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 0202لسنة  7 عدد البنوكمنشور إلى 

 0202مارس  02مؤرخ في 
 

  

 

 .األفرادإجراءات استثنائية لمساندة  الموضوع :

 

 إّن محافظ البنك المركزي التونسي،

 

المتعلّق  6112 أفريل 63المؤّرخ في 6112لسنة  53على القانون عدد  االطالعبعد 

 ،بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي

بالبنوك المتعلّق  6112جويلية  11المؤّرخ في  6112لسنة  84وعلى القانون عدد 

 ،والمؤسسات المالية

ديسزمبر  65المزؤرخ فزي  1844لسزنة  84عزدد  البنك المركززي التونسزي وعلى منشور

بالنصزو  وإومامز  راقبتهزا وإعزادة ومويلهزا كمزا وزي ونقي ز  المتعلق بطرق منح القزرو  وم 1844

 الالحقة ل ،

ديسزمبر  14المزؤرخ فزي  1881لسزنة  68عزدد البنك المركززي التونسزي وعلى منشور 

بالنصززو  وإومامزز  المتعلززق بتوعيززم الم ززاطر وو طيتهززا ومتابعززة التعهززدات كمززا وززي ونقي زز   1881

 ،الالحقة ل 

المؤرخ في غّرة نوفمبر  6114لسنة  11التونسي عدد وعلى منشور البنك المركزي 

 والمتعلق بمؤّشر القرو  على الودائم، 6114

مززار   18المززؤرخ فززي  6161لسززنة  2وعلززى منشززور البنززك المركزززي التونسززي عززدد 

 ،استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيينراءات إجبالمتعلق  6161

 ،6161 مار  63 المؤرخ في 6161لسنة  4 وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد

 قّرر ما يلي :

جميززم التزدابير الضززرورية الراجعززة لهزا بززالنظر لمسززاندة او ززا  البنزوك علززى  – األولالفصل  

 .COVID 19في مجابهة وداعيات أعمة انتشار وباء الكورونا  فراداأل
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الزيين يقزل دهلهزي  ألفزرادلالقزرو  الممنوحزة  أقسزاط سزدادوأجيزل  لبنزوكاعلزى  – 0الفص  

 مزار الفترة الممتدة من غرة هالل  اوفائض أجلها أصالي ل التي عن ألف دينار والصافي  الشهري

 .وبعا ليلكالقر  سداد  أجل مديدوو 6161 سبتمبرإلى موفى  6161

فزي مزوفى  1و 1 نيالمصزنف المهنيزة الممنوحزة لل رفزاءغيزر القزرو  هزيا اججزراء  ويشمل

 1881لسززنة  68مززن منشززور البنززك المركزززي التونسززي عززدد  4علززى معنززى الفصززل  6118ديسززمبر 

 . 1881 ديسمبر 14المؤرخ في 

وال وعتبر إجراءات المساندة المنصو  عليها بهيا الفصل إعادة هيكلزة للقزرو  وال وؤهزي 

معنزى  مدة التأجيل المنصو  عليها بهيا المنشور بعين االعتبار في احتساب أقدمية المت لدات علزى

و لزك بالنسزبة  1881ديسزمبر  14المؤرخ في  1881لسنة  68منشور البنك المركزي التونسي عدد 

 الفصل.للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هيا 

الفصزل الثزاني مزن مزن  األولزى ةجراءات الميكورة بزالفقرللبنوك س ب اجيمكن  – 3الفص  

فزي  5و 6المصزنفين الشزهري الصزافي عزن ألزف دينزار واليين يقزل دهلهزي  األفرادعلى  هيا المنشور

 1881لسنة  68من منشور البنك المركزي التونسي عدد  4على معنى الفصل  6118موفى ديسمبر 

 و لك حالة ب الة حسب وقييي وضعية ال ريف.

 ننتفعززيلمل بالنسززبةوال وؤهززي مززدة التأجيززل بعززين االعتبززار فززي احتسززاب أقدميززة المت لززدات 

 .المساندة على معنى هيا الفصلبإجراءات 

المؤرخ  6161لسنة  2طيلة سريان العمل بأحكام هيا المنشور والمنشور عدد  – 4الفص  

 6114لسنة  11من المنشور عدد  5و 6الفصلين وبقطم النّظر عن أحكام  6161مار   18في 

على البنوك التي يتجاوع مؤشر القرو  على الودائم لديها  ،6114المؤرخ في غرة نوفمبر 

% كل ثالثي. وي تسب هيا 1% في موفى ثالثي معين الت فيض في مستوى هيا المؤشر بـ161

لهيا  1الت فيض على أسا  النسبة المستهدفة في موفى الثالثي السابق والمشار إليها بالمل ق عدد 

 المنشور. 

 القرو  على الودائم بالعالقة بين البسط والمقام التاليين:ويتّي اعتماد وعريف مؤشر 

 المقام البسط

قززائي القززرو  ال ززام علززى ال رفززاء بالززدينار 

يطرح من  إجمالي األقساط المؤجلة بالزدينار 

فززززي إطززززار اججززززراءات االسززززتثنائية لفائززززدة 

 المؤسسات والمهنيين واألفراد.

 

 مجموع العناصر التالية :

وموجودات الحرفاء بالدينار بعد قائم ودائع  -

 طرح المستحقات األخرى للحرفاء،

 قائم شهادات اإليداع، -

كللللل شللللكل رخللللر لدقترا للللات بالللللدينار   -

وبالعمللللللت باسلللللتضناء القلللللرو  الرقا يلللللت 

 والقرو   لى السوق النقديت.

 يتعين علزى البنزوك موافزاة البنزك المركززي التونسزي بعناصزر احتسزاب المؤشزر طبقزا للمل زق 

 من هيا المنشور. 1عدد 
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لسنة  2 عددمن المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية  8ول ى أحكام الفصل  – 5الفص  

 .6  عدد ل قوم 6161مار   18المؤرخ في  6161

 ،عبر نظام وبادل المعطيات، شهريا موافاة البنك المركزي التونسيالبنوك على  – 6الفص  

 فراد.أللمساندة ا ستثنائيةاالجراءات باج المنتفعين لألقساط المؤجلة وعدد بالمبلغ الجملي

 نشره. يدهل هيا المنشور حيز التنفيي ابتداء من واريخ – 7الفص  

 

 ،المحــافــــظ

 

 

 سيالعبّامروان                                                                       
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 0202مارس  02 المؤرخ في 0202لسنة 7  عددلمنشور إلى البنوك ل 1عدد  ملحق

Banque :    

Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..     

(En milliers de dinars sauf indication contraire) 

Code RCM00 Libellé Trimestre T-1 Trimestre T 

AC030000000000 Créances sur la clientèle en dinar    

 Echéances reportées dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des 

entreprises, des professionnels et des particuliers en dinar 

  

 Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre des 

mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des 

particuliers (1) 

  

PA030000000000 Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)   

PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)   

PA040101000000 Certificats de dépôts  (4)   

PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)   
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PA020102010900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise 

(6) 

  

PA020102020900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise 

(7) 

  

PA020101090000 Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)   

PA040209000000 Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)   

Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)   

Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) (12) (13) 

Ratio Cible du trimestre (en %)  (14) 

Excédent des créances  ((13)-(14))*(10) 

 


