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 2019لسنة  12  عددوالمؤسسات المالية  البنوكمنشور إلى 

 2019 ديسمبر 11 مؤرخ في
  

 

 .المعاصر ومصدري زيت الزيتون أصحاب معالجة مديونية الموضوع :
 

 إّن محافظ البنك المركزي التونسي،
 

 المؤّرخ في 6112لسنة  53على القانون عدد  االطالعبعد 

بضبط النظام األساسي للبنك المركزي المتعلّق  6112 أفريل 63

 ،التونسي

جويلية  11المؤّرخ في  6112لسنة  84وعلى القانون عدد 

 ،بالبنوك والمؤسسات الماليةالمتعلّق  6112

 1844لسىىنة  84عىىدد البنىىك المركىىزي التونسىىي  وعلىىى منرىىور

المتعلىق برىرم مىنل القىرور ومراابت ىا  1844ديسىمبر  65المؤرخ فىي 

 بالنصوص الالحقة له،وإتمامه وإعادة تمويل ا كما تم تنقيحه 

 1881لسىىنة  68عىىدد البنىىك المركىىزي التونسىىي وعلىىى منرىىور 

المتعلىىىق بتوزيىىىا المتىىىاطر وت ريت ىىىا  1881ديسىىىمبر  14المىىىؤرخ فىىىي 

 ،بالنصوص الالحقة لهوإتمامه كما تم تنقيحه  ومتابعة التع دات

 6114لسىىنة  16عىىدد البنىىك المركىىزي التونسىىي وعلىىى منرىىور 

المتعلىىىق بتن يىىىا السياسىىىة النقديىىىة للبنىىىك  6114مىىىار   11المىىىؤرخ فىىىي 

 المركزي التونسي،

المىؤرخ  6118لسىنة  16 وعلى رأي لجنة مراابة المرابقة عىدد

  .6118 ديسمبر 14في 
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 : قّرر ما يلي

والمؤسسات المالية إعادة جدولة أاساط   للبنوكيمكن  - األولالفصل 

أصىىىحاب  الممنوحىىىة ل ائىىىدةو اوفائضىىى القىىىرور التىىىي حىىىل أجل ىىىا أصىىىال

لتسىىديد الىىاين تعراىىوا لصىىعوبات  المعاصىىر ومصىىدري زيىىت الزيتىىون

 .6114/6118و 6114/6114موسمي خالل ديون م 

تأخىا بعىين االعتبىار اىدرة إعادة الجدولة حالة بحالة علىى فتىرة تتم و

 .السدادعلى  المست يد

يمكىىىن للبنىىىوك والمؤسسىىىات الماليىىىة مىىىنل المسىىىت يدين مىىىن إعىىىادة و

 .6118/6161الجدولة تمويالت جديدة بعنوان موسم 

إعىىادة بالتىىي اامىىت للبنىىوك والمؤسسىىات الماليىىة  يمكىىن - 2الفصللل 

 المنرىور مىن ذىاا على معنى ال صل األول جديدة تمويالت بمنلو الجدولة

المعتمىىد فىىي مىىوفى ديسىىمبر  تصىىني العلىىى  6118خىىالل سىىنة  يأن تبقىى

 68منرور البنك المركزي التونسىي عىدد  من 4على معنى ال صل  2018

 بالنسىىبة للمؤسسىىاتوذلىىك  1881ديسىىمبر  14فىىي  المىىؤرخ 1881لسىىنة 

علىى معنىى ذىاا المعالجة بإجراءات المنت عة ودون سواذا  1و  1المصن ة 

 .المنرور

علىى والقىرور الجديىدة الممنوحىة المعىاد جىدولت ا  وتقبل القىرور

 كمقابل إلعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.معنى ذاا المنرور 

عند احتساب على البنوك والمؤسسات المالية  يجب - 3الفصل 

زيت الزيتون  تصديرالمعاصر و يالمتصصات الجماعية إفراد اراع

خاصة امن المن جية المرجعية الحتساب ذاه المتصصات  اتب ئ

من منرور البنك المركزي التونسي  5نصوص علي ا بالملحق عدد الم

ما اعتماد نسب 1881 ديسمبر 14في  المؤرخ 1881لسنة  68عدد 

 المتصصات الدنيا التالية:
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 نسبة المخصصات الدنيا القطاعات

 %53 المعاصر

 %51 مصدري زيت الزيتون

 

موافىىاة البنىىك البنىىوك والمؤسسىىات الماليىىة علىىى يجىىب  - 4الفصللل 

بقائمىىىة فىىىي عبىىىر نظىىىام تبىىىادل المعريىىىات شىىى ريا ، المركىىىزي التونسىىىي

ما تحديد نوع اإلجراء وذلك وفقىا المنت عة بإجراءات المعالجة المؤسسات 

 .ذاا المنرور للجدول المدرج بملحق

 يىىىدخل ذىىىاا المنرىىىور حيىىىز التن يىىىا ابتىىىداء مىىىن تىىىاري  -5الفصلللل 

 .نرره 

 المحــافــــظ

 
 

 العبّاسيمروان                                                                  
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 .معالجة مديونية المعاصر ومصدري زيت الزيتونبالمتعلق 2019ديسمبر  11 المؤرخ في 2019لسنة   12 عدد البنوك والمؤسسات الماليةلمنشور إلى ملحق ل

 ...:بعنوان شهرمة ئقا

 ...:المؤسسة المالية وأالبنك 
 :للمؤسسة المنتفعة أو التسمية االجتماعية االجتماعي االسم

 المعرف الوطني :

 : 2011 ديسمبرالتصنيف في موفى 
 

      

 نوعية القرض

 متخلدات بعنوان

  2012/2011موسم  

 متخلدات بعنوان

  2011/2019موسم  

 إعادة الجدولة

 صل األ
 ض الفوائ

 التعاقدية

فوائض 

 التأخير
 صل األ

 ض الفوائ

 التعاقدية

فوائض 

 التأخير
  الفوائد صلاأل

 نسبة الفائدة

 )بـ %(
 المدة

                قروض تصرف 

                جلقروض متوسطة وطويلة األ 

           المجموع 
 
 

 

 المبلغ 
 نسبة الفائدة

 )بـ %(
 الضمانات المدة

     الممنوحةالقروض الجديدة 

     قروض تصرفإعادة جدولة 

     جلقروض متوسطة وطويلة األ جدولةإعادة 

     ديون متخلى عنها أو مشطوبة إن وجدت

     المجموع 

 
 التـــوقيـــع


