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 28ي مؤرخ ف 2020لسنة  72بمقتضى أمر رئاسي عدد 
 .2020جويلية 

، ، ملحق برئاسة الجمهوريةرضا المباركي السيد تقبل استقالة
  .2020 جوان 1ابتداء من 

  

  

 

  

  جويلية29مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى 
2020.  

يسمى السيد إبراهيم أحمد شبوح عضوا شرفيا بالمجمع 
 22ابتداء من " بيت الحكمة"لعلوم واآلداب والفنون لالتونسي 

  .السيد عمر الشاذليعوضا عن  2020 فيفري

  

  

 

  
 يتعلق 2020 جويلية 29قرار من وزير المالية مؤرخ في 

بنشر معدالت نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة 
  .المشطة التي تقابلها
  إن وزير المالية،

  الدستور،بعد االطالع على 

 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 64القانون عدد وعلى 

 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون 1999

  ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 56عدد 

 فيفري 21 المؤرخ في 2000 لسنة 462وعلى األمر عدد 
 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية 2000

ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 
   منه،5

 2000 لسنة 3وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 
ضبط القروض الخاضعة  المتعلق ب2000 مارس 27المؤرخ في 

نسبة الفائدة المشطة والعموالت المصرفية التي تدخل في لنفس 
احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدالت نسب 

الفعلية على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه الفائدة 
 المؤرخ 2013 لسنة 12بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 

  ،2013 أكتوبر 3 يف

وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية األولى لسنة 
 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من 2020

  .قبل البنك المركزي التونسي

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة 

 المتعلقة بكل صنف من 2020الفعلية للسداسية األولى لسنة 

لفائدة المشطة التي صناف المساعدات البنكية وحدود نسبة اأ

  .2020ن السداسية الثانية من سنة تقابلها بعنوا

  

معدل نسبة الفائدة   صنف المساعدات
  )%(الفعلية 

حدود نسبة 
الفائدة المشطة 

  )%(التي تقابلها 
  16.36  13.64   ـ إيجار مالي للمنقوالت أو العقارات1
  14.12  11.77   ـ قروض االستهالك2
  13.86  11.55   ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات3
  12.62  10.52   ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك4
  13.95  11.63  إدارة الديون ـ 5
  12.15  10.13   ـ قروض طويلة األجل6
  12.37  10.31   ـ قروض متوسطة األجل7
  12.02  10.02  لمكشوفاتيرة األجل باستثناء اص ـ قروض ق8


