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  2020لسنة   12  منشور إلى البنوك عدد

 2020ماي  28مؤرخ في 

  

 

التمويالت االستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة  : الموضوع

 COVID-19.تداعيات وباء الكورونا 

 
 

 إّن محافظ البنك المركزي التونسي،

 في المؤّرخ 2016لسنة  35 االطالع على القانون عددبعد 
 المتعلّق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي، 2016أفريل  25

المتعلّق  2016جويلية  11المؤّرخ في  2016لسنة  48وعلى القانون عدد 
 بالبنوك والمؤسسات المالية،

 23المؤرخ في  1987لسنة  47منشور البنك المركزي التونسي عدد  وعلى

المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم  1987ديسمبر 
 تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،

 17المؤرخ في  1991لسنة  24وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 

 اطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحهالمتعلق بتوزيع المخ 1991ديسمبر 
 ،بالنصوص الالحقة له وإتمامه

 10المؤرخ في  2017لسنة  02وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 

المتعلق بتطبيق السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي كما تم  2017مارس 
 تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،

المؤرخ في  2018لسنة  10المركزي التونسي عدد  وعلى منشور البنك

كما تم تنقيحه وإتمامه  والمتعلق بمؤّشر القروض على الودائع 2018غّرة نوفمبر 
 بالنصوص الالحقة له،

 14مؤرخ في ال 2019لسنة  08عدد وعلى منشور البنك المركزي التونسي 

وضبط صيغ وشروط تعلق بتعريف عمليات الصيرفة اإلسالمية الم 2019أكتوبر 
 ها،ممارست

 19المؤرخ في  2020لسنة  06وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 
 المتعلق باإلجراءات االستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين،   2020مارس 
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 25مؤؤرخ فؤي ال 2020لسنة  07عدد وعلى منشور البنك المركزي التونسي 

 ية لمسؤاندة األفؤراد كمؤا تؤم تنقيحؤه بمنشؤورراءات اسؤتثنائإجتعلؤق بؤالم 2020مارس 
 ،2020في غرة أفريل  مؤرخال 2020لسنة  08عدد  البنك المركزي التونسي

مؤؤؤاي  27 وعلؤؤى مؤؤؤداوالت مدلؤؤؤا إدارة البنؤؤؤك المركؤؤزي التونسؤؤؤي بتؤؤؤاري  

2020، 

مؤاي  13 المؤؤرخ فؤي 2020لسؤنة  11وعلى رأي لدنة مراقبة المطابقؤة عؤدد

2020،  

 قّرر ما يلي :

مواجهؤؤة تؤؤداعيات وبؤؤاء  فؤؤي لمسؤؤاندة المؤسسؤؤات والمهنيؤؤين  -الفصللا ال  

مؤؤؤنح  2020وإلؤؤؤى غايؤؤؤة مؤؤؤوفى ديسؤؤؤمبر يمكؤؤؤن للبنؤؤؤوك  ،COVID-19الكورونؤؤؤا 

جديؤؤدة تسؤؤدد علؤؤى مؤؤدة أقصؤؤااا سؤؤبع سؤؤنوات منهؤؤا سؤؤنتا إمهؤؤا   ةتمؤؤويالت اسؤؤتثنائي

% مؤن رقؤم 25دون أن تتدؤاوز  المبّررةوتخصص لتمويل حاجيات دورة االستغال  

أو مؤؤؤا يعؤؤؤاد  كتلؤؤؤة  2019المسؤؤؤدل  ؤؤؤال  سؤؤؤنة دون اعتبؤؤؤار األداءات المعؤؤؤامالت 

بعؤد شؤهر  د لؤ  طؤور النشؤاطالتؤي األجور على مدّة ستة أشؤهر بالنسؤبة للمؤسسؤات 

 .2019جانفي 

ويحؤؤدد مبلؤؤغ التمويؤؤل االسؤؤتثنائي ومؤؤدة السؤؤداد حالؤؤة بحالؤؤة حسؤؤ  حاجيؤؤات 

 ية القطاع الذي ينشط فيه.وتطور وضع الحريف

تقبؤؤل التمؤؤويالت االسؤؤتثنائية الممنوحؤؤة وفقؤؤا لمقتضؤؤيات الفصؤؤل  –2الفصللا 

إلؤى   2020 األو  من اذا المنشؤور والمسؤندة  ؤال  الفتؤرة الممتؤدة مؤن غؤرة مؤارس

 ىفؤؤي مؤؤوف 3و 2و 1و 0والممنوحؤؤة للحرفؤؤاء المصؤؤنفين صؤؤنف  2020ديسؤؤمبر  31

 24مؤن منشؤور البنؤك المركؤزي التونسؤي عؤدد  8على معنى الفصؤل  2019ديسمبر 

مؤع  كمقابل لعمليات إعؤادة التمويؤل فؤي السؤوق النقديؤةالمشار إليه أعاله  1991لسنة 

 .تطبيق نس   صم تصاعدية حس  تصنيف الحرفاء

لسؤؤنة  6طيلؤة سؤريان العمؤل باحكؤؤام اؤذا المنشؤور والمنشؤور عؤدد  -3الفصلا 

، وبقطع النظؤر عؤن أحكؤام المشار إليهما أعاله 2020لسنة  7والمنشور عدد  2020

، 2018المؤؤرخ فؤي غؤرة نؤوفمبر  2018لسنة  10من المنشور عدد  3و 2الفصلين 

مؤوفى الالالؤي  ٪ فؤي120على البنوك التي يتداوز مؤشر القروض على الودائع لؤديها 

٪ كؤل الالالؤي. ويحتسؤ  اؤذا التخفؤؤيف 1بؤ معؤين التخفؤيف فؤي مسؤتوا اؤذا المؤشؤؤر 

 1على أساس النسبة المستهدفة في موفى الثالالي السابق والمشار إليها بؤالملحق عؤدد 

 لهذا المنشور.

تّم اعتماد تعريف مؤشر القروض على الودائع بالعالقة بين البسط والمقام وي

 : التاليين
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 المقام البسط

قؤؤائم القؤؤروض الخؤؤام علؤؤى الحرفؤؤاء بالؤؤدينار 
 :يطرح منه 

إجمالي األقساط المؤجلة بالؤدينار فؤي إطؤار -
اإلجؤؤؤراءات االسؤؤؤتثنائية لفائؤؤؤدة المؤسسؤؤؤات 

المنصؤؤؤؤؤوص عليهؤؤؤؤؤا والمهنيؤؤؤؤؤين واألفؤؤؤؤؤراد 
 6البنؤؤك المركؤؤزي التونسؤؤي عؤؤدد  بمنشؤؤوري

المشؤؤؤار  2020لسؤؤؤنة  7عؤؤؤددو 2020لسؤؤؤنة 
 أعاله، اإليهم

وقؤؤؤؤؤائم التمؤؤؤؤؤويالت االسؤؤؤؤؤتثنائية بالؤؤؤؤؤدينار -
 .الممنوحة في إطار اذا المنشور

 مدموع العناصر التالية :

قائم ودائع وموجودات الحرفاء بالؤدينار بعؤد  -

 طرح المستحقات األ را للحرفاء،

 قائم شهادات اإليداع، -

كؤؤؤؤل شؤؤؤؤؤكل ا ؤؤؤؤر لالقتراضؤؤؤؤؤات بالؤؤؤؤؤدينار  -

الرقاعيؤؤؤؤؤؤة وبالعملؤؤؤؤؤؤة باسؤؤؤؤؤؤتثناء القؤؤؤؤؤؤروض 

 والقروض على السوق النقدية.

يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي بعناصر احتساب المؤشر 

 من اذا المنشور. 1طبقا للملحق عدد 

يتعين علؤى البنؤوك المانحؤة للتمؤويالت المنصؤوص عليهؤا بالفصؤل  -4الفصا 

موافؤؤاة البنؤؤك المركؤؤزي التونسؤؤي عبؤؤر ، مهمؤؤا كؤؤان مبلغهؤؤا، األو  مؤؤن اؤؤذا المنشؤؤور

مؤؤن  36المنصؤؤوص عليؤؤه بالفصؤؤل نظؤؤام تبؤؤاد  المعطيؤؤات بملؤؤف للمراقبؤؤة الالحقؤؤة 

 .المشار إليه أعاله 1987لسنة  47المنشور عدد 

 ، يؤؤتم تعيؤؤين بنؤؤك متؤؤرئاالتمويؤؤل بنكؤؤين أو أكثؤؤر فؤؤياشؤؤتراك وفؤؤي صؤؤورة 

 ةللمدموعؤؤؤة البنكيؤؤؤة يتؤؤؤولى تحديؤؤؤد حاجيؤؤؤات المؤسسؤؤؤة مؤؤؤن التمؤؤؤويالت االسؤؤؤتثنائي

ي التونسؤؤي بملؤؤف المراقبؤؤة وتوزيعهؤؤا بؤؤين البنؤؤوك الممولؤؤة وموافؤؤاة البنؤؤك المركؤؤز

 الالحقة المشار إليه بالفقرة األولى من اذا الفصل.

علؤؤى البنؤؤوك موافؤؤاة البنؤؤك المركؤؤزي التونسؤؤي شؤؤهريا عبؤؤر نظؤؤام  -5الفصللا 

وذلؤك  EXCEL) بؤاد  المعطيؤات بقائمؤة المنتفعؤين بؤالتمويالت االسؤتثنائية  ملؤفت

 من اذا المنشور. 2وفقا للددو  المدرج بالملحق عدد 

 7من منشور البنك المركؤزي التونسؤي عؤدد  4تلغى أحكام الفصل  -6الفصا 

 .1وملحقه عدد  2020مارس  25المؤّرخ في  2020لسنة 

تصرح البنوك لمركزية المعلومات شهريا بالتمويالت االستثنائية  -7الفصا 

 الممنوحة في إطار اذا المنشور حس  رموز أصناف التمويل المبينة بالملحق

 من اذا المنشور. 3عدد 

 حيز التنفيذ ابتداء من تاري  نشره.يد ل اذا المنشور  -8الفصا 

 

 المحــافــــظ،

 

 

مر ان العبّاسي                                                                      
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التمويالت االستثنائية  لمساندة المؤسسات  المهنيين لمواجهة بالمتعلق  2020 ماي 28 المؤرخ في 2020لسنة   12 عددإلى البنوك منشور من ال 1عدد  ملحق

 COVID-19 تداعيات  باء الكور نا

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 en dinar dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des 

entreprises et des professionnels prévues par la circulaire n°2020-06 
  

 
Echéances reportées en dinar dans le cadre des mesures exceptionnelles prévues par la 

circulaire n°2020-07 en faveur des particuliers dont le salaire net mensuel est inférieur ou 

égal à 1000 dinars 

  

 
Echéances reportées en dinar dans le cadre des mesures exceptionnelles prévues par la 

circulaire n°2020-07 en faveur des particuliers dont le salaire net mensuel est supérieur à 

1000 dinars 

  

 
Créances sur les entreprises et les professionnels en dinar se rapportant aux financements 

exceptionnels prévus par la circulaire n°2020-12 du 28 mai 2020 
  

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

mesures exceptionnelles prévues par les circulaires n°2020-06 et 2020-07 et des créances 

sur les entreprises et les professionnels se rapportant aux financements exceptionnels 

prévus par la circulaire n°2020-12 du 28 mai 2020 (1) 

  

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

PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)   
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PA040101000000 Certificats de dépôts  (4)   

PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)   

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) 
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التمويالت االستثنائية  لمساندة المؤسسات  المهنيين بالمتعلق  2020ماي  28 في المؤرخ  2020لسنة   12 عددالبنوك إلى لمنشور من ا 2عدد  ملحق

  COVID-19 لمواجهة تداعيات  باء الكور نا

 :...بعنوان شهرقائمة 

 ...:البنك
 

 

 بآالف الدنانير 
 

 

 الجبائي / المعرف

 بطاقة التعريف الوطنية

 

 الحريف

 المستفيد

التصنيف في موفى 

 2019 ديسمبر

د ن  رقم المعامالت

 اعتبار الداءات

  2019لسنة  

كتلة الجور لمدة 

بالنسبة  ستة أشهر

التي للمؤسسات 

 دخلت طور النشاط

بعد شهر جانفي 

2019  

التمويالت 

 االستثنائية

 الممنوحة

 مدد السداد فترة اإلمها 
نسبة الفائدة 

 المطبقة

         

         

          

       المجموع
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المتعلق بالتمويالت االستثنائية  لمساندة المؤسسات  المهنيين  2020ماي  28 المؤرخ في 2020لسنة   12 عددإلى البنوك منشور المن  3عدد  ملحق

 COVID-19 لمواجهة تداعيات  باء الكور نا
 

 
 

 COVID-19في إطار مواجهة تداعيات  باء الكور نا  الممنوحةأصناف التمويالت االستثنائية رموز 

 

KFCRED LIBELLE 

303 Crédit exceptionnel  COVID-19 

304 Financement islamique exceptionnel  COVID-19 


