالح مع البنك أو املؤسسة ا -

 لتقنية والخبرة والتجربة املهنية.املؤهالت ا -

 :96الفصل 

 :املالية أنواملؤسسات  حسابات البنوكبغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي 

يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك واملؤسسات املالية طبقا للشروط والطرق التي  -

كزي التونس ي و أن يقدموا له تقريرا خاصا عن املراقبة التي قاموا بها في الغرض يضبطها البنك املر 

 شهرا على ألاقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،  

يعلموا البنك املركزي التونس ي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح املؤسسة أو  -

املؤسسة املالية لبرنامج إصالحي أو برنامج إنقاذ   املودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو 

من هذا القانون أو ما من شانه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو  السابع بالعنواناملنصوص عليه 

لك على رقابته في ظروف عادية. ويكون ذ إجراءرفض املصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من 

 تقرير يحرر في الغرض. أساس
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 :97الفصل 

ه بكل التوضيحات والاستفسارات للبنك املركزي التونس ي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مّد 

 .املضمن بالتقريرورأيه أو رأيهما حول نتائج أعمال املراقبة 

وللبنك املركزي التونس ي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو املؤسسة املالية بأية 

 .تدخل في مهام التدقيق الخارجي مّرة كل سنة،، إضافية مةمه

 : 98الفصل 

أو  حسابات بنكيتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة 

 .البنك املركزي التونس ي مسبقا مع تقديم كل ألاسباب التي استوجبت ذلك مالية إعالممؤسسة 

 وعدم تعويضه من قبل البنك  اء مراقب الحساباتوفي هذه الحالة أو في صورة إعف

 الاستعجاليالقاض ي  يمكن للبنك املركزي التونس ي أن يطلب من أو املؤسسة املالية في غضون شهرين

من  942وعلى نفقة البنك أو املؤسسة املالية تعيين مراقب حسابات طبقا لإلجراءات املضمنة بالفصل 

 .مجلة الشركات التجارية

 لسابعا العنوان

 في معالجة وضعية البنوك واملؤسسات املالية التي تشكو صعوبات

 

 :99الفصل 

ال تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات وإلانقاذ على البنوك واملؤسسات املالية 

 املرخص لها في إطار هذا القانون 

 ألاول  الباب

 في التدابير التصحيحية للبنوك واملؤسسات املالية

 :022الفصل 

 :إذا عاين البنك املركزي التونس ي أن

 الوضعية املالية لبنك أو مؤسسة مالية تؤشر لمكانية عدم احترام قواعد التصرف الحذر،  -
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طرق التصرف في البنك أو املؤسسة املالية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف املالي للبنك أو  -

 الية على مستوى املالءة والسيولة واملردودية،للمؤسسة املالية وتؤثر على توازناتها امل

ملؤسسة املالية على وضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها ايمكن  له أن يجبر البنك أو 

في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في املخاطر وتغطيتها السيما في ما يتعلق بمالءمة 

 .ألارباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية ألاموال الذاتية وباملدخرات وبتوزيع

 :020الفصل 

من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك املركزي  200على البنك أو املؤسسة املالية املعنية بالفصل 

زنامة وضعها طبقا للشروط و التونس ي في أجل شهر من تاريخ إلاعالم تدابير أو خطة عمل مع بيان ر 

 .املستوجبة

 :020 الفصل

 :إذا عاين البنك املركزي التونس ي

  ،أو من هذا القانون  202و 200البنك أو املؤسسة املالية لم تستجب ألمره طبقا ألحكام الفصلين أن  -

املضمنة بخطة العمل املنصوص  إلاجراءاتالبنك أو املؤسسة املالية لم تلتزم بتنفيذ التدابير أو أن  -

  ،أو وطبقا للشروط املستوجبة ون من هذا القان 202عليها بالفصل 

منظومة الحوكمة أو املراقبة الداخلية  تشكو من إخالالت جوهرية من شأنها أن تهدد نجاعة أن  -

  أو، التصرف املالي للبنك أو للمؤسسة املالية وتؤثر على التوازنات املالية

حيث عدم احترام قواعد  الوضعية املالية للبنك أو املؤسسة املالية بدأت تشهد تدهورا منأن  -

  ،التصرف الحذر خاصة املتعلقة بالسيولة واملالءة املالية

أن يبادر بإخضاعها إلى  تحرير محضر في الغرضو  يمكن له بعد سماع البنك أو املؤسسة املالية املعنية

 ،يحدد مالمحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها املالي، برنامج تصحيحي

ن للبنك املركزي التونس ي أن يوجه إلى مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة أو املساهمين أمرا وللغرض يمك

باتخاذ أي من إلاجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما يقض ي بإلزام البنك أو املؤسسة املالية 

 :تقتضيه وضعية البنك أو املؤسسة املالية
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 ألاصول في مجال التعرض للمخاطر وإدارة مراجعة سياسة تدخلها أو وضع أسقف محددة  -

 والخصوم، 

تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو ملالكي  أي من ألادوات ألاخرى  -

 لألموال الذاتية،

 تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس املال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،   -

 كلي أو جزئي ملدة يحددها ألنشطتها املباشرة وغير املباشرة املتسببة في  اختالل توازناتها املالية،تعليق  -

 بما يكفل النجاعة لدارة املخاطر،   وإلاداريةإعادة الهيكلة التنظيمية  -

 تحديد مستوى املنح  املسداة للمسيرين بالعالقة مع طبيعة املخاطر التي تتعرض لها، -

الجماعية أو  إلادارةد أو كل أعضاء إلادارة العامة أو مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة أو هيئة تغيير أح -

 مسؤولي وظائف الرقابة،

 .الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمين يحدد البنك املركزي التونس ي جدول أعمالها -

املبينة أعاله أن يدعو كما يمكن ملحافظ البنك املركزي التونس ي في صورة معاينة إحدى الحاالت 

املساهم املرجعي وأهم املساهمين في رأس مال البنك أو املؤسسة املالية أن يقدموا لها الدعم 

 .الضروري 

للمساهمين بمقتض ى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة  تحالفويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل 

املالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو املؤسسة 

 .تمكنه من التحكم فيها

 .من رأس املال % 20 مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق  ويعّد 

 :023الفصل 

وتحرير  يمكن للبنك املركزي التونس ي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو املؤسسة املالية املعنية

 :يقض ي بتعيين متصرف وقتي وذلك مقرر إصدار  محضر في الغرض
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الجماعية أو نصف أعضاء مجلس إلادارة  أو مجلس املراقبة  إلادارةالعامة أو هيئة  إلادارةبطلب من  -

إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدد سالمة 

 ،البنك أو املؤسسة املالية

أو املؤسسة املالية بقرار تغيير املدير العام أو رئيس هيئة إلادارة الجماعية أو أحد  إذا لم يلتزم البنك -

 أو بعض أعضاء مجلس إلادارة أو مجلس املراقبة،

السير العادي لهياكل الحوكمة بما من دون إذا اتضح للبنك املركزي التونس ي وجود عوائق تحول  -

 ،ةشأنه أن يهدد سالمة البنك أو املؤسسة املالي

 .به البنك أو املؤسسة املالية ألزمإذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي الذي  -

 :024الفصل  

سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير  إلىيتم تعيين املتصرف الوقتي ملدة يمكن أن تصل 

املالي والاستقاللية عن البنك أو املؤسسة  وأالنزاهة والكفاءة العلمية والخبرة املهنية في املجال البنكي 

 :املالية  املعنيين ويتعين أن ال يكون 

 من هذا القانون، 63ممن تربطه عالقة بالبنك أو باملؤسسة املالية املعنيين على معنى الفصل  - 

 أجيرا لدى البنك أو املؤسسة املالية املعنيين أو أحد دائنيهما، -

 .نصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجاريةتحت طائلة التحجيرات امل -

 :025الفصل 

 ،206بالفصل  املنصوص عليه تعيين املتصرف الوقتي بمقتض ى مقرر  ،يحيل البنك املركزي التونس ي

لتسيير البنك أو املؤسسة املالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير  للمتصرف الوقتي الصالحيات الضرورية

 .الخارقة للعادةالجلسة العامة و ذلك أعمال الجلسة العامة العادية دون أن ُيعلق 

إذا عاين املتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل املساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج 

من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك املركزي التونس ي الالتجاء  209التصحيحي موضوع الفصل 

للبنك أو الكائن بدائرتها املقر الاجتماعي أعمال الجلسة العامة. وتتعهد املحكمة  للقضاء لطلب تعليق

  .بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجاليللمؤسسة املالية 
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 :026الفصل 

تعيين املتصرف الوقتي طبيعة املهمة ومدتها والواجبات املحمولة عليه تجاه البنك املركزي مقرر يحدد 

  .التونس ي السيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه

 .التعيين أجرة املتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو املؤسسة املالية املعنية مقرر ويضبط 

 :027الفصل 

من هذا  203من الفصل  والثالثة يتولى املتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطتين ألاولى والثانية

 .ون تصريف أعمال البنك أو املؤسسة املاليةالقان

عالوة من هذا القانون،  203 من الفصلالرابعة املتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة يعمل و  

 .البرنامج التصحيحي على تنفيذ ،على الصالحيات املخولة له في تسيير البنك أو املؤسسة املالية

ال من شأنها أن تغّير سياسات البنك أو املؤسسة املالية  أو و في كل الحاالت ال يمكنه القيام بأعم

توازناتها وال بشراء أو بيع أمالك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إال 

 . بموافقة مسبقة من البنك املركزي التونس ي

تصرف الوقتي أن يقدم التعيين على امل مقرر وبغض النظر عن الواجبات املحمولة عليه بمقتض ى 

للبنك املركزي التونس ي كل ثالثة أشهر على ألاقل تقريرا في ألاعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة 

 .املالية للبنك أو للمؤسسة املالية

وعليه أن يقدم للبنك املركزي التونس ي في حال تواصل صعوبات البنك أو املؤسسة املالية  تقريرا يبين 

الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو املؤسسة طبيعة هذه 

 .املالية لتوازناتها

يتعين على املتصرف الوقتي بمقتض ى مهامه املحافظة على السر املنهي وعدم استغالل ما أمكنه الاطالع 

ه ولو بعد زوال صفته باستثناء عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إلي

من  956الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون وتحت طائلة العقوبات املنصوص عليها بالفصل 

 املجلة الجزائية.
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 :028الفصل 

بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على  التونس ي فوراعلى املتصرف الوقتي أن يعلم البنك املركزي 

 .لية أو املودعينمصالح البنك أو املؤسسة املا

 أو البابطبقا ألحكام هذا  إلاصالحأو تعذر  ذلك وضعية البنك أو املؤسسة املاليةاقتضت وعليه إذا 

عن الدفع أن يعلم البنك املركزي التونس ي في إلابان بذلك بواسطة  التوقفلمكانية  عاين ما يؤشر

 .لتصفية طبقا ألحكام هذا القانون تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات إلانقاذ أو ا

 الثاني الباب

 نظام إنقاذ البنوك واملؤسسات املالية املتعثرة

 :029الفصل 

على معنى  إلى تركيز نظام لنقاذ البنوك أو املؤسسات املالية املتعثرة البابتهدف مقتضيات هذا 

نو  السترجاع نشاطها في ظروف عادية إن أمكن ذلك 220الفصل 
ّ
 : نم بما ُيمك

 املالي، الاستقرار املحافظة على  -

 ،تأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات ألاهمية النظامية -

 تأمين مواصلة سير أنظمة الدفع واملقاصة والتسويات، -

 تجنب قدر إلامكان تحميل تكلفة إلانقاذ على موارد خزينة الدولة، -

  .ملالية السيما منها الودائع املضمونةحماية موجودات وأصول حرفاء البنوك واملؤسسات ا -

 :002الفصل 

يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها 

  :وبالخصوص كلمالخسارة لوتعرض حقوق املودعين والدائنين 

غير قابلة للتنفيذ أو لم  لعنواناألاول من هذا  البابأصبحت التدابير التصحيحية املقررة في إطار  -

 ، أو تعد كافية الستعادة التوازنات املالية  للبنك أو للمؤسسة املالية

بما في  إلنقاذلالتعويل على مساهمي البنك أو املؤسسة املالية  لتقديم الدعم الالزم  بالمكانلم يعد  -

 ، أو  ذلك انقطاع التواصل معهم
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نك أو للمؤسسة املالية ال سيما  في ما يتعلق باملالءة والسيولة إلى تدهورت الوضعية املالية  للب -

أو على  ة وشيكبصفة مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من املرتقب إخالل املؤسسة  بالتزاماتها 

 ،أو  املدى القريب

التي  ةلألموال الذاتية ألاساسي الدنيا النسبةمن  %50إلى ما دون  الاملنسبة كفاية رأس  انخفضت -

 .يحددها البنك املركزي التونس ي

 :000الفصل 

املنصوص عليها بالفصل  إلانقاذتفتح إجراءات إنقاذ البنوك واملؤسسات املالية املتعثرة من قبل لجنة 

. ويكون فتح هذه إلاجراءات على أساس تقرير من البنك املركزي التونس ي يعاين من هذا القانون  223

 .من هذا القانون  220الية على معنى الشروط املنصوص عليها بالفصل فيه تعثر بنك أو مؤسسة م

خمسة عشرة يوما ويمكن التمديد في هذا ألاجل بــ وتبت لجنة إلانقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا

 من تلقي تقرير البنك املركزي التونس ي. عند الاقتضاء،

 
ُ
خضع البنك أو املؤسسة املالية إلى برنامج إنقاذ وإذا قررت لجنة إلانقاذ فتح إجراءات إلانقاذ عليها أن ت

 .على إنجازهتعمل وأن 

  :000الفصل 

على أساس تقرير من  للبنوك واملؤسسات املالية املتعثرة يمكن للجنة إلانقاذ أن تفتح إجراءات إلانقاذ

 :البنك املركزي التونس ي يعاين فيه

 أو، 220إحدى حاالت التعثر الواردة بالفصل  -

من هذا القانون  6الفصل بالعمليات املنصوص عليها  طاع البنك أو املؤسسة املالية عن ممارسة انق -

 ، باستثناء العمليات املتعلقة بالودائع ووسائل الدفع بالنسبة للبنوك ستة أشهر  ملّدة

 ،أو إخالل البنك أو املؤسسة املالية بالشروط التي منح على أساسها الترخيص -

 ،أو املؤسسة املالية فتح إجراءات إلانقاذ أو سحب الترخيص طلب البنك أو   -

 .طلب ثلثي مساهمي البنك أو املؤسسة املالية تصفية البنك أو املؤسسة املالية -

ن في املطتين ألاخيرتين من هذا الفصل إلى البنك املركزي التونس ي الذي يحيل ويوجه املطلبان املذكورا

 .شهرين من تاريخ تلقي الطلبأقصاه اذ في أجل تقريره في الغرض إلى لجنة إلانق
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 :003الفصل 

 :تتكون لجنة إلانقاذ من

  رئيس محافظ البنك املركزي التونس ي أو من ينوبه عند الاقتضاء، -

 قاض من الرتبة الثالثة، عضو -

  ممثل عن الوزارة املكلفة باملالية برتبة مدير عام، عضو -

ئع البنكية املنصوص عليه بالعنوان الثامن من هذا القانون، املدير العام لصندوق ضمان الودا -

  عضو

  رئيس هيئة السوق املالية، عضو. -

ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر  3و 9يتم تعيين عضوا اللجنة املشار إليهما باملطتين 

لى اقتراح من الوزارة املكلفة ألاول بناء على اقتراح من املجلس ألاعلى للقضاء والثاني بناء ع ،حكومي

 باملالية .

 .يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير

 .وُيضبط النظام الداخلي للجنة إلانقاذ بمقتض ى أمر حكومي باقتراح من البنك املركزي التونس ي

 :004 الفصل

صلب ؤسسات املالية املتعثرة وضعيات البنوك و امليؤمن كتابة لجنة إلانقاذ الهيكل املكلف بمعالجة 

 :خاصة باملهام التاليةالبنك املركزي التونس ي. وتضطلع كتابة اللجنة 

 وإلاجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،  إلانقاذبرنامج  اقتراح -

 ،من هذا القانون  529 بالفصلاملشار إليه  إلانقاذمندوب  ألعمالاملتابعة العملية واملستمرة  -

 لتقارير واملراسالت وإلارشادات واملعطيات الضرورية  لعمل اللجنة،إعداد ا -

 مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها. -

 : 005الفصل 

يمكن  للجنة إلانقاذ أن تتخذ خاصة  أيا من إلاجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه 

 :وضعية  البنك أو املؤسسة املالية
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بنك أو املؤسسة املالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر مراجعة سياسة تدخل ال -

 وإدارة ألاصول والخصوم، 

تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو ملالكي  أي من ألادوات ألاخرى  -

 لألموال الذاتية،

 ل  أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،  تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات  أو الترفيع في رأس املا -

 تعليق كلي أو جزئي ملدة تحددها ألنشطتها املباشرة وغير املباشرة املتسببة في اختالل توازناتها املالية،  -

 إعادة الهيكلة التنظيمية وإلادارية بما يكفل النجاعة لدارة املخاطر،   -

 ،مع طبيعة املخاطر التي تتعرض لهاتحديد مستوى املنح  املسداة للمسيرين بالعالقة  -

 تعليق حقوق املساهمين، -

القيام بالتخفيض في رأس مال  البنك أو املؤسسة املالية  المتصاص الخسائر املتراكمة باعتماد  -

 :ترتيب يقض ي بتحميلها على

 حقوق املساهمين بما في ذلك ألاسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار، •

املشروطة شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية  سندات الرقاع •

صدر لنشاطه، 
ُ
 مواصلة امل

سندات املساهمة وسندات الدين ألاخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها  •

على أن يكون خالصها في حال تصفية املصدر بعد خالص الديون ذات ألاولوية والديون غير 

 املضمونة،

 الودائع الاستثمارية غير املقيدة شريطة التنصيص في عقود إلايداع على تحملها للخسائر، •

 سندات الدين القابلة للتحويل ألسهم.  •

ويكون تحميل الديون املذكورة باملطة الثانية والثالثة من الفقرة الثامنة المتصاص الخسائر باعتماد 

 .بية في حصة كل منهم في هذه الديون املساواة  بين الدائنين من نفس الرتبة والتناس

تحويل  بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو املؤسسة املالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس  -

 :املال وذلك باستثناء

  الديون الناجمة عن عالقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع، •
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من رأس مال  %20سك كل منهم أكثر من ودائع الحرفاء عدى ودائع املساهمين الذين يم •

 البنك، 

الديون الرقاعية غير املشروطة والديون ألاخرى املوظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه  •

  الضمانات.

القيام بالترفيع في ألاموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة املالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات  -

والترتيبية املتعلقة بالسوق املالية عند الاقتضاء، بعد استشارة هيئة التجارية واملقتضيات القانونية 

السوق املالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام ألاساس ي للبنك أو املؤسسة 

 املالية،

كام تعليق جزئي أو كلي لاللتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل ألاعمال التنفيذية لألح  -

الصادرة ضد البنك املتعثر أو املؤسسة املالية املتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع  

البنك أو املؤسسة املالية وعرقلة لمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع 

 واملقاصة والتسويات،

وع نشاط البنك أو املؤسسة املالية وخصومها وبصفة عامة  إحالة بصفة كلية أو جزئية ألصول وفر  -

نافذة املفعول ابتداء  إلاحالةإحالة حقوق والتزامات املؤسسة املعنية بصفة مباشرة  للغير وتكون هذه 

شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى  إجراءاتمن التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية 

 تني جميع الحقوق املتصلة باألصول املحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية،وتحيل إلى املق

 إحالة أسهم البنك أو املؤسسة املالية املتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير، -

 .القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو املؤسسة املالية املتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى  -

  :006الفصل 

إحداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية وملّدة محّددة، ويمكن  ن للجنة إلانقاذ في إطار برنامج إلانقاذيمك

التمديد في هذه املّدة مرة واحدة عند الاقتضاء، تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنك أو 

ا والتزاماتها على املالية املتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقه ةاملؤسس

 .أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة إلانقاذ

 .وتعمل مؤسسة املناوبة تحت رقابة لجنة إلانقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض
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 :007الفصل 

 في شكل شركة تجارية.تحدث مؤسسة املناوبة 

 2ة فإنها ال تخضع ألحكام القانون عدد عموميمنشأة وفي صورة إحداث مؤسسة املناوبة في شكل 

املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية  2292املؤرخ في غرة فيفري  2292لسنة 

 5املؤرخ في  2295لسنة  79وال يخضع أعوانها  ألحكام القانون عدد  والنصوص املنقحة واملتممة له.

وان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة املتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألع 2295أوت 

الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية لرأس مالها بصفة 

 مباشرة و كلية.

تصادق لجنة إلانقاذ على النظام ألاساس ي ملؤسسة املناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير 

 .مسيريها

 :سة املناوبة صفتها حاملا تعاين لجنة إلانقاذ إحدى الوضعيات التاليةتفقد مؤس

 مؤسسة املناوبة مع مؤسسة أخرى، دمج -

 املحالة إليها، والالتزاماتالتفويت للغير في جل أو كل ألاصول والخصوم والحقوق  -

 .املدة التي حددتها لجنة إلانقاذ انتهاء -

من الفقرة السابقة من هذا الفصل  3و 9بة طبقا للمطتين وفي صورة وضع حد ألنشطة مؤسسة املناو 

هذا من  السابع العنوانالثالث من  بالبابيتم تصفيتها طبقا لجراءات التصفية املنصوص عليها 

 .القانون 

 :008الفصل 

تعفى مؤسسة املناوبة من التراخيص املستوجبة ملمارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف 

ا واملخالفة لقواعد سيرها املنصوص عليها بنظامها العمل على صنف املؤسسات املنتمية إليهالجاري بها 

 .ألاساس ي

وال تتحمل مؤسسة املناوبة ومسيريها  أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم ملهامهم إال في 

 .حالة الغش أو ألاخطاء الجسيمة
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  : 009الفصل 

مبادئ الشفافية  مسار تنفيذ إلاجراءات املتخذة في إطار برنامج إلانقاذ عييراتعمل لجنة إلانقاذ على أن 

 والحياد وإدارة وضعيات تضارب املصالح.

  :كما تعمل اللجنة على أن

حالة تقييما ُيثمن محصولها، -
ُ
 يكون تقييم ألاسهم وغيرها من سندات امللكية وألاصول والخصوم امل

على حقوق املساهمين والدائنين على ألاقل بنفس القيمة  إلانقاذ برنامجاملالية ل الانعكاساتتكون  -

 الاستقرار الية إال أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على املؤسسة املبنك أو الالناتجة عن تصفية 

  .املالي

مؤسسة املناوبة  إلىال تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو املؤسسة املالية  املتعثرة واملحالة  -

 .يمة ألاصول املحالة إليهاق

 : 002الفصل 

بمقتض ى مهامهم املحافظة على السر املنهي وعدم استغالل ما أمكنهم   أعضاء لجنة إلانقاذيتعين على 

الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم 

 956القانون وتحت طائلة العقوبات املنصوص عليها بالفصل  باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى

 من املجلة الجزائية.

ال تتحمل لجنة إلانقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم ملهامهم إال في حالة 

 .الغش أو ألاخطاء الجسيمة

 : 000الفصل 

اري في قرارات لجنة إلانقاذ. وال يترتب عن الطعن لدى القضاء إلاد  ،يمكن لكل من له مصلحة في ذلك

 الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.

 وُيحمل على الخزينة العامة للبالد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.
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  :000الفصل 

ها أو مسيريها أو وكالئها أو أن تطلب من البنك أو املؤسسة املالية املتعثرة أو مساهمي إلانقاذ يمكن للجنة

مراقبي حساباتها أو أعوانها كل املعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ املؤسسة وضمان 

عارض اللجنة بالسر املنهي. .نجاعته
ُ
 وال ت

 :003الفصل 

لعامة وهيئة السوق املالية والهيئة ااملكلفة باملالية وزارة اليتعاون كل من البنك املركزي التونس ي و 

للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية مع لجنة إنقاذ البنوك 

واملؤسسات املالية املتعثرة على أساس اتفاقيات تبرم في الغرض وتحدد مجاالت التعاون والتزامات 

  مختلف ألاطراف.

نقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ويمكن للجنة إلانقاذ أن تتعاون مع السلط ألاجنبية املكلفة بال 

ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبالد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو 

 .بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج

لفة ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل معلومات ومعطيات مع هذه السلط املك

 .بالنقاذ

 :004الفصل 

يمكن للجنة إلانقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لنجاز مهامها وتعتمد في ذلك على معايير النزاهة والكفاءة 

والاستقاللية والخبرة املهنية مع مراعاة مبدأ املنافسة والاستعجال. ويحمل تأجيرهم على البنك أو 

  .املؤسسة املالية املتعثرة

خبير أو الخبراء املنصوص عليهم بالفقرة ألاولى من هذا الفصل بمقتض ى مهامهم املحافظة يتعين على ال

على السر املنهي وعدم استغالل ما أمكنهم الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام 

تحت طائلة املوكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون و 

 من املجلة الجزائية. 956العقوبات املنصوص عليها بالفصل 
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 :005الفصل 

 222تقوم لجنة إلانقاذ بتعيين مفوض إنقاذ يعمل على تنفيذ برنامج إلانقاذ املنصوص عليه بالفصل 

من هذا القانون وتسيير شؤون املؤسسة خالل مدة إلانقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض 

  .بعد موافقة اللجنة

ملدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية  إلانقاذيتم تعيين مفوض 

 والخبرة املهنية في املجال البنكي واملالي والاستقاللية عن البنك أو املؤسسة املالية املتعثرة.  

 :ويتعين أن ال يكون 

 من هذا القانون، 63املؤسسة املالية املعنيين على معنى الفصل مّمن تربطه عالقة بالبنك أو ب -

 أجيرا لدى البنك أو املؤسسة املالية أو أحد دائنيهما، -

واقعا تحت طائلة التحجيرات املنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى  -

 حاالت تضارب املصالح.

بقرار تعيين مندوب مفوض إلانقاذ بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية وتتولى لجنة إلانقاذ إعالم العموم 

  التونسية وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية.

ويمكن للجنة إلانقاذ إذا ما ارتأت ضرورة لذلك تغيير املفوض املكلف بالعمل على  تنفيذ برنامج  

 .إلانقاذ قبل انتهاء مدة نيابته

 :006الفصل 

طبيعة املهمة ومّدتها والواجبات املحمولة عليه تجاه لجنة إلانقاذ السيما  فّوضيحدد قرار تعيين امل

التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتطور الوضعية املالية للمؤسسة املتعثرة.  كما يضبط قرار 

 .التعين أجرته التي تحمل على البنك أو املؤسسة املالية املتعثرة

إلانقاذ الصالحيات الضرورية لتسيير البنك أو املؤسسة املالية املتعثرة  مفوضقرار التعيين إلى ويحيل 

 .وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صالحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج إلانقاذ
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ن يقدم وبغض النظر عن الواجبات املحمولة عليه بمقتض ى قرار التعيين يجب على مفوض إلانقاذ أ

على ألاقل كل ثالثة أشهر للجنة إلانقاذ تقريرا في ألاعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية املالية للبنك 

 .أو املؤسسة املالية املتعثرة

 إلانقاذوعلى مفوض إلانقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج 

 .سسةونتائجه وتطور وضعية املؤ 

كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو املؤسسة املالية أن يقدم للجنة إلانقاذ تقريرا يبّين 

 .طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير إلاضافية لنقاذ البنك أو املؤسسة املتعثرة

ن الدفع أن يعلم لجنة إلانقاذ وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو املؤسسة املالية املتعثرة أو توقفها  ع

ها وتصفيتها طبقا ألحكام الباب الثالث من هذا العنوان
ّ
 .في إلابان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه حل

 الثالث الباب

 تصفية الو  الحّل  في

  :007الفصل 

بع من أحكام العنوان الثالث من الكتاب ألاول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الراتنطبق 

 املجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 القسم ألاول 

 التصفيةالحل و إجراءات في 

  :008الفصل 

على لجنة إلانقاذ إذا عاينت أيا من ألاسباب املوجبة لحل بنك أو مؤسسة مالية وتصفيتها أن تحيل 

املقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة املالية فورا تقريرا في الغرض إلى املحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها 

 .املعنية وأن تبّين صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع

بعد سماع املمثل القانوني للبنك  إلانقاذ،تاريخ تسلم تقرير لجنة من في غضون شهر  ،تصدر املحكمةو 

 ؤسسة مالية من عدمه.حكما بحّل وتصفية بنك أو م ،أو املؤسسة املالية املعنية بحكم التصفية

  وفي حالة الحكم بالحل والتصفية يضبط الحكم شروط التصفية وآجالها. 
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وتعلم املحكمة فورا لجنة إلانقاذ ولجنة التراخيص والبنك املركزي التونس ي والوزارة املكلفة باملالية 

حكم التصفية وذلك وهيئة السوق املالية والبنك أو املؤسسة املالية املحكوم بحلها وتصفيتها بصدور 

 .بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

وتأذن املحكمة بنشر حكم الحل والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري 

وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك أو املؤسسة املالية املحكومة 

  .سة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكمبالتصفية وذلك في أجل أقصاه خم

 :009الفصل 

كل من له  يتم الطعن باالستئناف في الحكم الصادر بحل وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من قبل

 مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

 .لطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافيويراعى ألاجل املنصوص عليه بالفقرة السابقة في ا

  : 032الفصل 

للمحكمة أن تقض ي بحّل وتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة إلانقاذ إذا توفرت 

 :إحدى الحاالت التالية

 تعذر إنقاذ البنك أو املؤسسة املالية طبقا ألحكام الباب الثاني من هذا العنوان، -

 نك أو املؤسسة املالية بصفة نهائية،تم سحب ترخيص الب -

 أصبح البنك أو املؤسسة املالية في وضعية توقف عن الدفع. -

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية  في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح  غير قادر 

لى املدى القصير على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل ع

 .مصادر للتمويل إيجادعاجز عن و 

  : 030الفصل 

تعين املحكمة باقتراح من لجنة إلانقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة املالية املعنية يتولى تحت رقابتها 

على وذلك في أجل أقصاه شهر من صدور حكم بات في الحل والتصفية التصفية الحل و نجاز عملية إ

 : أن ال يكون 
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من  63تربطه عالقة بالبنك أو املؤسسة املالية املحكومة بالحل والتصفية على معنى الفصل  ممن -

 هذا القانون،

 أجيرا لدى البنك أو املؤسسة املالية أو أحد دائنيها، -

أو إحدى  واقعا تحت طائلة التحجيرات املنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية -

 لح.حاالت تضارب املصا

ويتم تعيين املصّفي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة املهنية في املجال البنكي واملالي 

 والقانوني والاستقاللية عن البنك أو املؤسسة املالية.

 :030الفصل 

 يعين املصفي ملدة سنة واحدة وتنتهي بذلك آليا مهام املفوض. 

ية قبل هذه املدة يجب على املصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا وفي صورة عدم إتمام عملية التصف

يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما َيقترح آجال جديدة لنجاز ذلك ويمكن أن تجدد 

  وكالة املصفى مرتين ولنفس املدة وذلك بموجب قرار من املحكمة.

حمولة عليه تجاه املحكمة السيما منها ويحدد قرار تعيين املصفي طبيعة املهمة ومدتها والواجبات امل

التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتقدم عملية التصفية كما يضبط أجرة املصفي التي تحمل 

 على نفقة املؤسسة املعنية.

 القسم الثاني

 التصفيةالحل و للحكم بفي آلاثار القانونية 

 :033 فصل

لترخيص من البنك أو املؤسسة املالية املعنية. وال يؤدي الحكم بالحل والتصفية وجوبا إلى سحب ا

يؤدي الحكم بالحل إلى فقدان الشخصية املعنوية للبنك أو املؤسسة املالية. وتتواصل الشخصية 

  .املؤسسة املالية لضرورة التصفية وإلى حين ختم أعمال التصفية املعنوية للبنك أو
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 :034الفصل 

       الة الصالحيات الالزمة له لنجاز عملية التصفية وإدارة البنك يترتب عن قرار التعيين للمصفي إح

أو املؤسسة املالية. ويعتبر املصفي املمثل القانوني لدى الغير للبنك أو للمؤسسة املالية املحكوم 

 .بتصفيتها

 .وال ينهي الحكم بالحل والتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات

 ساهمين باستثناء حقهم في املحصول الصافي املتأتي من تصفية املؤسسة.ويتم إيقاف العمل بحقوق امل

  : 035الفصل 

يترتب عن الحكم بالحل والتصفية حلول ديون البنك أو املؤسسة املالية  دون الكفالء واملتضامنين 

م معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين املوثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحك

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل ألاعمال التنفيذية لألحكام الصادرة ضد 

 .البنك أو املؤسسة املالية املحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين

وال يبطل  .تضامنينويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفالء وامل

والتصفية ألاوامر وعمليات املقاصة املرتبطة بأوامر تحويل الديون وألاوراق املالية  صدور الحكم بالحّل 

بما في ذلك الضمانات املمنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع 

لذي صدر فيه حكم الحل والتصفية ضد مؤسسة وتسليم ألاوراق املالية وذلك إلى نهاية يوم العمل ا

 .تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك ألانظمة

كما ال يسري إلابطال على ألاوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين 

 .ألانظمة بالحكم البنوك وفي منظومة دفع وتسليم ألاوراق املالية عند إبالغ املتصرفين في تلك

غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد املنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد  ويتم تحديد ألاوامر

 الرسمي للجمهورية التونسية.

 :036الفصل 

يجب الحكم ببطالن ألاعمال آلاتي ذكرها التي أنجزها  البنك أو املؤسسة املالية املحكوم بتصفيتها  

 :ة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفيةخالل الفترة الفاصل
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 التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة املعتادة، -

 دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع، -

بالتحويل أو دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبياالت أو سندات لألمر أو شيكات أو أذون  -

وسيلة خالص أخرى معتمدة مع مراعاة  ةبطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من امللتزم به أو بأي

 الحقوق التي اكتسبها غير املتعاقدين عن حسن نية،

  توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك واملؤسسة املالية لضمان دين سابق عليه، -

 .ود إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما  قبضالعمليات أو العق -

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية لإليفاء بديون حّل أجلها وكل عمل 

يصدر عنها على غير النحو املتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان ألاشخاص الذين قبضوا الدين 

 .ها عن دفع ديونهاأو عاقدوه على علم بتوقف

وال يمكن للبنك أو للمؤسسة املالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض 

 .النظر عن تاريخ إنجازه

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من املحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة ألصول 

ا تمت خالل الثالثة أشهر السابقة لتولي املصفي ملهامه أو بنك أو مؤسسة مالية محكوم بحلها وتصفيته

ثني عشر شهرا السابقة لتوليه ملهامه إذا كانت الدفوعات أو إلاحاالت قد تمت لفائدة خالل إلا

من هذا القانون كلما ثبت أن  63ألاشخاص املرتبطين بالبنك أو املؤسسة املالية على معنى الفصل 

تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة املالية وقد تمت  هذه الدفوعات وإلاحاالت لم

 .بهدف منح أفضلية ألولئك ألاشخاص

تسقط دعاوى البطالن التي لم يتم رفعها خالل مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا لإليفاء بكمبيالة 

 .نأو شيك أو سند ألمر فال يمكن القيام بالدعوى إال على أول املستفيدي

 القسم الثالث

 في مهام املصفي

 :037الفصل 
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 يباشر املصفي أعمال التصفية تحت رقابة املحكمة بداية من تاريخ تعيينه.

يتولى جرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو  ،وخالل شهرين على ألاقص ى من ذلك التاريخ

ثلها القانوني السابق أو من املؤسسة املالية املعنية وإعداد كشف مدقق ألصولها وخصومها بحضور مم

 ينوبه.

 .قوائم مالية في تاريخ انطالق التصفية إعدادويتولى 

  :038الفصل 

يتخذ املصفي بداية من تاريخ تعيينه التدابير الالزمة لتصفية البنك أو املؤسسة املالية املحكوم بحلها 

 وتصفيتها.

 :ولهذا الغرض يتولى خاصة

  ،صول والخصومألا صر التفويت في  كامل أو بعض عنا -

  ،بصفة رضائية بعد موافقة املحكمةأو وسيلة قانونية  ةمواصلة عمليات الاستخالص بأي -

مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم  -

 والسندات،

قتراض بضمان أصول املؤسسة أو دونه القيام بالعمليات الضرورية لنجاز التصفية بما في ذلك الا -

صدار سندات تجارية وتسييل املنقوالت والعقارات بواسطة إومنح الضمانات والرهون والكفاالت و 

 طلب عروض أو بكل الطرق  القانونية ألاخرى ،

 ما يتعلق بحماية حقوق املودعين. التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية في -

الية  أو في نظامها ألاساس ي وفي املفي كل أجل محدد في العقود التي أبرمها  البنك أو املؤسسة التمديد  -

كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أجل أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو املؤسسة املالية ملدة ستة 

 أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،

هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة املؤسسة ولحماية  ويتخذ بعد موافقة املحكمة من بين

 .مصالح املودعين وغيرهم من الدائنين
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 :039الفصل 

 : للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية 

 انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة، -

 اقتراح على املحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور، -

 ،غيره في عمل أو أعمال معينة ويتحمل مسؤولية هذه ألاعمال إنابة -

 .القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو املؤسسة املالية -

يتعين على املصفي وألاشخاص املشار إليهم باملطتين ألاولى والثالثة من هذا الفصل  بمقتض ى مهامهم و 

الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي  املحافظة على السر املنهي وعدم استغالل ما أمكنهم

تقتضيها املهام املوكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون 

 من املجلة الجزائية. 956وتحت طائلة العقوبات املنصوص عليها بالفصل 

 :042الفصل 

 :قرار التعيين على املصفي أن يقدم للمحكمةبغض النظر عن الواجبات املحمولة عليه بمقتض ى  

وأصول  في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن كشفا مفصال ملمتلكات وموجودات -

وخصوم البنك أو املؤسسة املالية املحكوم بتصفيتها  237يها بالفصل عل نصوصوالقوائم املالية امل

 .وخطة العمل للقيام بعملية التصفية

 .في كل ثالثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية -

 في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله ومختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها. -

لجنة إلانقاذ و  وعلى املصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من مراقب أو مراقبي الحسابات

 .كزي التونس يوالبنك املر 

وعلى املصفي أن يعلم املحكمة في إلابان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية وألافعال 

التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو املؤسسة املالية املحكوم بتصفيتها على معنى 

 .التشريع الجاري به العمل
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 القسم الرابع

 أو املؤسسة املاليةفي تحديد ديون البنك 

  :040الفصل 

يتم إشهار حكم الحل والتصفية بشكل واضح بواجهة املقر الاجتماعي للبنك أو املؤسسة املالية املعنية 

  وبجميع وكاالتها وفروعها.

وعلى املصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو املؤسسة املالية وفي كل معامالتها مع الغير على أنها 

 .يةفي حالة تصف

 : 040الفصل 

املودعين، يتعين على دائني البنك أو املؤسسة املالية لثبات ديونهم أن يدلو لدى املصفي أو  باستثناء

أحد وكالئه بحججهم املتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو املؤسسة املالية في ظرف شهر من تاريخ 

  .تونسيةالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية الالحّل و نشر الحكم ب

 .ويضاف إلى هذا ألاجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين املقيمين خارج التراب التونس ي

 :043الفصل 

يسلم الدائنون حججهم إلى املصفي مع جدول يبّين الوثائق املسلمة له واملبالغ املطلوبة. ويمض ي 

  ائن.املصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم املؤسسة و يسلم نسخة منه للد

 .إلاعالم بالبلوغمع ل الوصو مضمون  كتوببمصفي للمالحجج المذكورة  ويمكن توجيه

 :044الفصل 

الدين كله أو بعضه فإنه يعلم في وإذا استراب يقوم املصفي باختبار ديون البنك أو املؤسسة املالية. 

 .إلاعالم بالبلوغع ـمل وـمون الوصـالدائن بذلك بمكتوب مض

  ل خمسة عشر يوما.قدم إيضاحاته خالوعلى الدائن أن ي

ملصفي من اختبار ديون البنك أو املؤسسة املالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت اوللمحكمة أن تعفي 

 .أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون املوثقة
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 :045الفصل 

ثالثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل  يقوم املصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخالل

في الديون يحيله إلى املحكمة. ويتولى إعالم الدائنين بإيداع الكشف املذكور بواسطة النشر في الرائد 

الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل 

ة مضمونة الوصول مع إلاعالم بالبلوغ يبّين فيه املبلغ الذي قّيد به دينهم في منهم مكتوبا بواسطة رسال

  .الكشف

ختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهر من تاريخ النشر في 
ُ
ويجوز لكل دائن أ

 .الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .ستعجالي بعد سماع الدائن املعترض من قبلهوتّبت املحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الا 

املحكمة نهائيا قفل كشف الديون بعد انقضاء آجال الاعتراض وبت القضاء في الاعتراضات  تقرر و 

 .هاملرفوعة أمام

 القسم الخامس

 في ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التصفية

 : 046الفصل 

ة، محصول تصفية أصول البنك أو املؤسسة يعتبر على معنى هذا القانون محصوال صافيا للتصفي 

املالية بعد خالص جميع نفقات التصرف املتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة املصفي والوكالء 

 .واملستشارين وأجور ألاعوان املتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغالل

  :047الفصل 

ة املالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت يوزع املحصول الصافي لتصفية البنك أو املؤسس

 :ديونهم بعد طرح املبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي

 . الدائنون الناجمة ديونهم عن عالقة شغليه نشأت قبل الحكم بالتصفية،2

يها من صندوق املودعون من ألاشخاص الطبيعيين غير املهنيين بعد طرح املبالغ التي تحصلوا عل. 9

 ، الودائع البنكيةضمان 
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 . الخزينة بالنسبة للديون الجبائية  في حدود أصل الدين،3

 . الصناديق الاجتماعية بالنسبة ملعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،6

 . صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود املبالغ املدفوعة لتعويض املودعين،5

 إلانقاذيونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات ن الذين نشأت دو . الدائن4

 على معنى هذا القانون،

 ن املوثقة ديونهم برهون،و . الدائن7

 ن العاديين،و . الدائن9

 .ن ذوي الديون املشروطةو . الدائن2

م خالصا وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخالص جميع ديونه

كامال، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة واملبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن 

  .ممتاز حل محله في جميع حقوقه

كما يتولى املصفي توزيع ألاموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي  البنك املحكوم بتصفيته أو 

فظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان املؤسسة املالية املحكوم بتصفيتها بعد ح

  .دينه ثابتا ومحدد املقدار

ال يمس هذا الترتيب من صالحيات املصفي بشأن إلاحاالت وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في 

 .إطار املهام املنصوص عليها بالقسم السابق

 : 048الفصل 

ملية التصفية تصادق عليها املحكمة بعد أخذ رأي لجنة إلانقاذ. يتولى املصفي إعداد موازنة ختامية لع

 .وتنشر هذه املوازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

 العنوان الثامن

 في صندوق ضمان الودائع البنكية

  :049الفصل 
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الودائع البنكية" يهدف إلى حماية  يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان

من هذا القانون.  253املودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم على معني الفصل 

ويمكن للصندوق بغرض إلاسهام في الاستقرار املالي أن يمنح في إطار برنامج إلانقاذ املنصوص عليه 

 في وضعية متعثر وذلك في شكل: بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط

  ،تمويالت مضمونة قابلة لالسترجاع  - 

 .مسك مساهمات في رأس مال البنك -

ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة املناوبة املنصوص عليها 

  .من هذا القانون  227بالفصل 

 كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.

  :052 الفصل

 .على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية

  يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخالص املساهمات املحمولة على البنوك والتصرف فيها.

ي ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك الت

من  9والبنوك غير املقيمة على معنى الفصل على وجه التخصص  تمارس عمليات الصيرفة إلاسالمية

  . هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص

  .ويتخذ الصندوق إلاجراءات الداخلية الضرورية الحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل

نك املركزي التونس ي نسبة املساهمة املحمولة على البنوك وكيفية تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي الب

بتغطية الودائع التي تمت  إلاقصاءعلى أن ال يمس هذا  وإقصائهااستخالصها وشروط انخراط البنوك 

 .تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ

 :050الفصل 

ة املعنوية يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصي

 .وباالستقالل املالي وإلاداري 
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ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك املركزي  

 . التونس ي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء

 .يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية

وال  .ان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع صندوق ضم

املتعلق باملساهمات واملنشآت  2292املؤرخ في غرة فيفري  2292لسنة  2يخضع ألحكام القانون عدد 

  واملؤسسات العمومية والنصوص املنقحة واملتممة له.

املتعلق  2295أوت  5املؤرخ في  2295لسنة  79دد وال يخضع أعوان  الصندوق ألحكام القانون ع

بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدواوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية 

والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و 

 .كلية

 ياطات. ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احت

 .وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي

  :050الفصل 

 .يتولى  صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقص ى

 .وتضبط  بأمر حكومي حدود هذا املبلغ وطرق وإجراءات  التعويض

من هذا  92ب الشامل املنصوص عليه بالفصل بغرض تعويض املودعين، ال يعتبر حسابا واحدا الحسا

القانون واملفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة إلاسمية املرفقة 

 واملجسمة لحسابات الدفع املفتوحة لديها.

  :وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية

 ودائع الدولة واملؤسسات واملنشـآت العمومية، -

 ودائع البنك املركزي التونس ي، -

 ودائع البنوك واملؤسسات املالية وفروعها، -

 ودائع البريد التونس ي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، -
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 ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار، -

ة واملدير العام واملديرين العامين ودائع أعضاء مجلس إلادارة ومجلس املراقبة وهيئة إلادارة الجماعي -

 املساعدين للبنك املعني بتعويض ودائعه، 

من  39ودائع كل مساهم يمسك  خمسة  في املائة أو أكثر من رأس مال البنك املشار إليه بالفصل  -

 هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،

 ودائع مراقبي حسابات البنك، -

 من هذا الفصل، 9و 7و 4وع ألاشخاص الطبيعيين املذكورين باملطات ودائع قرين وأصول وفر  -

 .ألاموال املودعة لدى البنك املعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية -

 : 053الفصل 

ر ألاموال املشار إليها بالفصل 
ّ
من هذا القانون إذا تبين له  262يعاين البنك املركزي التونس ي عدم توف

 أو في أّن 
ّ
بنكا أصبح، بسبب وضعيته املالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلّقاها من العموم حاال

أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية املنطبقة على إرجاعها وُيعلم البنك املركزي التونس ي 

 .صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض املودعين

بنك متعثر أن يعلم الصندوق  للشروع في  إنقاذن للبنك املركزي التونس ي في صورة فتح إجراءات ويمك

 .تعويض املودعين

ويتولى الصندوق تعويض املودعين خالل عشرين يوم عمل من تاريخ استالمه لعالم البنك املركزي 

 .التونس ي

 :054الفصل 

ك املستفيدين من التعويض في ما لهم من يحّل صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البن

 .الحقوق والدعاوى على البنك املعني، وذلك في حدود مبالغ  التعويض املدفوعة إليهم

  :055الفصل 

 : يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة
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مجال توظيف املوارد وفق ضبط  استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها ال سيما في  -

 قواعد تضمن سالمتها،

 وضع إجراءات الستخالص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية، -

 املصادقة على القوائم املالية للصندوق والتقارير السنوية،  -

 تحديد إجراءات تعويض املودعين،   -

 ئتها واملصادقة عليها،تحديد حاجيات الصندوق من املوارد إلاضافية وطرق تعب -

  املصادقة على امليزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها، -

 املصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام ألاساس ي ألعوانه ونظام التأجير -

 تفاقيات التعاون، ااملصادقة على العقود و  -

 مراقبة التسيير املالي وإلاداري للصندوق، -

 .صادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج إلانقاذامل -

 :056الفصل 

  :تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كاآلتي

عضوين مستقلين عن املساهمين واملنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما  -

 بمقتض ى أمر حكومي.

 ونس ي برتبة مدير عام، عضوممثل عن البنك املركزي الت -

 ممثل عن وزارة املالية برتبة مدير عام، عضو -

 قاض  رتبة ثالثة، عضو -

من هذا الفصل بمقتض ى أمر  6و 3و 9يعين أعضاء هيئة املراقبة املنصوص عليهم تباعا باملطات 

س ألاعلى حكومي باقتراح من البنك املركزي التونس ي والوزير املكلف باملالية ورأي مطابق للمجل

 للقضاء.
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 يعين أعضاء هيئة املراقبة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 :057الفصل 

تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة املراقبة تسمى "لجنة  التدقيق 

 : واملخاطر" تتولى بالخصوص

 لية ومتابعة تركيزها، مساعدة هيئة املراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخ -

 مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم املالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة املراقبة،  -

مراقبة أنشطة الهيكل املكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل املكلفة باملهام الرقابية عند الاقتضاء  -

 وتنسيقها،

 ، اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في املخاطر -

 .تقييم نتائج التوظيفات املنجزة وسياسة تغطية املخاطر -

 .ترفع لجنة التدقيق واملخاطر تقريرا مفصال حول نشاطها إلى هيئة املراقبة

 . وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة املراقبة

 :  058الفصل 

ن ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر يتولى إلادارة التنفيذية للصندوق مدير عام ُيعي

 .حكومي باقتراح من محافظ البنك املركزي التونس ي

 : يعمل املدير العام للصندوق على

 تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة املراقبة والقرارات الصادرة عنها، -

 تسيير الجهاز إلاداري للصندوق، -

 ى الغير،تمثيل الصندوق لد -

 إعداد مشروع امليزانية السنوية،  -
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إعداد القوائم املالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضها على هيئة املراقبة خالل ثالثة أشهر من  -

 انتهاء السنة املحاسبية بغرض املصادقة عليها،

 .التعهد بأية صالحيات أخرى تفوضها له هيئة  املراقبة  -

 .يد تأجير املدير العام وضبط امتيازاته الوظيفيةتتولى هيئة املراقبة تحد

 

 

 :059الفصل 

يعين أعضاء هيئة املراقبة واملدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة 

 املهنية وغياب املوانع القانونية املنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.

 :062الفصل 

حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبْي حسابات مرسمين تخضع 

بجدول هيئة الخبراء املحاسبين بالبالد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة املراقبة وذلك ملدة ثالث 

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب عروض في الغرض

القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم املالية للصندوق  بغض النظر عن التزاماتهم

  .إلى هيئة املراقبة خالل ألاشهر الثالث املوالية لختم السنة املحاسبية

مسك حسابات الصندوق طبقا لنظام املحاسبة للمؤسسات
ُ
 .ت

  :060الفصل 

ن الودائع البنكية ونسخة من تقرير تحيل هيئة املراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضما

  مراقبي الحسابات إلى الوزارة املكلفة باملالية وإلى البنك املركزي التونس ي.

ويتولى الصندوق نشر قوائمه املالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما 

 .ناطقة باللغة العربية

 :060الفصل 
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املالية والبنك املركزي التونس ي أن يعّينا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية يمكن للوزارة املكلفة ب

 .عملية تدقيق بالصندوق 

 :063الفصل 

 .يخضع الصندوق لرقابة محكمة املحاسبات على ألاقل مرة كل ثالث سنوات 

 :064الفصل 

ضرورية حول الودائع على البنوك املنخرطة في صندوق ضمان الودائع  البنكية أن تمده بالبيانات ال

 .القابلة للتعويض وفقا للتصريح وآلاجال التي يضبطها في الغرض

  :065الفصل 

يبرم البنك املركزي التونس ي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل املعلومات  

محددة تكفل  والبيانات بشكل دوري السيما منها تلك املتعلقة بالوضعية املالية للبنوك وفق آليات

 .للصندوق الحصول على كافة املعلومات الالزمة لتحقيق أهدافه

 غايات تبادل الخبرات.ليمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج 

 .يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية املؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع

  :066الفصل 

بمقتض ى   رة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكيةأعضاء هيئة املراقبة وإلادايتعين على 

مهامهم املحافظة على السر املنهي وعدم استغالل ما أمكنهم الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض 

التي تقتضيها املهام املوكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى 

 من املجلة الجزائية. 956العقوبات املنصوص عليها بالفصل  القانون وتحت طائلة

 :067الفصل 

على الصندوق إبالغ البنك املركزي التونس ي بالبنوك ألاعضاء املخالفين ألحكام هذا العنوان واملتعلقة 

 .باالمتناع أو التأخير عن دفع املساهمات وبالدالء باملعلومات والبيانات الضرورية

زي التونس ي اتخاذ إلاجراءات الالزمة إزاء البنوك املخلة بأحكام العنوان الثامن من وعلى البنك املرك

 .هذا القانون 
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تدفع لصندوق ضمان الودائع  خطيةوينجر عن كل تأخير في دفع املساهمات من قبل البنوك املنخرطة 

م الفقرة على أساس نسبة الفائض القانوني املنصوص عليها بأحكا الخطاياالبنكية. تحتسب هذه 

  من مجلة الالتزامات والعقود. 2200الثانية من الفصل 

 :068الفصل 

 .ال يمكن حل الصندوق إال بقانون وفي هذه الحالة تعود ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته

 

 

 العنوان التاسع

 في العقوبات

 الباب ألاول 

 في العقوبات التأديبية

 :069الفصل 

على البنوك  270املركزي التونس ي إحدى العقوبات املنصوص عليها بالفصل يسلط محافظ البنك 

 :واملؤسسات املالية التي ترتكب إحدى املخالفات التالية

قة بقواعد التصّرف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية املنصوص عليها بهذا  -
ّ
مخالفة ألاحكام املتعل

 .ك املركزي التونس ي في الغرضالقانون والنصوص التنظيمية التي يّتخذها البن

مخالفة واجب الحصول على املوافقات وإلاعالم الالزم للبنك املركزي التونس ي خاصة في ما يتعلق  -

الخارجي واملنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج بما في ذلك   وإلاسنادبالتعيينات 

 .فتح أو غلق الوكاالت والفروع واملكاتب الدورية

قة بتسهيل  -
ّ
الرقابة على البنوك واملؤسسات  إجراءاتمخالفة املقتضيات القانونية والتنظيمية  املتعل

الالزمة  وإلارشاداتاملالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك املركزي التونس ي في مجال املعطيات 

 .ألداء مهامه الرقابية



 

73 
 

املراقبة الداخلية املتعلقة بمكافحة غسل ألاموال  مخالفة املقتضيات التنظيمية املتعلقة بقواعد  -

 .وتمويل إلارهاب

 من هذا القانون، 37مخالفة واجب إلاعالم بالعمليات املنصوص عليها بالفصل  -

 .من هذا القانون  73مخالفة واجب دفع املبلغ السنوي املنصوص عليه بالفصل  -

 :072الفصل 

من هذا  242ن املخالفات املنصوص عليها بالفصل يسلط محافظ البنك املركزي التونس ي في شأ

 :القانون إحدى العقوبتين التاليتين

 .إلانذار  .2

من رأس املال ألادنى للبنك أو لصنف املؤسسة املالية املعنية.  %25خطية مالية ال يتجاوز مقدارها   .9

إلزام يصدرها ويكسيها وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبالد التونسية بواسطة بطاقة 

بالصبغة التنفيذية الوزير املكلف باملالية أو من فّوض له الوزير املكلف باملالية في ذلك طبق إلاجراءات 

  .الواردة بمجلة املحاسبة العمومية

وفي صورة العود الرتكاب نفس املخالفة يمكن ملحافظ البنك املركزي التونس ي أن يضاعف العقوبة 

 انية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.موضوع املطة الث

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة ألاولى خالل العام املوالي لتاريخ 

 صدور قرار محافظ البنك املركزي التونس ي بالعقوبة.

 :070الفصل 

تها عقوبة عند ارتكاب املخالفات املبينة البنوك واملؤسسات املالية ومسيريها ومراقبي حسابا تسلط على

 ."بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات

 : تتكون لجنة العقوبات من 

 ا،ثالثة يقترحه املجلس ألاعلى للقضاء، رئيسالرتبة من القاض  -

 ا،ثانية يقترحه املجلس ألاعلى للقضاء، عضو الرتبة من القاض  -

 ،ااملركزي التونس ي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك املركزي التونس ي، عضو ممثل عن البنك  -
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مستقل في املجال البنكي واملالي تقترحه الجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية،  خبير -

 ،اعضو 

ملؤرخ في ا 2299لسنة  209خبير محاسب يعين من قبل لجنة املراقبة املحدثة بمقتض ى القانون عدد  -

املتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء املحاسبين على أن ال يكون متوليا ملهمة  2299أوت  29

 .امراقبة بنك أو مؤسسة مالية خالل مدة نيابته في اللجنة ، عضو 

 .حكومي ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أمر ويعين أعضاء لجنة العقوبات ب

اتها بمقر البنك املركزي التونس ي. وتتولى إلادارة العامة املكلفة بالرقابة البنكية وتعقد اللجنة جلس

 .كتابتها

 .تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية ألاصوات

 تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم املصادقة عليه بمقتض ى أمر حكومي.

افظة على السر املنهي وعدم استغالل ما بمقتض ى مهامهم املح أعضاء لجنة العقوبات ويتعين على 

أمكنهم الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم 

 956باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون وتحت طائلة العقوبات املنصوص عليها بالفصل 

 من املجلة الجزائية.

  :070الفصل 

 273ات املنصوص عليها بالفصل عقوبإحدى الالبنوك واملؤسسات املالية تسلط لجنة العقوبات على 

 : املخالفات التاليةإحدى عند ارتكابها 

 ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص، - 

لقة باملعامالت مع ألاشخاص املرتبطين  بالبنوك مخالفة املقتضيات القانونية والتنظيمية املتع  -

  .واملؤسسات املالية

 حصول  بنك أو مؤسسة مالية  على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة، - 

 البنك املركزي التونس ي، لتعليمات عدم الامتثال  -

 املتعمد بمعلومات خاطئة، إلادالءاملتعمد للمعلومات أو  إلاخفاء -
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 لبنك املركزي التونس ي املكلفين بالرقابة عند مباشرتهم ملهامهم،تعمد عرقلة أعوان ا -

 الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع  البنكية. -

  :073الفصل 

من هذا القانون إحدى  279تتخذ لجنة العقوبات في شأن املخالفات املنصوص عليها بالفصل 

 :العقوبات التالية

من رأس املال ألادنى للبنك أو لصنف املؤسسة املالية املعنية  %95جاوز مقدارها خطية مالية ال يت -

 .على أن ال تقل عن مليوني دينار

 املنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات ألاخرى في مباشرة النشاط، -

 .سحب الترخيص -

 :074الفصل   

دارة أو أعضاء مجلس املراقبة وهيئة إلادارة أعضاء مجلس إلا يمكن للجنة العقوبات إنهاء مهام 

ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص املنظمة الجماعية أو إلادارة العامة واملسيرين والوكالء الذين 

 .أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها للنشاط البنكي

 :075الفصل 

من مباشرة مهامه أثناء بات الحسايمكن للجنة العقوبات أن تقض ي بموجب قرار معلل بـإعفاء مراقب 

مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك واملؤسسات املالية بصفة مؤقتة أو بصفة 

 : نهائية إذا

تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقالليته من  -

حيل
ُ
إلى تضارب في املصالح أو تحجيرات منصوص عليها  ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حاالت ت

  .بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية

 .أخل بااللتزامات املنوطة بعهدته بمقتض ى العنوان السادس من هذا القانون  -

 .تعلم اللجنة بقرارها مراقب الحسابات وهيئة الخبراء املحاسبين للبالد التونسية

 :076الفصل 
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أّية عقوبة من العقوبات املشار إليها دون استدعاء املمثل القانوني للبنك أو املؤسسة ال يجوز تسليط 

 املالية املخالفة أو من ينوبها أو للشخص املخالف أو من ينوبه لسماعه وإلادالء بأوجه دفاعه.

ت ويمكن للبنك أو املؤسسة املالية املعنية أو الشخص املعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفا

 املعروضة على لجنة العقوبات.

 :077الفصل 

وسيلة تترك أثرا  ةيتم إعالم البنك أو املؤسسة املالية أو الشخص املعني بالوقائع املنسوبة إليه بأي

 .كتابيا

ويحق للممثل القانوني للبنك أو املؤسسة املالية أو الشخص املعني أو من ينوبهم الاطالع بمقر البنك 

 .ى ملف املخالفات محل التتبعاملركزي التونس ي عل

ويجب على ممثل البنك أو املؤسسة املالية أو الشخص املعني توجيه مالحظاته كتابة إلى البنك املركزي 

التونس ي أو لجنة العقوبات خالل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استالمه إلاعالم املنصوص عليه 

 بالفقرة ألاولى من هذا الفصل.

 :078الفصل 

هد لجنة العقوبات بالنظر في ملفات املخالفات الراجعة إليها بالنظر بمقتض ى إحالة من محافظ تتع

 البنك املركزي التونس ي. 

 وتبت فيها وفق لإلجراءات املنصوص عليها بهذا القانون.

  :079الفصل 

يبلغ تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك املركزي التونس ي كل في مجال اختصاصه قرارا بالعقوبة 

 .وسيلة تترك أثرا كتابيا ةللبنك أو املؤسسة املالية املعنية أو الشخص املعني بأي

 :082الفصل 

بالتقارير السنوية للرقابة املصرفية التي ُيصدرها البنك  272تدرج القرارات الصادرة على معنى الفصل 

   .املركزي التونس ي  وتنشر بموقع الواب الخاص به

 :080الفصل 
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 72تأخير أو امتناع عن تبليغ الوثائق واملعلومات وإلايضاحات واملبررات املشار إليها بالفصل يعاقب كل 

أو  من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينة التأخير

 الية املعنية.الامتناع من قبل أعوان البنك املركزي التونس ي بعد سماع البنك أو املؤسسة امل

ويحدد محافظ البنك املركزي التونس ي املبلغ النهائي للغرامة املالية ويستخلص املبلغ لفائدة الخزينة 

 .من هذا القانون  270العامة للبالد التونسية حسب الشروط املحددة بالفصل 

 :080الفصل 

من تاريخ  شهر في أجل  يةإلادار مة كيتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات أمام املح

 .إلاعالم بها

 

 الباب الثاني

 في العقوبات الجزائية

 :083الفصل 

يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى ثالثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى  مليون دينار أو بإحدى 

العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على 

 .من هذا القانون  96ترخيص مسبق طبقا ألحكام الفصل 

یمكن للبنك املركزي التونس ي، بغرض التحقق من خضوع نشاط معني باألمر للترخيص، أن یطالبه 

بتقدیم جميع إلارشادات وأن ُیجري جميع ألابحاث على عين املكان وذلك مع املطالبة بتقدیم الدفاتر 

 ة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة ألداء مهامه.الحسابية واملراسالت والعقود وبصف

ویمكن للبنك املركزي التونس ي بعد سماع ممثل املؤسسة املعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض  

 .تصفيتها

 :084الفصل 
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يعاقب بالسجن من شهر إلى ثالثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة أالف دينار إلى خمسين ألف 

دى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من دينار أو بإح

 .الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة النشاط البنكي

  :085الفصل 

والخطايا املسلطة وفقا ملقتضيات  292ال تعفي العقوبات التأديبية والغرامة املنصوص عليها بالفصل 

مرتكبي املخالفات للتشريع والنصوص املنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية  ،لقانون هذا ا

 .بمقتض ى القوانين الجاري بها العمل

 

 

 

 

 

 

 العنوان العاشر

 

 أحكــــــــام مختلفة

 

 :086الفصل 

وتطوير  ةعلى البنوك واملؤسسات املالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة املسائل التي تخص املهن

أدائها وتكوين املوارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك 

 .املركزي التونس ي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم املهنة

 كما يمكن للوزير املكلف باملالية ومحافظ البنك املركزي التونس ي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم

  .تطوير املهنة. وللجمعية تقديم مقترحات في الغرض

لى الجمعية املهنية أن تعّد مدونة قواعد حسن سير املهنة ملزمة لجميع أعضائها وتعمل على ضمان وع

 .احترامها

 :087الفصل 
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من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر  294على الجمعية املهنية املشار إليها بالفصل 

  .الشكاوى املعروضة عليه من قبل الحرفاء واملتعلقة بخالفاتهم مع البنوك واملؤسسات املالية في

 .كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض

يقترح هيكل التوفيق البنكي أو املوفق البنكي الحلول التوفيقية املالئمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ 

 .عهدالت

ويتعهد هيكل التوفيق البنكي أو املوفق البنكي بالشكاوى املعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية 

 .أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق

هيكل التوفيق البنكي أو املوفق البنكي التعهد بالشكاوى التي ال يجوز فيها التحكيم أو الصلح لوال يمكن 

 .أو التي تعهد بها القضاء

 ماعلى البنوك واملؤسسات املالية أن تيّسر مهمة هيكل التوفيق البنكي أو املوفق البنكي وأن تسلمه

 .جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخالف خالل آلاجال التي يحددها لهما

على البنوك واملؤسسات املالية التعريف لدى حرفائها بهيكل التوفيق البنكي أو املوفق البنكي وطرق 

من هذا  93للجوء إليهما وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية املشار إليها  بالفصل ا

 .القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل

بمقتض ى مهامه املحافظة على السر هيكل التوفيق البنكي أو املوفق البنكي مسيري وأعوان  يتعين على

م استغالل ما أمكنه الاطالع عليه من معلومات لغير ألاغراض التي تقتضيها املهام املوكولة املنهي وعد

إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحاالت املرخص فيها بمقتض ى القانون وتحت طائلة العقوبات 

 من املجلة الجزائية. 956املنصوص عليها بالفصل 

 .هماإلى مرصد الاندماج املالي تقريرا سنويا حول نتائج أعمال املوفق البنكيهيكل التوفيق البنكي و يرفع 

وتضبط بأمر حكومي شروط مباشرة هيكل التوفيق البنكي واملوفقين البنكيين لنشاطهم وإحداث هيكل 

 .التوفيق البنكي

 :088الفصل 



 

80 
 

تمثيل لها يمكن للبنوك واملؤسسات املالية غير املقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب 

بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات إلاعالم وربط العالقات دون سواها وال ينتج عنها قبض أي 

 .تأجير مباشر أو غير مباشر

 .فتح املكتب التمثيلي ملمارسة نشاطه بقرار من محافظ البنك املركزي التونس يه ويرخص ل

ى دراسته في أجل ال يتجاوز يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك املركزي التونس 
ّ
ي الذي يتول

 .الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة امللف

وللبنك املركزي التونس ي  أن يطلب من الشخص املعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم املطلب 

 مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة امللف.

 : 089الفصل 

على البنوك املنتصبة بالبالد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكاالت متفرعة عن يتعين  

بنوك أجنبية مقّرها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على ألاقل نصف مبلغ رأس املال 

رق بين من هذا القانون على أن  تقدم املؤسسة ألام خطاب ضمان في الفا 39ألادنى املحدد بالفصل 

 .ويضبط البنك املركزي التونس ي نموذج خطاب الضمان .رأس املال ألادنى و املنحة املرصودة

 .من هذا القانون  32وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 

 :092الفصل 

تحمل املصاريف املتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة إلانقاذ ولجنة العقوبات املحدثة 

 قانون و تأجير أعضائها على ميزانية البنك املركزي التونس ي.بمقتض ى هذا ال

 و ُيحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل. 

 العنوان الحادي عشر

 

 أحكـــــــام انتقالية

 :090الفصل 

املتعلق  9002جويلية  20املؤرخ في  9002لسنة  45تنطبق  النصوص التطبيقية للقانون عدد 

 .مراجعتها وتنقيحها طبقا ألحكام هذا القانون  بمؤسسات القرض ما لم تتم
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 :090الفصل 

يستعمل مصطلح "البنوك واملؤسسات املالية" الوارد في هذا القانون بدال عن مصطلح "مؤسسات 

 في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل. الواردقرض" 

 :093الفصل 

عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء  على البنوك واملؤسسات املالية التي تمارس نشاطها

من هذا القانون في أجل ال يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك  39أحكام الفصل 

املنتصبة بالبالد التونسية في شكل وكاالت متفرعة عن بنوك أجنبية مقّرها الاجتماعي بالخارج والتي 

ي اجل ال يتعدى شهرين من إصدار البنك املركزي التونس ي لنموذج يتعين عليها تقديم خطاب الضمان ف

 من هذا القانون.  292الخطاب طبقا للفصل 

 :094الفصل 

على البنوك واملؤسسات املالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء 

ستة أشهر من دخوله حيز  من هذا القانون في أجل 59و 57و 59و 52و 67و 64أحكام الفصول 

 التنفيذ.

 

 :095الفصل 

من هذا القانون على  75تمنح البنوك واملؤسسات املالية أجل ثالث سنوات لالمتثال ألحكام الفصل 

أن تقدم للبنك املركزي التونس ي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ برنامج 

 .وزات لحدود املساهمات الحترام املقتضيات املذكورةعمل يحدد طرق وآجال معالجة التجا

 :096الفصل 

على أن ال  9027من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة املحاسبية  70تدخل أحكام الفصل 

ستة أشهر من نهاية  9024يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنة املحاسبية 

 .من مجلة الشركات التجارية 975ا ملقتضيات الفصل السنة املحاسبية طبق

 :097الفصل 
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من هذا القانون على النيابات الجارية ملراقبي الحسابات  23ال تنطبق أحكام الفقرة ألاخيرة من الفصل 

 .قبل صدور هذا القانون 

 :098الفصل 

 مؤسسات القرض.املتعلق ب 9002جويلية  20املؤرخ في  9002لسنة  45لغى أحكام القانون عدد ت

 

 

 

 


