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  2020لسنة  41عدد  البنوكمنشور إلى 

  0202جوان  41مؤرخ في 

 

 إلعادة المخصصاالعتماد  خط في التصرفو االنتفاع شروط ضبطالموضوع: 

 لفائدة البنوك قبل من المسندة الجدولة إعادة قروض تمويل

 انتشار تداعيات من المتضررة والمتوسطة الصغرى المؤسسات

 ".91 - كوفيد" كورونا فيروس

 

 إن محافظ البنك المركزي التونسي،

 

 2016 أفريل25  في مؤّرخال 2016 لسنة 35 عدد القانون على االطالع بعد

 التونسي، المركزي للبنك األساسي النظام بضبط المتعلّق

 

 المتعلّق  2016جويلية 99 في المؤّرخ 2016 لسنة 48 عدد القانون وعلى

 المالية، والمؤسسات بالبنوك

 

 0202 أفريل 96  في خمؤرّ ال 0202 لسنة 6 عدد رئيس الحكومة مرسوموعلى 

 فيروس انتشار تداعيات حّدة من للتخفيف ومالية جبائية إجراءات بسنالمتعلق 

لسنة  00كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد  "91 - كوفيد" كورونا

إجراءات إضافية لدعم سيولة  والمتعلق بسنّ  0202ماي  00المؤرخ في  0202

وخاصة الفصلين  91-المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 ،منه 91و 90

 

 المتعلق 0202 ماي 3 في خمؤرّ ال 0202 لسنة 123 عدد حكوميال مراألوعلى 

 مرسوم بأحكام انتفاعها وشروط رةالمتضرّ  المؤسسات تعريف مقاييس بضبط

 بسن المتعلق 0202 أفريل 96 في المؤرخ 0202 لسنة 6 عدد الحكومة رئيس
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 كورونا فيروس انتشار تداعيات حدة من للتخفيف ةـومالي ةـجبائي إجراءات

 ، "91-كوفيد"

 

 المتعلق 0202 ماي 3 في مؤرخال 0202 لسنة 121 عدد حكوميال مروعلى األ

 إلعادة المخصص االعتماد خط في التصرف وصيغ االنتفاع شروط بضبط

 الصغرى المؤسسات لفائدة البنوك قبل من المسندة الجدولة إعادة قروض تمويل

وخاصة  "91-كوفيد" كورونا فيروس انتشار تداعيات من رةالمتضرّ  والمتوسطة

 ،منه 4و  1الفصلين 

 

بإحداث لجنة  المتعلق 0202ماي  3مؤرخ في الوعلى قرار وزير المالية 

 "،91-االحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا "كوفيد

 

 جوان 91 في خالمؤرّ  0202 لسنة 94 عدد بقةطاالم ةقبراوعلى رأي لجنة م

0202، 

 

 : ما يليقّرر 

 

 يطلق عليه خاص حساب التونسي المركزي البنك دفاترعلى  يُفتح -لالفصل األوّ 

 البنوك قبل من المسندة الجدولة إعادة قروض تمويل إعادة اعتماد خط حساب"

 فيروس انتشار تداعيات من رةرّ ضالمت والمتوسطة الصغرى المؤسسات لفائدة

مبلغ خط االعتماد نّزل فيه ييشار إليه بـ"الحساب"  "91-كوفيد" كورونا

 0202لسنة  6رئيس الحكومة عدد  مرسوممن  90المخصص بمقتضى الفصل 

 المشار إليه أعاله. 

 

 المسندة الجدولة إعادة قروض تمويل إلعادةموارد الحساب تعمل تس - 0الفصل 

 تداعيات من رةالمتضرّ  والمتوسطة الصغرى المؤسسات لفائدة البنوك قبل من

 19 غاية إلى 0202 مارس 01 من الفترة خالل وذلك كورونا فيروس انتشار

 التجاري والقطاع المالي القطاع في الناشطة المؤسساتمن غير  0202 ديسمبر

 .االتصال شبكات ومشغلي العقاري لبعثا وقطاع المحروقات وقطاع
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األّول من هذا  بالفصل عليه المنصوص االعتماد خط بتدخالت تنتفع -3الفصل 

من هذا  0 الفصلب ذكرها الوارد والمتوسطة الصغرى المؤسسات ،المنشور

 اإلحداث استثمارات باعتبار ،اتهااستثمار حجم يتجاوز ال والتيالمنشور 

والتي  المتداولة األموال ذلك في بما دينار، مليون( 91) عشر خمسة والتوسعة،

 عليها المنصوصتعريف المؤسسات المتضررة والشروط  مقاييسل تستجيب

 .أعاله إليه المشار 0202 لسنة 123 عدد الحكومي باألمر

 

 الحاالت إحدى في توجد مؤسسة كل االعتماد خط بتدخالت تنتفع أن يمكن الو

 : التالية

 

 المحدث والمتوسطة الصغرى المؤسسات دعم صندوق بتدخالت انتفعت -

 91 في خالمؤرّ  0294 لسنة  54عدد القانون من 19و 12 الفصلين بمقتضى

 ،0294المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  0294 أوت

 والمتوسطة الصغرى المؤسسات ودفع دعم اعتماد خط بتدخالت انتفعت -

 93 في خالمؤرّ  0292 لسنة 66 عدد القانون من 94 الفصل بمقتضى المحدث

 ،0293المتعلق بقانون المالية لسنة  0292 ديسمبر

 

 .االعتماد خط من ةمرّ  من أكثر تستفيد أن للمؤسسة يمكن وال

 

بقرض إعادة  نتفاعاال لبمط تسجيل المعنية ةالمؤسس على يتعين- 1 الفصل

من  4لفصل االمشار إليها بو للغرض المحدثة اإللكترونية ةالمنصّ  عبرالجدولة 

وتقديم مطلب في الغرض  أعاله مذكورال 0202 لسنة 123 عدد األمر الحكومي

 .المقرضللبنك 

 

إلعادة التمويل في إطار المقدمة ض إعادة الجدولة وندرج قرتيجب أن  -5 الفصل

 يضمن استمرارية نشاط المؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل. برنامج

 

 يتم إقراض المؤسسات المستفيدة وفقا للشروط التالية: - 6الفصل 

 

نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي تساوي قاّرة نسبة فائدة سنوية  -

 ،% 0ة المفعول زائد يسار
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 سنتين.قصوى بسنوات منها مدة إمهال  92ة التسديد ال تتجاوز مدّ  -

 

ض إعادة الجدولة وقرب شهريا المعلومات لمركزية البنوك حتصرّ - 7 الفصل 

 :التالي التمويل صنف رمز تحت المنشور هذا إطار في الممنوحة
  

 

 

 

 

 وفقا للشروط التالية: البنوكتمويل إعادة  تتمّ  - 1 الفصل

 

للبنك المركزي التونسي  المديريةنسبة الفائدة تساوي ة قارّ سنوية نسبة فائدة  -

 ،ة المفعوليسار

 ،سنتينقصوى ب ة إمهالمدّ منها  واتسن 92ال تتجاوز ة التسديد مدّ  -

 .دينار للمؤسسة الواحدة( ماليين 1ثالثة )في حدود  مبلغ -

 يتضّمن التونسي المركزي البنك إلى الغرض في مطلب تقديم البنك على يجبو

 ،المستفيدة سةوالمؤسّ  البنك بين المبرمإعادة الجدولة  قرض عقد من نسخة وجوبا

 

 منفرد مطلب تقديم مشارك بنك كل على يتعين المشترك، التمويل حالة وفي 

 .التمويل إلعادة

 

 من كل سنة. وتأ 19و فيفري 03يحل أجل األقساط يومي  -9 الفصل

 

البنك المركزي التونسي جدوال لتسديد أصل الدين والفوائد للمبلغ المسحوب  ويعدّ 

 .البنك المستفيد ويحيله إلى الحسابمن 

 

مبلغ القسط يخصم البنك المركزي التونسي  ،عند حلول األجل - 42الفصل 

 المفتوح لديه. البنكمن حساب مباشرة 

 

المؤسسات المستفيدة  بأي حال من األحوال بإخالليحتج أن  للبنكوال يمكن 

  .بالتزاماتها

KFCRED LIBELLE 

126 CMT de rééchelonnement (Décret-loi 2020-26) 
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تعيين مخاطب  موارد هذا الحسابعلى كل بنك يرغب في استعمال  - 44لفصل ا

 ونائب له.للبنك المركزي التونسي  وحيد

 

 والوقاية المالي لالستقرار العامة اإلدارة) التونسي المركزي البنك موافاة ويجب

خاطب للم اإللكتروني البريدعنوان و الهاتف ورقم الكاملة بالهوية (المخاطر من

 .كتابيا أثرا تترك وسيلة بأي ونائبه

 

 بالفصلالمنصوص عليها  األصليةبالوثائق يحتفظ بنك أن  على كل - 40الفصل 

 .ووزارة المالية المركزي التونسية البنك على ذمّ من هذا المنشور  3

 

التمويل موافاة البنك المركزي  إعادةالمستفيد من قرض  البنكعلى  -43 الفصل

 في أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية كل سنة محاسبيةطيلة مّدة القرض التونسي 

 .المنتفعة بتدخالت خط االعتماد بالقوائم المالية للمؤسسات

 

 على البنك المستفيد تكليف مراقبي حساباته بإعداد تقرير نيتعيّ  -41الفصل 

حول مدى احترام أحكام هذا المنشور. ويحال هذا التقرير إلى البنك  سداسي

 .سداسيكل من نهاية  الشهرالمركزي التونسي ووزارة المالية في أجل ال يتجاوز 

 

إعادة لتقديم مطالب  أجل أقصىك 0209 جانفي 19يوم حدد  - 45الفصل 

 .التمويل

 

 .نشرهتاريخ  ابتداء منيدخل هذا المنشور حيز التنفيذ  - 46الفصل 

 

 

 المحافظ

 

 

 اسيمروان العبّ 


