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لوسطاء لمنشور البنك المركزي التونسي (مليون أورو  100قيمته  برتغاليخط قرض 
كما تم تنقيحه  2008جانفي  14المؤرخ في  2008لسنة  2المقبولين التونسيين عدد 

 2010لسنة  12عدد و 2009جانفي  21المؤرخ في  2009لسنة  1بالمنشورين عدد 
   ) 2010 ديسمبر 9المؤرخ في 

  

لتمويل هذا على ذمة الباعثين من القطاعين العام والخاص التونسيين ع خط اتم وض
  . ومؤسسات الشراكة التونسية البرتغالية

  : العمليات التي يمكن أن تستفيد من التمويل  •

توريد معدات تجهيز ومنتجات وسيطة ذات منشأ برتغالي، بما في ذلك خدمات  -1
  . (CIF)النقل والتأمين المتعلقة بها 

  . يد خدمات ذات منشأ برتغاليتور -2

أو توريد سلع وخدمات من بلدان أخرى غير متوفرة /النفقات المحلية و -3
٪ من قيمة العقد التجاري المبرم بين المصدر 15بالبرتغال وذلك في حدود مبلغ أقصاه 

  . والمورد

يجب أن ال يفوق مبلغ كل عقد تجاري ما يعادل مليونين من حقوق السحب  -
 ). ماليين دينار 3,8(الخاصة 

  . ألف أورو 100حدد المبلغ األدنى لكل عملية سحب بـ  -

  : شروط القرض  •

٪ في السنة على األقصى في حالة إعادة اإلقراض 5,83نسبة فائدة بـ  -
 . باألورو

 . ٪ في السنة على األقصى في حالة إعادة اإلقراض بالدينار6,83نسبة فائدة بـ  -

 .سنوات إمهال 3سنوات منها  10يتم التسديد خالل مدة ال تقل عن  -

  . جانفي من كل سنة 16يحل أجل األقساط يوم  -

  : إجراءات اإلدراج  •

  : يرفق كل مطلب في اإلدراج يقدمه الوسيط المقبول بالوثائق التالية 
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 .العقد التجاري  -1

 . وثيقة لتعريف المشتري  -2

 . وثيقة لتعريف المزود  -3

  . ة أخرى مؤيدة لطلب اإلدراجأي وثيق  -4

  : طرق دفع األموال  •

على مطلب اإلدراج، يتولى البنك المركزي التونسي  « ICEP »في صورة موافقة 
  . إرسال إشعار للوسيط المقبول بالموافقة على إدراج العملية

وحال حصوله على هذه الموافقة، يعمل الوسيط المقبول على إرسال مطلب في دفع 
لفائدة المصدر البرتغالي ) اإلدارة الفرعية للدين الخارجي(نك المركزي التونسي األموال للب

قابلة "أو المؤسسة المحلية أو مؤسسة من بلد آخر، مرفقا بفاتورة المزود تحمل عبارة /و
  )". إسم الوسيط المقبول التونسي(أو لـ ) إسم المزود(للدفع لـ 

ب دفع األموال، شروط إعادة وعلى الوسيط المقبول أن يبين، من خالل مطل
  . اإلقراض التي ستطبق على المستفيدين النهائيين

  

 


