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 2021ويلية  ج 06 تونس، في 

  2021لسنة 04عدد   البنوكمنشور إلى 

 

االنتفاع والتصرف في خط االعتماد المخصص إلعادة تمويل قروض    ضبط شروط  :الموضوع

من   المتضررة  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  لفائدة  البنوك  قبل  من  المسندة  الجدولة  إعادة 

 ". 19-تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 

 

 إن محافظ البنك المركزي التونسي، 

 

  النظام  بضبط  المتعلّق   2016  أفريل 25   في   مؤّرخال  2016  لسنة  35  عدد  القانون   على   االطالع  بعد 

 التونسي،  المركزي  للبنك األساسي

 

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

 المالية،

 

الحكومة   مرسوموعلى     بسن المتعلق    2020  أفريل  16في    خمؤرّ ال  2020  لسنة  6  عدد  رئيس 

كما تم    "19  -  كوفيد"   كورونا  فيروس   انتشار  تداعيات  حدّة  من   للتخفيف  ومالية   جبائية   إجراءات

 والمتعلق بسنّ   2020ماي    22المؤرخ في    2020لسنة    22تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد  

كورونا   فيروس  انتشار  من  المتضررة  المؤسسات  سيولة  لدعم  إضافية    " 19-كوفيد  " إجراءات 

 ، منه  13و  12وخاصة الفصلين 

 

  مقاييس   بضبط  المتعلق  2020  ماي  8  في   خمؤرّ ال  2020  لسنة  308  عدد  حكوميال  مراأل وعلى  

 2020  لسنة   6  عدد  الحكومة   رئيس  مرسوم   بأحكام   انتفاعها   وشروط   رةالمتضرّ   المؤسسات  تعريف 

  انتشار  تداعيات  حدة  من  للتخفيف   ومالية  جبائية   إجراءات  بسن  المتعلق  2020  أفريل  16  في   المؤرخ

 ،  " 19-   كوفيد"  كورونا فيروس

 

  شروط   بضبط   المتعلق   2020  ماي  8  في   مؤرخ ال  2020  لسنة  309  عدد  حكومي ال  مر وعلى األ

 المسندة  الجدولة  إعادة  قروض  تمويل  إلعادة  المخصص  االعتماد  خط  في  التصرف   وصيغ  االنتفاع 

  فيروس  انتشار  تداعيات  من  رةالمتضرّ   والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  لفائدة  البنوك  قبل  من

 ، منه 4و  3وخاصة الفصلين   "19 - كوفيد " كورونا
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المالية   وزير  قرار  في  الوعلى  ودعم   المتعلق  2020ماي    08مؤرخ  االحاطة  لجنة  بإحداث 

 "، 19-المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا "كوفيد

 

البنوكوعلى   إلى  في  ال  2020لسنة    14عدد    المنشور  ضبط  ب   المتعلق  2020  جوان  18مؤرخ 

تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة   شروط االنتفاع والتصرف في خط االعتماد المخصص إلعادة

قبل   لفائدةمن  انتشار  البنوك  تداعيات  من  المتضررة  والمتوسطة  الصغرى  فيروس    المؤسسات 

 . "19-كورونا "كوفيد 

 

كما نص عليه    2021ن  جوا  29 في   خالمؤرّ   2021  لسنة  4 عدد  بقةطاالم  ةقب راوعلى رأي لجنة م

 بالمناشير المتأكدة،  وخاصة فقرته الثانية المتعلقة 2016لسنة  35من القانون عدد  42الفصل 

 

 : ما يليقّرر 

 

المنشور   من  8األولى من الفصل    والمطة  6  لالمّطة األولى من الفصتلغى أحكام    -  ل األوّ الفصل  
 وتعوض بما يلي:  عالهأالمشار إليه  2020لسنة  14عدد  البنوكإلى 

 

نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي  تساوي  قاّرة  نسبة فائدة سنوية  - جديدة(أولى   )مّطة   6الفصل -

 ، % 2زائد  عقد القرض تاريخ تسجيل في  ة المفعول ي سارالالتونسي 

 

نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي  تساوي  قاّرة  نسبة فائدة سنوية  - جديدة(أولى   مّطة ) 8الفصل -

 ، من هذا المنشور 6 التونسي المذكورة بالفصل

 

 .نشرهتاريخ   ابتداء من هذا المنشور حيز التنفيذ    أحكام تدخل  -  2 الفصل

 

 

 ،المحافظ

 

 اسي مروان العبّ 


