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  مليون أورو 40خط قرض فرنسي قيمته 

لسنة  24لوسطاء المقبولين التونسيين عدد لمنشور البنك المركزي التونسي (
  )2009نوفمبر  18المؤرخ في  2009

  

  : شروط االنتفاع  •

 . تمويل منتجات وخدمات ذات المنشأ الفرنسي -1

دات ٪ من االعتما25تمويل سلع وخدمات تونسية أو أجنبية في حدود   -2
  . المرصودة ويتم إنجاز العقود تحت مسؤولية المزودين الفرنسيين

  . يمكن لكل القطاعات االنتفاع بهذا التمويل ما عدا قطاع السياحة -3

  يجب أن ال يقل مبلغ كل عملية قابلة للتمويل عن مائة ألف أورو  -4
  ). أورو 2.000.000(وأن ال يتجاوز مليوني أورو ) أورو 100.000(

  : القرض  شروط •

  : نسبة الفائدة 

 . ة اإلقراض باألورو٪ في السنة على األقصى في حالة إعاد2,6 

 . ٪ في السنة على األقصى في حالة إعادة اإلقراض بالدينار4,6 

سنوات على أقصى تقدير، منها خمس ) 10(ويتم تسديد مبلغ كل سحب على عشر 
  . مدة إمهال على أقصى تقدير) 5,5(سنوات ونصف 

  : ءات اإلدراج إجرا •

عند اشتراك مجموعة وسطاء (يتولى الوسيط المقبول أو الوسيط المقبول القيادي  -
تقديم مطلب في اإلدراج مباشرة إلى المصلحة االقتصادية لدى سفارة فرنسا ) مقبولين

إدارة الدفوعات والدين (بتونس مع تقديم نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي 
  ). الخارجي

  : ن هذا المطلب مدعوما بملف يجب أن يتضمن ما يلي ويكو -

خاصة بيان تركيبة (كل المعلومات الالزمة حول المؤسسة المعنية بالتمويل  
 ، )رأس مالها
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وثيقة وصف لمشروع االستثمار المزمع تمويله والتكاليف المرتقبة وهيكلة  
التمويل وكل المعلومات التي تمكن من استنتاج االستمرارية الفنية والمالية 

 للمشروع، 

 الفواتير األولية للمزودين أو أي وثيقة أخرى تقوم مقام ذلك،  

لبنك إلى المستفيد المعلومات المتعلقة بشروط القرض المعاد إقراضه من ا 
 ). المبلغ ومدة السداد وشروط التأجير والضمانات(النهائي 

 . كأجل أقصى إلدراج العقود المبرمة 2011مارس  31حدد تاريخ  -

  : طرق دفع األموال  •

 (NATIXIS)يجب على الوسيط المقبول أن يرسل مطالب الدفع إلى ناتكسيس  -
إدارة (ى البنك المركزي التونسي مرفقة بالمؤيدات المطلوبة، مع توجيه نسخة إل

 ). الدفوعات والدين الخارجي

يجب أن يكون المطلب األول للدفع مرفقا بنسخة مطابقة لألصل من اتفاق  -
 . القرض المبرم بين الوسيط المقبول والمستفيد النهائي

يقوم ناتيكسيس بدفع األموال، حسب تعليمات الوسيط المقبول، إما لفائدة  -
سيين طبقا للطرق المتفق عليها بين المزود والمستفيد النهائي المزودين الفرن

أو لتمويل النفقات التي تم خالصها من ...) تسليمة مستندية أو خطاب إعتماد (
وفي هذه الحالة، يجب أن تكون النفقات قد تمت بعد . طرف المستفيد النهائي

ة االقتصادية تاريخ طلب التمويل المقدم من طرف الوسيط المقبول إلى المصلح
 . لدى سفارة فرنسا بتونس

٪ 10تتراوح قيمة التسبقة األولى لكل عقد يتم تمويله من موارد القرض، بين  -
 . ٪ من مبلغ العقد الممول، دون احتساب النقل والتأمين20و

 . كأجل أقصى لدفع األموال 2012مارس  31حدد تاريخ  -

  

  

  

 


