
 
 

   7102أكتوبر  3تونس، في                                                        
           

 

 7102لسنة   60مذكرة إلى البنوك عدد   
 

: جدولة ديون الفالحيين التضريييين تين الجفيالل ايالو التوفيح الفالحي   لموضوعا

0216 - 0217. 

 

لييي ن  يي  الييح النهييوم اهيي  نوت الهيييال جدوليية ديييون الفالحييين التضرييييين تيين  

 حفب الشيوط الضاللية : 0217 - 0216الجفالل االو التوفح الفالح  
 

 

يهضفع ناللجدولة  و  الح او ي  نضهيداضي  النه يية الضي  حيو اجلييال ونيو حيدو   -

زيااييية تضواجييدل ناللتهييالطض التضرييييل تيين الجفييالل  اياضفييض و يالجفييالل و

 التيييييي ي   يييييي  0217لفييييييهة  879 تييييييال ووييييييع ريييييينطيال نييييييال تي اييييييدد 

والتضهلييض نضحديييد تهييالطض الزيااييالت ال نيييم التجالحيية تيين  0217 اوت 11

 ،0217 -0216جياء الجفالل  للتوفح الفالح  
 

 ،ال ضشتو الجدولة الفالحين التضواجدين ناللتهالطض الفقوية -
 

 

الضيي   ضشيتو الجدوليية ااييو القييوض التوفييتية التفييهدل للزياايالت ال نيييم -

وااييو و وا ييد اوفييالط  0217يحييو اجليييال اييالو اشيييي جييوان وجويلييية واوت 

وضشيتو . 0217والض  يحو اجلييال ايالو فيهة ويوض االفضثتالي التيضنطة نيال 

ناللهفييينة  0213الضييي  ضتيييت جيييدولضيال فيييهة  ديونتييين الييي يانيييعالالقفيييط  ايريييال

القفييط و 0213 – 0210للفالحييين التضرييييين تيين الجفييالل اييالو التوفييح 

ناللهفيييينة للفالحييييين  0215الضيييي  ضتييييت جييييدولضيال فييييهة  ديونتيييين اليييي الثيييياله 

تين  ا ووالقفيط وو  0215 - 0211التضرييين تين الجفيالل ايالو التوفيح 

ناللهفيينة للفالحييين التضرييييين تيين  0216الضيي  ضتييت جييدولضيال فييهة  ديوناليي

 ، 0216 - 0215الجفالل االو التوفح 



 

 
 

اتس فيهوات ونيهفس هفينة الفال يدل  زضضح جدولة القيوض ال  تدل ال ضضجالو -

الي   لفيالحا ويديل االاضنيالي الض  تهحت نيال وذلم حاللة نحاللة تيع ا ايذ نهيين

  ،وهفنة الريي تن الجفالل الضفديد

يقييدح تطلييب الجدوليية تيين طيييل الفييالح تنالشيييل اليي   ييي  النهييم التتييوو  -

تايحونال نشييالدل تهاليهية تين  0217للقيض    اجو ال يضهدم تو   ديفتني 

التهدونية الجيوية للضهتية الفالحية الض  ييجع ليال ناللهظي ضثنت ضرييي الفيالح 

 ،وضحدد هفنة الريي تن الجفالل
 

 

يت ن للتهضفع ناللجدولة الحاوو ال  ويض جدييد نههيوان التوفيح الفالحي   -

0217 - 0219، 
 

 

 ااالدل الضتويو    الفوض الهقدية.  تقالنو لهتليالتالقيوض التجدولة  ضقنو -
 

الهالجتيية ايين اتلييية جدوليية  تييو الاييهدوض الييوطه  للرييتالن الفييوا ضيضحو

الشيي ة القيوض الت هلة لالهضفيال  نضداالضي  والضي  ضيح الضاييي  نييال  ي  اىنيالن الي  

 للرتالن.  الضوهفية

 

 

لنهوم جدولة ا وفالط غيي التفضالاة نههوان القيوض ا ايم لت ن وي

التيضنطة ناللزيااالت ال نيم وغيي الت هلة لالهضفال  نضداالت الاهدوض الوطه  

اتس  زحاللة نحاللة ال  تدل ال ضضجالو 0217 فهةالن والض  يحو اجليال االو للرت

 فهوات تع ضحتو الفالح الفوا د الهالجتة ان اتلية الجدولة.

 

 

 المحافظ                                                                

 

 اريالشاذلي العي                                                                  


