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  مليون أورو 36,5 قيمتهإيطالي  قرضخط 
 2008لسنة  12لوسطاء المقبولين التونسيين عدد لمنشور البنك المركزي التونسي (

  )2008جوان  16المؤرخ في 
  
  

 : شروط االنتفاع  •
o  تمويل اقتناء السلع والخدمات ذات المنشأ االيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى

 . لقطاع الخاص والمنتصبة بتونسوالمتوسطة التونسية العاملة في ا
o  نقل تكنولوجيا ومساعدة فنية وتكوين(تمويل الخدمات المرتبطة بالسلع.(... 
o  يمكن تمويل اقتناء سلع تجهيز وخدمات ذات المنشأ التونسي من هذا الخط

  .من المبلغ الجملي لكل مشروععلى األقصى ٪ 35اإليطالي، في حدود 
o  أورو  100.000قابلة للتمويل عن ما يعادل يجب أن ال يقل مبلغ كل عملية

مليون من حقوق السحب الخاصة  2وأن ال يتجاوز ما يعادل باألورو مبلغ 
 ). ماليين دينار 3,8حوالي (

الصناعة والفالحة والصيد البحري  :القطاعات التي يمكن أن تنتفع بالتمويل  -
  . والخدمات ما عدا الخدمات التجارية والمالية والسياحية

 : شروط القرض  •
o  نسبة الفائدة  : 

 . على األقصى في حالة إعادة اإلقراض باألوروي السنة ف٪ 3,25 
 . ٪ في السنة على األقصى في حالة إعادة اإلقراض بالدينار6,25 

  . سنوات إمهال 3سنوات منها  10يتم تسديد أصل الدين والفوائد على مدة  -

 : إجراءات اإلدراج  •

) عند اشتراك عدة وسطاء مقبولين(أو الوسيط المقبول القيادي على الوسيط المقبول 
  : أن يتولى 

 . دراسة وتكوين الملفات المتعلقة بمطالب التمويل -
تقديم مطالب التمويل مباشرة إلى سفارة إيطاليا بتونس مع تقديم نسخة إلى البنك  -

مبرمة بين المتعاملين المركزي التونسي، مصحوبة بالعقود التجارية ال
 . المزودين وبالفواتير األولية وبأي وثيقة تقوم مقام ذلكو

ويجب على الوسطاء المقبولين التثبت من مطابقة هذه الوثائق للشروط قبل استالم 
  . قرار الموافقة على إدراج العقد الذي يتولى البنك المركزي التونسي إشعارهم به
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   .2012جوان  6وحدد األجل األقصى إلدراج العمليات ليوم 

 : طرق دفع األموال  •

بمجرد استالمه لموافقة اإلدراج، يوجه الوسيط المقبول المستفيد مطلب دفع إلى  -
لفائدة المصدر اإليطالي ) اإلدارة الفرعية للدفوعات الخارجية(البنك المركزي التونسي 

أو المزود المحلي، يبين فيه شروط إعادة اإلقراض التي ستطبق على المستفيدين /و
  . ئيين وشروط إتمام العملية التجارية المعنيةالنها

بمجرد استالمه لهذا المطلب المصحوب بملحق موقع ومصادق عليه من قبل  -
المزود، يعطي البنك المركزي التونسي تعليمات بالدفع إلى السلطات اإليطالية المختصة، 

  . أو المحليين/لفائدة المزودين اإليطاليين و

  

 


