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  2020أكتوبر  05تونس، في                                                                                    

                                              

   
 

 2020لسنة  19 منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد
 

 

إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي  الموضوع :

 السياحة والصناعات التقليدية.
 

 إّن محافظ البنك المركزي التونسي،
 

 المؤّرخ في 2016لسنة  35بعد االطالع على القانون عدد 

 المتعلّق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي، 2016 أفريل 25

 2016جويلية  11المؤّرخ في  2016لسنة  48وعلى القانون عدد 

 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،

ماي  15مؤرخ في ال 2020لسنة  19مرسوم رئيس الحكومة عدد وعلى 

لقروض والتمويالت تعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد االم 2020

 ،الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها

المؤرخ فيي  1987لسنة  47وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 

المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلهيا كميا تي   1987ديسمبر  23

 تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،

المؤرخ فيي  1991لسنة  24منشور البنك المركزي التونسي عدد  وعلى

المتعلق بتوزيي  الماياطر وتيطيتهيا ومتابعية التعهيدات كميا تي   1991ديسمبر  17

 تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له،

المؤرخ فيي  2018لسنة  10وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 

وض على الودائي  كميا تي  تنقيحيه وإتماميه المتعلق بمؤشر القر 2018غرة نوفمبر 

 بالنصوص الالحقة له،
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فيي  الميؤرخ 2020لسينة  6عيدد التونسيي وعلى منشور البنك المركزي 

كميا  المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات االقتصيادية 2020مارس  19

في  المؤرخ 2020لسنة  7عدد التونسي ت  تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي 

 ،2020مارس  25

فيي  المؤرخ 2020لسنة  12عدد التونسي وعلى منشور البنك المركزي 

االسيتثنائية لمسياندة المؤسسيات والمهنييين فيي  المتعلق بالتمويالت 2020 يما 28

 ،COVID-19مواجهة تداعيات وباء الكورونا 

مبر سبت 30وعلى مداوالت مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 

2020، 

      المييؤرخ فييي 2020لسيينة  19وعلييى رأي لجنيية مراقبيية المطابقيية عييدد 

 2016لسيينة  35ميين القييانون عييدد  42كمييا نييي عليييه ال صييل  2020أكتييوبر  1

  وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،

 قّرر ما يلي :

تمييدد فتييرة التأجيييل المنصييوص عليهييا بييال قرة األولييى ميين  - الفصللا الو 

إلييى مييوفى  2020 لسيينة 6عييدد البنييك المركييزي التونسييي ميين منشييور  2ال صييل 

وذلييك بالنسييبة ألقسيياط القييروض الممنوحيية للمؤسسييات والمهنيييين  2021سييبتمبر 

الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصير  

 احي.السي

يميدد األجيل األقصيى اسيناد التميويالت االسيتثنائية المنصييوص  - 2الفصلا 

إليى  2020 لسينة 12عيدد البنك المركزي التونسي عليه بال صل األول من منشور 

وذلييك بالنسييبة للمؤسسييات والمهنيييين الناشييطين فييي قطيياعي  2021مييوفى مييارس 

   السياحي.السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصر

وفقيا  التمويالت كمقابل لعمليات إعادة التموييل فيي السيوق النقدييةهذه تقبل و

 .2020لسنة  12من منشور البنك المركزي التونسي عدد  2ألحكام ال صل 
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 ييييييدخل هيييييذا المنشيييييور حييييييز التن ييييييذ ابتيييييداء مييييين تييييياريخ - 3الفصلللللا 

 .نشره

 

 المحــافــــظ،

 
 

 العبّاسيمروان                                                                     

 
 


