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 شرح األسباب

______ 

 

 8091لسنة  09بعد مرور سبع وخمسين سنة على صدور القانون عدد 

الذي كّرس السيادة النقدية وهي من أهّم رموز  8091سبتمبر  80المؤرخ في 

، بات من الضروري على البنك المركزي التونسي اإلستقالل الوطني التونسي

 .النقدية مواكبة المعايير الحديثة المتعلقة بالحوكمة

 

ولم تكن هذه المؤسسة العريقة والمعاصرة لنشأة الدولة التونسية والمرافقة لها 

طوال ملحمة البناء المؤسساتي والتطّور اإلقتصادي واإلجتماعي، منغلقة أو رافضة 

 يرها والتي فرضها تطّور اإلقتصادللتحّوالت والتعديالت على نظام عملها أو س

ويكفي في هذا الصدد . الل العشريات الستة الماضيةالوطني وإن بدا متعثرا، خ

التذكير بحجم التنقيحات والمناشير والوثائق المكتوبة الصادرة منذ نشأة البنك 

 .المركزي التونسي حتى نقتنع بتجاوب هذه المؤسسة مع التغييرات

 

فكلما تراكمت التنقيحات تحت . ولكن التنقيح له أيضا حدود وجبت مراعاتها

روف والتسرع أو كلما إرتبطت أحيانا أخرى بمزاج السياسيين وإمالءاتهم ضغط الظ

مثلما كان في الماضي القريب، عوض أن تستشرف التحوالت الهيكلية لإلقتصاد أو 

تواكبها عبر مسار تشاركي موسع يشمل أصحاب الشأن واألطراف الفاعلة في 

ة ترقيع وينتج فسيفساء من الحوكمة النقدية، يتحول التنقيح حتما إلى ما يشبه عملي

وأبرز دليل على . القوانين والتراتيب والمناشير غير المنسجمة والمبهمة والمهجورة

 .ذلك ما آلت إليه مجلة الصرف الحالية التي بات تحويرها أمرا ضروريا

 

ولكل هذه األسباب فإن التحوير الكلي للقانون من خالل صياغة مشروع 

لمركزي التونسي يصبح الخيار األمثل حتى تتمكن هذه قانون جديد يتعلق بالبنك ا

 .المؤسسة من اإلستجابة لمتطلبات الحوكمة النقدية العصرية

 

ويرتكز المشروع المعروض عليكم والذي تم إعداده بالتعاون مع صندوق 

النقد الدولي وإستئناسا بتشريعات مؤسسات أجنبية مماثلة في عدد من الدول الصاعدة 

 : الرئيسية األربعة التالية على المحاور 

 

I ) البنك المركزي دورتحديد. 

 .هأهداف البنك المركزي ومهام ويحدد المشروع في هذا اإلطار
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  : أهداف البنك المركزي( 1

حدد المشروع هدفين يسعى إلى تحقيقهما البنك المركزي  وهما الحفاظ على إستقرار 

ل ثعلى إعتبار أن البنك المركزي ال يم) المالي والمساهمة في االستقراراألسعار 

وزارة  كل منالرقابة  تتداخل في هذهسلطة الرقابة الوحيدة على القطاع المالي، حيث 

 .(المالية وهيئة السوق المالية

وعلى هذا األساس إرتقت المساهمة في اإلستقرار المالي من مهمة كما ينص عليها 

 مع الحفاظ على علويةالبنك المركزي القانون الحالي إلى هدف يسعى إلى تحقيقه 

المتمثل في الحفاظ على إستقرار األسعار ومكافحة التضخم كسائر رئيسي ال الهدف

 . البنوك المركزية

 : البنك المركزي مهام( 2

 همهامل ثوتتم. مزيدا من الدقة ويضفي عليها البنك المركزيمهام المشروع  يعزز 

 : ما يلي الرئيسية في

 .هاوتنفيذالسياسة النقدية  تحديد• 

 .تهوإدار النقد إصدار• 

 .الذهب التصرف في• 

 .األداء الفعال لنظام الدفع الوطني السهر على• 

 .تطبيق سياسة الصرف• 

 .إحتياطي الصرف والتصرف فيه مسك• 

 .على مؤسسات القرضرقابة ال• 

 .والمالي للحكومةالمستشار االقتصادي  دورالمالي للدولة و اإلضطالع بدور العون• 

 .حماية مستهلك الخدمات المصرفية• 

II )مهامهوأداء  أهدافهالقانونية المتاحة للبنك المركزي لتحقيق  األدوات تدعيم. 

 :يمنح المشروع للبنك المركزي

متطلبات ب خاصة في ما يتعلقإلصدار تراتيب ملزمة  خاصةسلطة ترتيبية  -

 .للبنوك اإلجباري االحتياطي
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البنوك المليئة التي تشكو من صعوبات  السيولة الطارئة إلى اتتقديم مساعد سلطة -

 .مؤقتة على مستوى السيولة

مقابل ضمان والمقرض األخير بالنسبة للبنوك المليئة مقابل ضمانات مالئمة  دور -

  .بالنسبة للبنوك غير المليئة من الدولة

III ) والوظيفي للبنك المركزي الهيكليتعزيز االستقالل. 

 : تفترض متطلبات اإلستقاللية بالخصوص

 .وتدقيقها مجلس اإلدارة تعزيز صالحيات -

 .والنزاهةكفاءة الشروط ل يستجيبونتعيين أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة  -

وتطوير  الداخلي تدقيقلل دائمة لجنةوإحداث  منظومة للرقابة الداخلية إحداث -

 (.الحسابات مراقبي) القانوني المتعلق بالتدقيق الخارجياإلطار 

 في نطاق الضرورية حماية القانونيةالالمركزي وموظفيه  لبنكمسؤولي ا منح -

 .ممارسة وظائفهم

التنصيص على عدم قابلية الضمانات التي يتلقاها البنك المركزي مقابل عملياته  -

 .للعقلة

IV )الكلية رقابة االحترازيةلل هيئة إحداث. 

 والتيي يتمثيل  دورهيا  يتعلق بهيئة الرقابة اإلحترازية الكلية  االمشروع عنوان خصص

إتخاذهيا وتطبيقهيا التدابير التي يتعين على السيلط الوطنيية  تحددفي إصدار توصيات  

للمساهمة في إستقرار الجهاز المالي والمتمثلة خاصة في تعزيز متانية الجهياز الميالي 

مين حيدوث المخياطر النظاميية والحيّد مين آثيار اإلضيطرابات المحتملية عليى  والتوقي

 .وإدارة األزمات المالية اإلقتصاد

 .فيهاالمركزي  البنك يحدد دورمثلما  هاو قواعد سير الهيئةتكوين  العنوانيحدد هذا و

 


