تونس ،في  62أكتوبر 6102

مذكرة إلى البنوك عدد  62لسنة 6102
الموضوووو  :جدولةةةي د ةةةوح الالمةةة ح الن اةةةاا ح نةةةح الجاةةةحي ةةةل النو ةةة الالمةةة
.0218 - 0217

ل كح ف عل البنوك أنه بإنكحنهح جدولي د وح الالم ح الن ااا ح نح الجاةحي ةل
النو

الالم  0218 - 0217م ب الشاوط ال حل ي :
 ن اع بحلجدولي ك فةل أوفةب ب دهدا ةه البنك ةي ال ة مة أجلهةح ثبة مةدو الجاةحيو

غ أااض زااع ي ن واجةد بحلننةحطا الن اةاا نةح الجاةحي كنةح وثةع اةبطهح

بحألنا المكون عدد  802ل ني  0218النؤاخ ف  9أك وبا  0218والن دلةا ب مد ةد
ننةةةةةحطا الزااعةةةةةحل الكبةةةةةاا النجحمةةةةةي نةةةةةح جةةةةةاا الجاةةةةةحي للنو ةةةةة الالمةةةةة
،0218 -0217
 ال شن الجدولي الالم ح الن واجد ح بحلننحطا ال قو ي، -شن الجدولي أص القاوض النو ن ي الن ند للزااعحل الكبةاا ال ة

مة أجلهةح

ةةل أشةةها جةةواح وجو ل ةةي وأول  0218وأص ة وفوا ةةد أث ةةحط ثةةاوض اال ة نحا
النا بطي بهح وال ة
الد وح ال

مة أجلهةح ةل

ةني  .0218و شةن أ اةح الق ةط ال ةحن

نل جدول هح ني  0213بحلن بي للالم ح الن ااا ح نح الجاةحي ةل

النو ة  0213 – 0210والق ةةط ال حل ة نةةح ال ةد وح ال ة
بحلن بي للالم ح الن ااا ح نح الجاحي ل النو
نح الد وح ال

نةح

نةةل جةةدول هح ةةني 0215

 0215 - 0211والق ط ال ةحن

نةل جةدول هح ةني  0211بحلن ةبي للالمة ح الن اةاا ح نةح الجاةحي

ةةةل النو ةةة  0211 - 0215والق ةةةط األو نةةةح الةةةد وح ال ةةة
 0217بحلن بي للالم ح الن ااا ح نح الجاحي ل النو

نةةةل جةةةدول هح ةةةني

،0217 - 0211

 -ة جدولةةي القةةاوض علةةب نةةد ال جةةحوز نة

ةةنوال وبةةنا

ن ةةبي الاح ةةد ال ة

ننمل بهح وذلك محلي بمحلي نع األ ذ بد ح االع بحا ثةدا الاةل علةب ال ةد د ون ةبي
الااا نح الجاحي،
 قد نطلب الجدولي نةح طةاي الاةل نبحشةا فلةب فةاك البنةك الننةو للقةاض فةأجة ال دةةدا نةةوفب د ةةنبا  0218نصةةموبح بشةةهحد ندح نةةي نةةح النندوب ةةي الجهو ةةي
لل نن ي الالم ي ال

اجع لهةح بةحلن ا بةل اةاا الاةل نةح الجاةحي و مةدد ن ةبي

الااا،
 نكةةةح للنن اةةةع بحلجدولةةةي المصةةةو علةةةب ثةةةاض جد ةةةد بدنةةةواح النو ةةة الالمةةة،0219 - 0218
 -قب القاوض النجدولي كنقحب لدنل حل فعحد ال نو

ف ال وا النقد ي.

و من ة الصةةندوا الةةوطن للاةةنحح الاةةوا ض النحجنةةي عةةح عنل ةةي جدولةةي القةةاوض
النؤهلي للن احك ب د ل ه وال

ال صا ح بهح ف اإلبحح فلب الشاكي ال ون ي للانحح.

و نكح ل لبنوك جدولي األث حط غ ا الن

لصي بدنواح القاوض األ اا النا بطي

بحلزااعحل الكباا وغ ا النؤهلي للن احك ب د لل الصندوا الوطن للانحح وال
أجلهح ل

ني  0218محلي بمحلي علب ند ال جحوز ن

م

نوال نع من الال الاوا د

النحجني عح عنل ي الجدولي.
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