
 6102 جويلية 01 في تونس                                                                                                        

  6102لسنة  13مذكرة إلى البنوك عدد 

بالمحطة تحديد جدول استمرارية الصرف بالنسبة لمكاتب الصرف العاملة الموضوع : 

سنة من  ثانيال نس قرطاج الدولي للسداسيبمطار تو (IIالفرعية )المحطة والرئيسية 

6102. 

 إن محافظ البنك المركزي التونسي،

 على: بعد إطالعه

بضبط النظام األساسي المتعلق  6102أفريل  63مؤرخ في ال 6102لسنة  53قانون عدد ال

 ، للبنك المركزي التونسي

المتعلق بمؤسسات  6110جويلية  01المؤرخ في  6110لسنة  23على القانون عدد و

 ،6112ماي  6بتاريخ  6112لسنة  01القرض مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 

 6112مارس  5المؤرخ في  6112لسنة  4عدد مركزي التونسي وعلى منشور البنك ال

 منه، 3والمتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي وخاصة الفصل 

رية مكاتب الصرف جدول استمراب المتعلقوعلى مقترح آمر مطار تونس قرطاج الدولي 

مطار تونس ب (IIبالمحطة الرئيسية والمحطة الفرعية ) 6102سنة من  الثانيللسداسي 

 .قرطاج الدولي

 قرر ما يلي:

اجعة بالنظر إلى البنوك : يُضبط برنامج استمرارية مكاتب الصرف الراألولفصل ال

مطار تونس قرطاج الدولي ابتداء من ( بIIالعاملة بالمحطة الرئيسية والمحطة الفرعية )

 .ينالمصاحب ينوفقا للملحقمن نفس السنة  ديسمبر إلى موفى 6102 ويليةجغرة 

يعرض البنك الُمخالف إلى العقوبات المنصوص  ينالجدول كل إخالل بهذين :الثانيالفصل 

 عليها باألحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

 المحافظ 

 الشاذلي العياري 



 6112لسنة  13 للمذكرة عدد 1عدد  ملحق

مطار تونس قرطاج الدولي ببالمحطة الرئيسية مكاتب الصرف المنتصبة  جدول إستمرارية

 11/16/6112إلى  11/10/6112من الممتدة للفترة 

  (إلى السابعة صباحايت االستمرارية من السابعة مساء توق)

 

 

 

  

 البنك الفترة الشهر

 

 جويلية

  بنك الزيتونة/  بنك تونس العربي الدولي 11/10إلى  11/10من 

 التونسي التجاري البنك /البنك الوطني الفالحي 11/10إلى  12/10من 

 

 أوت

 بنك البركة لتونس /تونس – الوطني قطر بنك 11/10إلى  11/10من 

 للبنوك الدولي تحاداإل /بنك األمان 11/10إلى  12/10من 

 

 سبتمبر

 بنك اإلسكان  /البنك التونسي 11/19إلى  11/19من 

 الشركة التونسية للبنك / البنك العربي لتونس 11/19إلى  12/19من 

 

 أكتوبر 

 بنك تونس العربي الدولي/ الديوان الوطني للبريد 11/11إلى  11/11من 

 البنك الوطني الفالحي  / بنك الزيتونة 11/11إلى  12/11من 

 

  نوفمبر

 الشركة التونسية للبنك  / التونسي التجاري البنك 11/11الى  11/11من 

 بنك األمان /  بنك البركة لتونس 11/11الى  12/11 من

 

 ديسمبر

 / البنك التونسي للبنوك الدولي االتحاد 11/16الى  11/16من 

 بنك اإلسكان / الديوان الوطني للبريد   11/16الى  12/16من 



 6112لسنة   13للمذكرة عدد 6عدد  ملحق

مطار تونس قرطاج ب II لفرعيةبالمحطة امكاتب الصرف المنتصبة  جدول إستمرارية

 11/16/6112إلى  11/10/6112من الممتدة الدولي للفترة 

  (إلى السابعة صباحايت االستمرارية من السابعة مساء توق)

 

 

 

 البنك الفترة الشهر

 جويلية

 10/10إلى  11/10من 

 62/10إلى  10/10من
 بنك البركة لتونس

 12/10إلى  19/10من 

 11/10إلى  61/10من 
 تونس - الوطني قطر بنك

 أوت

  19/10إلى  11/10من 

 62/10إلى  10/10من 
 بنك البركة لتونس

 10/10إلى  11/10من 

 11/10إلى  61/10من 
 تونس - الوطني قطر بنك

 سبتمبر

 10/19إلى  11/19من 

 61/19إلى  10/19من 
 بنك البركة لتونس

 12/19إلى  19/19من 

 11/19إلى  62/19من 
 تونس - الوطني قطر بنك

 أكتوبر

  10/11الى  11/11من 

 66/11إلى  11/11من 
 بنك البركة لتونس

  12/11إلى  10/11من 

 11/11إلى  61/11من 
 تونس - الوطني قطر بنك

 نوفمبر

 12/11إلى  11/11من 

 61/11إلى  12/11من 
 بنك البركة لتونس

 11/11الى  10/11من 

 69/11إلى  66/11من 
 تونس - الوطني قطر بنك

 ديسمبر

 10/16الى  11/11من 

 62/16إلى  12/16من 
 بنك البركة لتونس

 11/16إلى  10/16من 

 11/16إلى  61/16من 
 تونس - الوطني قطر بنك


