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لسنة  10منشور البنك المركزي التونسي عدد (مليون أورو  25قيمته  إسبانيخط قرض 
   )2009ماي  4المؤرخ في  2009

  

  : شروط االستفادة من التمويل  •

٪ من توريد سلع وخدمات ذات منشأ إسباني لتغطية حاجيات 100تمويل  -1
  . اكة التونسية اإلسبانيةالمشاريع الصغرى والمتوسطة للباعثين التونسيين ولمؤسسات الشر

٪ 30أو نفقات محلية في حدود /تمويل توريد معدات ذات منشأ غير إسباني و -2
  . على أقصى تقدير من مبلغ السلع والخدمات اإلسبانية الموردة

من حقوق ) 2.000.000(ال يجب أن يفوق مبلغ كل عقد ما يعادل مليونين  -3
  . أورو 2.276.380,00الحسب الخاصة، أي 

  . يجب أن تحرر العقود التي يمكن أن تستفيد من التمويل باألورو -4

  : شروط القرض  •

 : نسب الفائدة 

 . ٪ في السنة على األقصى في حالة إعادة اإلقراض باألورو3,35 

 . ٪ في السنة على األقصى في حالة إعادة اإلقراض بالدينار6,35 

المستعملة خالل  ٪ في مرة واحدة على المبالغ0,1توظف عمولة قدرها  
وتحتسب هذه العمولة باألورو ويتم خصمها في تاريخ أول . كل سداسية
 . قسط للفوائد

 .سداسية متتالية، منها أربع سنوات إمهال 26ويتم تسديد مبلغ كل سحب على مدى 

  : إجراءات اإلدراج  •

عند اشتراك عدة وسطاء ( يتولى الوسيط المقبول أو الوسيط المقبول القيادي -
تقديم مطلب في اإلدراج مباشرة إلى المكتب التجاري لسفارة إسبانيا بتونس ) مقبولين

مصلحة التصرف في خطوط (ويرسل وجوبا نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي 
  ). التمويل الخارجية

  يجب إرفاق مطلب اإلدراج المذكور بالعقد التجاري المبرم بين المورد  -
  التونسي والمزود اإلسباني أو الفاتورة األولية أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها 



2/2 
 

" شهادة وتصريح المصدر"وكذلك الملحق المرافق للمنشور المذكور أعاله وعنوانه 
« Certificat et déclaration de l’exportateur »  بعد تضمينه اإلرشادات المطلوبة

 . من قبل المصدر اإلسباني

  . كأجل أقصى إلدراج العمليات 2011أفريل  23اريخ حدد ت -

  : طرق دفع األموال  •

يتولى الوسيط المقبول توجيه مطالب الدفع إلى البنك المركزي التونسي مرفقة  -
  . بمؤيدات الدفع

بناء على تعليمات من البنك المركزي  (ICO)يقوم أنستيتيتودي كريديتو أوفيسيال  -
دة المزودين اإلسبان طبقا لتعليمات الدفع الصادرة عن الوسيط التونسي بدفع األموال لفائ

المقبول بالنسبة للسلع والخدمات ذات المنشأ اإلسباني والمعدات ذات المنشأ غير اإلسباني 
  . والنفقات المحلية

  . كأجل أقصى الستعمال خط التمويل هذا 2013أفريل  23حدد تاريخ  -

  

  

  

 


