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 0202لسنة   6 عددوالمؤسسات المالية  البنوكمنشور إلى 

 0202مارس  91مؤرخ في 

 
  

 

 . والمهنيينإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات  الموضوع :
 

 إّن محافظ البنك المركزي التونسي،
 

 المؤّرخ في 6112لسنة  53على القانون عدد  االطالعبعد 

بضبط النظام األساسي للبنك المركزي المتعلّق  6112 أفريل 63

 ،التونسي

جويلية  11المؤّرخ في  6112لسنة  84وعلى القانون عدد 

 ،بالبنوك والمؤسسات الماليةالمتعلّق  6112

 1844لسىىنة  84عىىدد  البنىىك المركىىزي التونسىىي وعلىىى شنرىىور

المتعلىق برىرم شىنل القىرور وشراابتهىا  1844ديسىمبر  65فىي المؤرخ 

 بالنصوص الالحقة له،وإتماشه وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه 

 1881لسىىنة  68عىىدد البنىىك المركىىزي التونسىىي وعلىىى شنرىىور 

المتعلىىىق بتو يىىىا المتىىىاطر وت ريتهىىىا  1881ديسىىىمبر  14المىىىؤرخ فىىىي 

 ،النصوص الالحقة لهبوإتماشه وشتابعة التعهدات كما تم تنقيحه 

 6114لسىىنة  11عىىدد  التونسىىي وعلىىى شنرىىور البنىىك المركىىزي

 والمتعلق بمؤشر القرور على الودائا. 6114في غرة نوفمبر  المؤرخ

المىؤرخ  6161لسىنة  6 وعلىى رأي لننىة شراابىة المرابقىة عىدد

  .6161 شارس 18 في
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 قّرر ما يلي :

 – األولالفصل 

جميىىا التىىدابير الضىىرورية اتتىىا  البنىىوك والمؤسسىىات الماليىىة علىىى 

الراجعىىة لهىىا بىىالنظر لمسىىاندة المؤسسىىات والمهنيىىين فىىي شنابهىىة تىىداعيات 

 .COVID 19أ شة انترار وباء الكورونا 

  – 0الفصل 

القىىرور  تأجيىىل صىىالص أاسىىاطوالمؤسسىىات الماليىىة  لبنىىوكاعلىىى 

الفترة صالل  اوفائض أجلها أصاليحل التي  الممنوحة للمؤسسات والمهنيين

وتعىديل جىدول  6161 سىبتمبرإلىى شىوفى  6161 شىارسالممتدة شىن غىرة 

 .تبعا لذلكالسداد 

 نيالمصىنف القرور المهنية الممنوحىة للحرفىاءهذا اإلجراء  ويرمل

شنرىىور البنىىك شىىن  4الفصىىل علىىى شعنىىى  6118فىىي شىىوفى ديسىىمبر  1و 1

. 1881 ديسىمبر 14فىي  المىؤرخ 1881لسىنة  68المركزي التونسي عدد 

 .تترك أثرا كتابيا بأي وسيلة في ال رر على إثر تقديم شرلبويتم  لك 

لمسىتفيدين تمىويالت جديىدة ليمكن للبنوك والمؤسسات المالية شىنل و

 . أاساط القرور تأجيلشن 

وال تعتبر إجىراءات المسىاندة المنصىوص عليهىا بهىذا الفصىل إعىادة 

شىىدة التأجيىىل المنصىىوص عليهىىا بهىىذا المنرىىور هيكلىىة للقىىرور وال تؤصىىذ 

علىىى شعنىىى شنرىىور البنىىك أادشيىىة المتتلىىدات  بعىىين االعتبىىار فىىي احتسىىا 

 1881ديسىمبر  14فىي  المىؤرخ 1881لسىنة  68المركزي التونسىي عىدد 

 الفصل.على شعنى هذا  المساندةبإجراءات  للمنتفعينبالنسبة و لك 

  – 3الفصل 

جىىىراءات المىىىذكورة الماليىىىة سىىىحب اإلللبنىىىوك والمؤسسىىىات يمكىىىن 

علىى الحرفىاء المصىنفين  الفصل الثاني شن هذا المنرورشن  األولى ةبالفقر

شنرىىور البنىىك شىىن  4الفصىىل علىىى شعنىىى  6118فىىي شىىوفى ديسىىمبر  5و 6

و لىىك حالىىة بحالىىة حسىىب تقيىىيم  1881لسىىنة  68المركىىزي التونسىىي عىىدد 

 وضعية الحريف.
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أادشيىة المتتلىدات  عتبار فىي احتسىا وال تؤصذ شدة التأجيل بعين اال

 .على شعنى هذا الفصل المساندةبإجراءات  ننتفعيلمل بالنسبة

   – 4الفصل 

تل ىىى بصىىفة اسىىتثنائية وشؤاتىىة أحكىىام الفصىىلين الثىىاني والثالىى  شىىن 

فىىي غىىرة  المىؤرخ 6114لسىىنة  11شنرىور البنىىك المركىىزي التونسىي عىىدد 

و لىىك بعنىىوان والمتعلىىق بمؤشىىر القىىرور علىىى الودائىىا  6114نىىوفمبر 

 ما يلي :بوتعور  6161الثالثي األّول والثاني والثال  شن سنة 

علىىىلبنوك ىىىي بنواىىىمبشا ىىىريضبعلىىىىوبنوعىىىويابعلىىىلبنوي ن ىىى بوىىى ش رب -

ثالثىمبعيىشابنوايضىشابفىمبع ىاي بلىؤنبنوعلىىوببل%بفمبعىيف021

ضىىىشابعلىىىلبل ىىىر بنو  ىىىك بي%بكىىىالبثالثىىىمسبيشذا ىىى بلىىىؤنبنوا0كىىى 

ب2بعى  نوع ا  ف بفمبعىيفلبنوثالثىمبنو ىركابينوعىىروباوش ىربكىروعلذاب
بو ؤنبنوع ىيوسب

كىىشابنوك ىىلبينوععىىر ببكرويالقىى شيىىومبعلىىىوبنوعىىويابعلىىلبنوي ن ىى ب -

بنواروششاب:

 المقام البسط

القىىرور التىىام علىىى الحرفىىاء اىىائم 

بالدينار يررح شنه إجمالي األاسىاط 

المؤجلىىة بالىىدينار المفصىىلة بىىالملحق 

 .لهذا المنرور 1عدد 

 شنموع العناصر التالية :

ي ن ىى بيعي ىىي نحبنوذوفىىر ببقىىر   -

كروىىى ش روبكيىىى بلىىىوابنوع ىىىاذعرحب

 نأليو بولذوفر ،

 قر  بى ر نحبنإلش نع، -

بكىىىىالبىىىىىكالبريىىىىوبوالقاون ىىىىرحب -

كروىىىىىىىى ش روبيكرويعلىىىىىىىى بكر ىىىىىىىىاث ر ب

عىىىىويابنونوعىىىىويابنووقرعشىىىى بي

بنو يابنو ع ش سعللب

يتعىىين علىىى البنىىوك شوافىىاة البنىىك المركىىزي التونسىىي بعناصىىر احتسىىا  

 شن هذا المنرور. 6المؤشر طبقا للملحق عدد 
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يرجا العمل بأحكام الفصلين الثاني والثالى  شىن شنرىور البنىك المركىزي و

والمتعلىق  6114المىؤرخ فىي غىرة نىوفمبر  6114ة لسىن 11التونسي عدد 

 .6161بمؤشر القرور على الودائا ابتداء شن الثالثي الرابا لسنة 

   – 5الفصل 

 شوافىىاة البنىىك المركىىزي التونسىىيالبنىىوك والمؤسسىىات الماليىىة علىىى 

 المسىىاندةبىىإجراءات  المنتفعىىينبقائمىىة عبىىر نظىىام تبىىادل المعريىىات شىىهريا 

 1عىدد  ملحقالو لىك وفقىا للنىدول المىدر  بىEXCEL) )شلىف االستثنائية 

 .هذا المنرورل

   – 6الفصل 

 يىىىىىىىدصل هىىىىىىىذا المنرىىىىىىىور حيىىىىىىىز التنفيىىىىىىىذ ابتىىىىىىىداء شىىىىىىىن تىىىىىىىاري 

 نرره.

 

 ،المحــافــــظ

 
 

العبّاسيمروان                                                                   
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  والمهنيينإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات المتعلق ب 0202 مارس  91 المؤرخ في 0202لسنة   6 عددلمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية ل 9عدد  ملحق

 :...بعنوان شهر قائمة

 ...:المؤسسة المالية البنك أو
 

 

 بآالف الدنانير 
 

 

الجبائي /  المعرف

بطاقة التعريف 

 الوطنية

 

 الحريف

 المستفيد

التصنيف في موفى 

 0291 ديسمبر

 المؤجلة األقساط

 بعنوان الفوائد 

 المؤجلة األقساط

 بعنوان األصل 

 القروض الجديدة 

 الممنوحة

 بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار   

         

         

          

       المجموع
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  والمهنيينإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات بالمتعلق مارس  91 المؤرخ في 0202لسنة  6 عدد البنوك والمؤسسات الماليةلمنشور إلى ل 0عدد  ملحق
 

Banque : 

Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au …….. 

(En milliers de dinars sauf indication contraire) 

Code RCM00 Libellé Trimestre T-1 Trimestre T 

AC030000000000 Créances sur la clientèle en dinar    

 Echéances reportées dans le cadre de la présente circulaire en dinar   

 Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre de 

la présente circulaire (1) 

  

PA030000000000 Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)   

PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)   

PA040101000000 Certificats de dépôts  (4)   

PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)   

PA020102010900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en 

devise (6) 

  

PA020102020900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en   
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devise (7) 

PA020101090000 Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)   

PA040209000000 Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)   

Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)   

Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) (12) (13) 

Ratio Cible du trimestre (en %)  (14) 

Excédent des créances  ((13)-(14))*(10) 

 


