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  1017  جويلية  24 تونس، في      
 

 

 

 منشور 

 1017لسنة   05 عدد البنوك والمؤسسات الماليةإلى 
  

 

لمساندة المؤسسا   االستثنائيةجاااا  تمديد االنتفاع باإل :الموضوع 

 الناشطة في القطاع السياحي.

 

 البنك المركزي التونسي،إّن محافظ 

 

 في خالمؤر   1012 لسنة 35 عدد القانون على االطالع بعد

 ،التونسي الماكزي للبنك األساسي النظام بضبط قالمتعل   1012 أفايل 12
 

 1012 جويلية 11 في  المؤرخ 1012 لسنة 84 عدد القانون وعلى

 ،المالية والمؤسسا  بالبنوك قالمتعل  
 

ديسىىمبا  12المىىؤرخ فىىي  1847لسىىنة  87وعلىىى المنرىىور عىىدد 

المتعلىىق بطىىاح اىىنو القىىاوت واااعبتةىىا ولعىىادة تمويلةىىا كمىىا تىى   1847

 تنقيحه بالنصوص الالحقة له،

ديسىىمبا  17المىىؤرخ فىىي  1881لسىىنة  18وعلىىى المنرىىور عىىدد 

المتعلىىىق بتو يىىىا المتىىىاطا وتتطيتةىىىا واتابعىىىة التعةىىىدا  كمىىىا تىىى   1881

 ،تنقيحه بالنصوص الالحقة له

جويليىىة  11المىىؤرخ فىىي  1012لسىىنة  11وعلىىى المنرىىور عىىدد 

دة المؤسسىىا  الناشىىطة فىىي نالمتعلىىق بىىاإلجاااا  االسىىتثنائية لمسىىا 1012

 ،القطاع السياحي

 بتاريخ 1017 لسنة  05  عدد المطابقة اااعبة لجنة رأي وعلى

 لسنة 22 عدد القانون ان 81، كما نص عليه الفصل 1017جويلية  18

1012، 
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 قّرر ما يلي :

تمديىىىىىد االنتفىىىىىاع للبنىىىىىوك والمؤسسىىىىىا  الماليىىىىىة يمكىىىىىن :  األولالفصللللل  

والمتعلىىق  1012لسىىنة  11لمنرىىور عىىدد اب بىىاإلجاااا  المنصىىوص عليةىىا

، دة المؤسسا  الناشىطة فىي القطىاع السىياحينباإلجاااا  االستثنائية لمسا

التىي يحىل الثىاني، ليرىمل األ ىل والفىوائ   هفصىلالىواردة ب تلك باستثناا

 سىبق لةىا االنتفىاعللمؤسسىا  التىي بالنسىبة وذلىك  1017 ةأجلةا خالل سىن

 بمقتضيا  المنرور سالف الذكا.

علىى فتىاة تذخىذ بعىين  1014ويمكن التسديد انطالعا اىن بدايىة سىنة 

 االعتبار عدرة كل اؤسسة.

يتعين على البنوك والمؤسسا  الماليىة اوافىاة البنىك الماكىزي :  2الفص  

باإلجاااا  االستثنائية وذلىك وفقىا  تالتونسي بقائمة المؤسسا  التي انتفع

 .للجدول المدرج بالملحق

 اإلشعار به. : يدخل هذا المنرور حيز التنفيذ ابتداا ان تاريخ 3الفص  

 

 

 

 

 المحــافــــظ

 
 

العيّاري الشاذلي                                                                 
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 باإلجراءات االستثنائية بتمديد االنتفاع المتعلق  2102جويلية  22المؤرخ في  2102لسنة  02 عدد البنوك والمؤسسات الماليةلمنشور إلى ملحق ل

 المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي.لمساندة 

 

 :التاريخ 

 :المؤسسة المالية  البنك أو
 :للمؤسسة المنتفعة االجتماعي االسم

 المعرف الوطني :

 : 2102  ديسمبرالتصنيف في موفى 

 : 2ألقدمية في صنف ا

 مدخرات مكونة :

  فوائد مؤجلة :
 

    

 نوعية القرض

 التي يح  ض والقرأقساط 

 2017خالل سنة  أجلها

التي تمت ض والقر أقساط

 الموافقة على تأجيلها 

 نسبة الفائدة

 )بـ %(
 المدة

    الفوائد أص  الدين  الفوائد أص  الدين

       قروض تصرف 

       ج قروض متوسطة وطويلة األ 

       المجموع 
 

 

 
 التـــوقيـــع


