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مليارات يان ياباني بتاريخ  6,153من البنك الياباني للتعاون الدولي قيمته  قرض خط
للبنوك الثمانية التي اعتمدها البنك الياباني البنك المركزي  إشعار( 2007مارس  30

  )للتعاون الدولي الستعمال هذا القرض

  

  : الغرض من القرض  •

 (ODA)" دات اإلنمائية الرسميةالمساع"يقتطع هذا المبلغ من أموال القروض لقسم 
  : التابع للبنك الياباني للتعاون الدولي ويوزع كما يلي 

مليارات يان ياباني، مخصصة لتمويل تعصير  3,077عنصر أول وقيمته  -
وتوسيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المدرجة في برنامج التأهيل والعاملة في قطاع 

  . ة بهاالصناعات المعملية والخدمات المرتبط

ويتصرف البنك المركزي التونسي في هذا العنصر الذي سيعاد إقراضه إلى البنوك 
الثمانية التي اعتمدها البنك الياباني للتعاون الدولي وهي البنك العربي لتونس والبنك 
الوطني الفالحي والبنك التونسي وبنك األمان وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية 

  . حاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك اإلسكانللبنك واالت

مليارات يان ياباني، يتصرف فيه بنك تمويل  3,076عنصر ثان وقيمته  -
المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومخصص إلحداث وتوسيع المؤسسات الصغرى 

  . والمتوسطة

  مليارات يان ياباني  3,077العنصر األول وقيمته  

  : يمول هذا القرض ما يلي  :من التمويل العمليات التي يمكن أن تستفيد  •

 االستثمارات المادية  -

o اقتناء معدات وكذلك مصاريف تركيبها . 

o أشغال البناء والهندسة المدنية . 

o اقتناء معدات نقل . 

 مادية الاالستثمارات ال -

o مساعدة فنية . 

o اقتناء برمجيات . 
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o تكوين مهني . 

o المصادقة على الجودة. 

مخزونات دائمة من المواد األساسية وسلع جاهزة  : ولةاألموال المتداتمويل  -
  ... وقطع غيار

  .مليون يان ياباني 87,9حدد المبلغ األقصى لكل مشروع بمليون دينار أو 

  : شروط استفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويل  •

يجب أن تكون المؤسسات الصغرى أو المتوسطة محدثة وفقا للقانون  
 .التونسي

٪ من رأس مال المؤسسة 50أن ال تتجاوز المساهمة األجنبية يجب  
 . الصغرى أو المتوسطة

 . يجب أن تكون المؤسسة المذكورة مدرجة في برنامج التأهيل 

 ألف دينار  80يجب أن يكون مستوى األصول الثابتة الصافية بين  
 . ماليين دينار 4و

تساوي على األقل  أن تكون نسبة األموال الذاتية من األصول الجمليةيجب  
 . ٪ بعد االستثمار في برنامج التأهيل30

من ن يعام عنأن يكون للمؤسسة الصغرى أو المتوسطة ماال يقل يجب  
 . موطن شغل 300توفر على األقصى  نشاط وأنال

 . يجب أن تكون الوضعية المالية للمؤسسة الصغرى أو المتوسطة سليمة 

  : شروط القرض  •

 : نسب الفائدة  -

o 4,125 ٪في السنة في حالة إعادة اإلقراض باليان الياباني. 

o 7,125في السنة في حالة إعادة اإلقراض بالدينار ٪ . 

سنة على األقصى، مع فترة إمهال بثالث  12سنوات و 7ما بين : مدة التسديد  -
 . سنوات
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 . جويلية من كل سنة 25جانفي و 25تحل آجال األقساط بتاريخي  -

  : طرق دفع األموال  •

لبنك بمد البنك المركزي التونسي بمطلب دفع بعنوان مشروع معين، يقوم ا 
  : مرفق بالوثائق التالية 

  .نسخة من قرار لجنة التسيير* 

يتم تقديمها فقط عند السحب األول بالنسبة لمشروع (دراسة تقييمية للمشروع * 
  ). معين

ال، تمويل شراء تجهيزات، أشغ(الوثائق المؤيدة حسب طبيعة التمويل المطلوب * 
  ...). األموال المتداولة

  . شروط إعادة اإلقراض التي ستطبق على المستفيد النهائي* 

وحال التثبت من مطابقة هذه الوثائق للشروط، يقوم البنك المركزي التونسي بدفع 
  . األموال لفائدة البنك المعني

 . كأجل أقصى لدفع األموال 2013جانفي  25تم تحديد تاريخ  

  

  

 


