
 
 

 

 

 

 2021ديسمبر   16 تونس، في                                                         
            

 

 2021لسنة   33مذكرة إلى البنوك عدد     
 

 : جدولةةد دنةةوف الن اةةنف الن مةةاانف نةةف الجنةةم  لةة ي النو ةة  الن اةة  لموضووو ا

2020 - 2021. 

 

ه بإنكمنهم جدولد دنوف الن انف الن ماانف نف الجنم  لةة ي لنكف ف  عل  البنوك أن   

 ا ب الشاوط ال ملند : 2021 - 2020النو   الن ا   
 

 

نن نع بملجدولد كي ف ح أوفى ب عهدا ه البنكند ال ةة  اةةي أجلهةةم وبةةي اةةدو  الجنةةم    -

زااعند ن واجدة بملننمطق الن مااة نةةف الجنةةم  كنةةم ووةةع مةةبطهم   أااض  غي  ن و 

والن علةةق  2021 بانةةوفن 29 النةةخاف فةة  2021ل ةةند  212عةةدد  ائم ةة ال بةةمرنا

 ب ادنةةد ننةةمطق الزااعةةمر الكبةةاة النجماةةد نةةف جةةاام الجنةةم  للنو ةة  الن اةة 

2020- 2021، 
 

 ،بملننمطق ال قوندال  شني الجدولد الن انف الن واجدنف   -
 

 

ال   ناةةي أجلهةةم    شني الجدولد أصي القاوض النو نند الن ندة للزااعمر الكباة  -

وأصةةي وفوائةةد أو ةةمط وةةاوض اال ةة  نما   2021ل ي أشةةها جةةواف وجونلنةةد وأور  

نةةف  لةةمن ال الق ةةط و شةةني أنمةةم. 2021وال   ناي أجلهم ل ي  ةةند النا بطد بهم  

الن ماانف نف الجنم  لةة ي   بملن بد للن انف  2016  ال    نر جدول هم  ند  دنوفال

 2017ال ةة   نةةر جةةدول هم  ةةند  دنوفنةةف الةة  الاابةةعالق ةةط و 2016 - 2015النو ةة  

 ال مل والق ط   2017  -  2016الن ماانف نف الجنم  ل ي النو      بملن بد للن انف

بملن ةةبد للن اةةنف الن مةةاانف نةةف الجنةةم   2018  نر جدول هم  ند نف الدنوف ال  

 نةةف الةةدنوف ال ةة   نةةر جةةدول هم  ةةند ويوالق ةةط ار 2018 – 2017 لةة ي النو ةة 

 ،2020 - 2019 بملن بد للن انف الن ماانف نف الجنم  ل ي النو   2020



 

 
 

لنةة   ةةنوار وبةةنن  ن ةةبد النمئةةدة ال ةة    ز    جدولد القاوض على نةةدة ال   جةةمو   -

ون ةةبد   علةةى ال  ةةدند  لن حا  وداة  االع بما  ننار بهم وذلك املد باملد نع ارلذ بعنف

  ،الماا نف الجنم 

نقد  نطلب الجدولد نف طا  الن ح نبمشاة إلةةى فةةاب البنةةك الننةةوي للقةةاض فةة    -

نصةةاوبم بشةةهمدة نعمننةةد نةةف النندوبنةةد الجهونةةد   2021أجي ال ن عدة نوفى دن نبا  

و اةةدد ن ةةبد   لل ننند الن اند ال   ناجع لهم بملنظا   بر  ماا النةة ح نةةف الجنةةم 

 ،الماا
 

 

 بملجدولةةد الاصةةوي علةةى وةةاض جدنةةد بعنةةواف النو ةة  الن اةة ننكةةف للنن نةةع  -

2021 - 2022، 
 

 

 إعمدة ال نوني ف  ال وق النقدند.  كنقمبي لعنلنمرالقاوض النجدولد    قبي -

 

النمجنةةد عةةف عنلنةةد جدولةةد القةةاوض  ني الصةةندوق الةةوطن  للمةةنمف النةةوائضن ا و 

 للمنمف.  الشاكد ال ون ندمف إلى النخهلد ل ن نمب ب دل  ه وال      ال صانح بهم ف  اإلب  

 

 

النا بطد  لنكف  ون ارلاة  القاوض  بعنواف  الن  للصد  غنا  ارو مط  جدولد  لبنوك 

للم الوطن   الصندوق  ب دل ر  ل ن نمب  النخهلد  الكباة وغنا  ناي  بملزااعمر  وال    نمف 

لن   نوار نع  اني الن ح النوائد   زاملد باملد على ندة ال   جمو  2021   ندأجلهم ل ي  

 النمجند عف عنلند الجدولد.

 

 

 المحافظ                                                                 

 

 اسي مروان العب                                                                  


