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النتائج المسّجلة خالل الفترة 2018 - 2020
الوحدة: ألف دينار

2018 محيّن
)*(

2019 محيّن
)*(2020

034 262 7151 244 6371 968املوارد

697 720466 970424 264النفقات

)*(  مّت حتيــن أرقــام ســني 2018 و2019 تبعــا لتحيــن أرقــام صنــدوق تغطيــة خماطــر الــرف عــى ضــوء تقاريــر مراقــب احلســابات وإلدراج متابعــة لتصفيــة 

تعهــدات صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة.

ــك أساســا  تطــّورت مــوارد الصناديــق اخلاصــة خــال الفــرتة 2018 - 2020  ويرجــع ذل
 إىل أمّهيــة الفوائــض املنقولــة مــن ســنة إىل أخــرى والزيــادة يف تعبئــة املــوارد الذاتيــة.
ــة للصناديــق اخلاصــة قــد عرفــت تراجعــا ســنة 2020 ــة احملال  يف حــن أّن منحــة الدول

ــة بســنة 2019.  مقارن
مكا تطّورت نفقات الصناديق خال نفس الفرتة ويرجع ذلك إىل:

ــون ــار القان ــتمثارات اخلاصــة يف إط ــندة لإلس ــات املس ــازات والتجشيع ــة اإلمتي  - أمهي
ــدوق ــة والصن ــة الصناعي ــر والامركزي ــدوق التطوي ــوارد صن ــى م ــد لإلســتمثار ع  اجلدي

ــد البحــري، ــة والصي ــة الفاح اخلــاص لتمني
 - توســيع قامئــة األنشــطة االقتصاديــة والرتفيــع يف ســقف لكفــة املشــاريع الــي ميكهنــا
اإلنتفــاع بإمتيــازات الصنــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى،
 - رصف مبالــغ هاّمــة عــى مــوارد الصنــدوق الوطــين للضــامن بعنــوان مضــان القــروض

 البنكيــة غــر القابلــة لإلســتخاص،
 - التقــّدم يف تســوية جــزء مــن متخلــدات صنــدوق مضــان خماطــر الــرف جتــاه البنــوك

 واملؤسســات املاليــة،
 - تقــّدم صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم يف رصف التعويضــات لفائــدة املؤسســات املتــرضرة

 مــن الفيضانــات املجّسلــة بواليــة نابــل يــوم 22 ســبمتر 2018،
 – رشوع صنــدوق تعويــض األرضار الفاحيــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة ســنة 2020

يف رصف التعويضــات لفائــدة الفاحــن املترّضريــن مــن اجلفاف.
التوزيع اجلهوي لتدخالت الصناديق اخلاصة لسنة 2020

ــن وقفصــة  ــد والقــروان والقري ــات ســيدي بوزي تســتأثر والي
ــدوق  ــة تدخــات صن وصفاقــس وســليانة بـــ 52,9 % مــن مجل
التطويــر والامركزيــة الصناعيــة والصنــدوق الوطــين للهنــوض 
بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى والصنــدوق اخلــاص 
ــة  ــزي للتمني ــد البحــري واحلســاب املرك ــة الفاحــة والصي لتمني

ــون لســنة 2020. ــاع الزيت ــدوق الهنــوض بقط ــة وصن الفاحي
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تطّور موارد ونفقات الصناديق الخاصة لسنة 2022
الوحدة: ألف دينار

ق م محيّن 
2021

تقديرات 
التطّور2022

4,4 %580 191 6492 099 2املوارد

1,5 %100 307 3391 287 1النفقات

ــة  ــّورا بـــ 4,4 % مقارن ــنة 2022 تط ــة لس ــق اخلاص ــوارد الصنادي ــل م ــر أن تجّس ينتظ
بســنة 2021 يرجــع أساســا إىل أمهيــة الفوائــض املتوقــع نقلهــا مــن تــّرف ســنة 2021 
ــع  ــن توّق ــة لفائدهتــا فضــا ع ــة احملال ــة الدول ــع يف منح ف ســنة 2022 والرتفي ــرّ إىل ت
زيــادة يف تعبئــة املــوارد الذاتيــة عــى إثــر حتســن نســب اإلســتخاصات لملــوارد الراجعــة 
للصناديــق وتطويــر مردوديــة التوظيفــات لملــوارد املتوفــرة والبحــث عــن آليــات جديــدة لتدعــم 

املــوارد الذاتيــة للصناديــق اخلاصــة.

وبالتــوازي، ســتهشد نفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2022 تطــّورا بـــ 1,5 % مقارنــة 
بســنة 2021 ســتخّصص لـــ:

ــذ مشــاريعها  ــط وتنفي ــة يف ختطي ــر فعالي ــا أك ــة جلعله ــات احمللي ــوارد امجلاع - دمع م
اإلســتمثارية ويف توفــر املرافــق واخلدمــات الرضوريــة لملواطنــن ولملؤسســات املنتصبــة 

ــك لتحســن إيصــال اخلدمــات واملرافــق إىل املناطــق احملرومــة،   هبــا وكذل

- التجشيــع عــى بعــث املشــاريع الفرديــة واملؤسســات الصغــرى واملتوســطة وإســتمكال 
تنفيــذ برنــاجم إعــادة هيلكــة املؤسســات الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة،

- التخفيــف مــن حــّدة اخلســائر النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة أو عــن جاحئــة ›كورونــا‹ 
أو عــن تقلبــات ســعر رصف الدينــار مقابــل العمــات األجنبيــة.

وبإعتبــار دّقــة الوضــع وحرصــا عــى احملافظة عــى التوازنــات العامة للصناديــق اخلاصة 
ــازات املســندة إىل اإلســتمثارات  ــل عــى ترشــيد اإلمتي ــدى املتوســط، ســيمّت العم عــى امل
ــة  ــق اخلاص ــار الصنادي ــندة يف إط ــز املس ــاع باحلواف ــة اإلنتف ــادي إزدواجي ــة وتف اخلاص
وعــى مــوارد أخــرى. مكــا ســيمّت إضفــاء أكــر جناعــة عــى تدخــات الصناديــق املخّصصــة 
لدفــع اإلســتمثار اخلــاص مــن خــال إرســاء مبــادئ احلومكــة الرشــيدة يف إدارة ومراقبــة 

أنشــطهتا.  
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  2022تطّور موارد ونفقات الصناديق الخاصة لسنة 
  الوحدة: ألف دينار

يّن ق م مح    

تقديرات     2021

  رالتطوّ     2022
              

   الموارد
2 099 649  

 

2 191 580  

 

4,4 %  

              

   النفقات
1 287 339  

 

1 307 100 

 

1,5 %  

  

  

  
يرجع  2021مقارنة بسنة  % 4,4بـ  اتطّور 2022موارد الصناديق الخاصة لسنة  تسّجلينتظر أن 

الترفيع في و 2022إلى تصّرف سنة  2021ّرف سنة أهمية الفوائض المتوقع نقلها من تص إلىأساسا 

على إثر تحسين نسب عبئة الموارد الذاتية تتوّقع زيادة في  فضال عن تهامنحة الدولة المحالة لفائد

اإلستخالصات للموارد الراجعة للصناديق وتطوير مردودية التوظيفات للموارد المتوفرة والبحث عن 

  تية للصناديق الخاصة.آليات جديدة لتدعيم الموارد الذا

  
 2021مقارنة بسنة  % 1,5بـ تطّورا  2022نفقات الصناديق الخاصة لسنة  ستشهد وبالتوازي،

  لـ: ستخّصص

دعم موارد الجماعات المحلية لجعلها أكثر فعالية في تخطيط وتنفيذ مشاريعها اإلستثمارية وفي توفير  -

إيصال الخدمات  تحسينلالمنتصبة بها وكذلك لمؤسسات المرافق والخدمات الضرورية للمواطنين ول

    والمرافق إلى المناطق المحرومة،

تنفيذ برنامج إعادة  إستكمالالتشجيع على بعث المشاريع الفردية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و -

  ،هيكلة المؤسسات التي تمّر بصعوبات مالية ظرفية

طبيعية أو عن جائحة 'كورونا' أو عن تقلبات سعر التخفيف من حّدة الخسائر الناجمة عن الجوائح ال -

  .صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية

  
على المدى  إعتبار دّقة الوضع وحرصا على المحافظة على التوازنات العامة للصناديق الخاصةبو

اإلنتفاع  ، سيتّم العمل على ترشيد اإلمتيازات المسندة إلى اإلستثمارات الخاصة وتفادي إزدواجيةالمتوسط

بالحوافز المسندة في إطار الصناديق الخاصة وعلى موارد أخرى. كما سيتّم إضفاء أكثر نجاعة على 

مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة  تدخالت الصناديق المخّصصة لدفع اإلستثمار الخاص من خالل إرساء

    ومراقبة أنشطتها.

  

12873391307100

2099649

2191580

2022تقديرات 2021ق م محين 

النفقات الموارد 
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صندوق التطوير والالمركزية الصناعية
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)الحساب المركزي للتنمية الفالحية(الصندوق الخاص للتنمية الفالحية 
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الصندوق الوطني للضمان 

صندوق تغطية مخاطر الصرف

صندوق ضمان المؤمن لهم 

صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

ير صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غ

القار

رفيةصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر بصعوبات مالية ظ 

يةصندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحل

2022تقديرات موارد ونفقات الصناديق الخاصة لسنة 
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ويف هــذا اإلطــار، تلعــب الصناديــق اخلاصــة دورا هاّمــا يف حتقيــق األهــداف االقتصاديــة 
واإلجمتاعيــة للدولــة ويف معاضــدة جمهــودات التمنية واإلســتمثار. حيث أّنا متثل أداة لتعبئة 
مــوارد متأتيــة أساســا مــن مزيانيــة الدولــة ومــن إســرتجاع القــروض املســندة لملســتفيدين 
ومــن أّي مصــادر أخــرى. وتوظــف هــذه املــوارد قصــد تغطيــة تدخــات الدولــة يف قطاعــات 
معّينــة أغلهبــا ذات طابــع إســتمثاري. مكــا مّت عــى مســتوى آخــر مبقتــى قانــون املاليــة 
لســنة 2021 إحــداث صنــدوق جديــد لــدمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن 
امجلاعــات احملليــة الــذي هيــدف إىل تعزيــز تدّخــل الدولــة يف جمــال دمع التمنيــة احملليــة 

واجلهويــة كأداة لدفــع جعلــة المنــّو.

وقــد عــّرف الفصــل 33 مــن القانــون األســايس لملزيانيــة عــدد 15 املــؤرخ يف 13 فيفــري 
ــون  ــة للســنة أو قان ــون املالي ــي: »حتــدث مبقتــى قان ــق اخلاصــة مكــا ي 2019 الصنادي

ســنوات  منــذ  التونــي  االقتصــاد  ميــّر 
مبرحلــة صعبــة تّتســم بإرتفــاع املديونيــة 
وضعــف نســبة التمنيــة وتزايــد الضغوطــات 
عــى املاليــة العمومية. وقــد إزدادت األوضاع 
ــا  ــّل جاحئــة كورون ــنة 2020 يف ظ ــّدة س ح
ــر وضــوح  ــي ســامهت يف الكشــف بأك ال
يعــاين  الــي  اهليلكيــة  اإلشــاليات  عــن 
ــن اهلشاشــة  ــي وع مهنــا اإلقتصــاد التون
احلــاّدة الــي أصبحــت علهيــا لك القطاعــات 
إســتثناء.  بــدون  اإلقتصاديــة  واملنظومــات 
ــذه  ــة هل ــات املختلف ــت اإلنعاس ــد تواصل وق

األزمــة ســنة 2021. 

ويف ظــّل هــذا الظــرف اإلقتصــادي املتــأزم، 
أصبــح تنشــيط اإلقتصــاد واحملافظــة عــى 
وعــى  اإلقتصاديــة  املؤسســات  دميومــة 
القــدرة الرشائيــة للفــات اهلّشــة والتقليــص 
مــن البطالــة ودفــع التمنيــة احملليــة واجلهوية 
عــى  ينبــي  الــي  الرهانــات  أمّه  مــن 

ــلطات التونســية كســهبا حاليــا.  الس
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ــة. وميكــن أن تعهــد  ــة التعديــي صناديــق خاصــة لمتويــل تدخــات يف قطاعــات معين املالي
مهّمــة التــّرف يف هــذه الصناديــق إىل مؤسســات أو هيــالك خمتّصــة مبقتــى إتفاقيــات 
تــرم مــع الوزيــر امللكــف باملاليــة ورئيــس اإلدارة حتــّدد مبقتضاها األهداف املطلــوب حتقيقها 
واملــؤرشات الــي متكــن مــن تقيــم النتــاجئ. مكــا ميكــن أن ترصــد لفائدهتــا إعمتــادات مــن 
مزيانيــة الدولــة وذلــك باإلضافــة إىل املبالــغ الــي يــمّت إســرتجاعها مــن القــروض املســندة أو 
مداخيــل أخــرى ميكــن توظيفهــا لفائدهتــا. تنقــح وتلــى هــذه الصناديــق مبقتــى قانــون 

املاليــة للســنة أو قانــون املاليــة التعديــي«.

وجيــب المتيــزي بــن الصناديــق اخلاصــة واحلســابات اخلاصــة الــي تفتــح وجوبــا لــدى 
ــة  ــن مزياني ــن إســناد إعمتــادات م ــة وال ميك ــن ناحي ــاد التونســية م ــام للب ــال الع ــن امل أم

ــدد 6(.     ــة أخــرى )أنظــر امللحــق ع ــن ناحي ــة لفائدهتــا م الدول

ســيتناول هــذا التقريــر متابعــــــة تطــّور نشـــــاط الصناديـــــق اخلاصـــــة خــال الفتــــرة 
2018 - 2022. وتمشــل قامئــة الصناديــق اخلاصــة 12 صنــدوق بإعتبــار إدراج متابعــة 
لصنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة احملــدث 
ــي متــّر  ــرى واملتوســطة ال بقانــون املاليــة لســنة 2021 وصنــدوق دمع املؤسســات الصغ
بصعوبــات ماليــة ظرفيــة احملــدث مبقتــى قانــون املاليــة التمكيــي لســنة 2014 والــذي مّت 
إيقــاف العمــل نائيــا بتدخاتــه عــى إثــر إحــداث خــط إعمتــاد مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 
2018 مفتــوح لــدى البنــك املركــزي التونــي ولــه نفــس تدخــات الصنــدوق. لــذا، ســيقتر 

التقريــر عــى متابعــة تقــّدم تصفيــة تعهــدات الصنــدوق املذكــور.

وبالتايل، ستضّم قامئة الصناديق اخلاصة لّك من:  
- صندوق التطوير والامركزية الصناعية

الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى  -
- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة والصيد البحري

-  الصندوق اخلاص للتمنية الفاحية )احلساب املركزي للتمنية الفاحية(
- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

- الصندوق الوطين للضامن

- صندوق تغطية خماطر الرف

- صندوق مضان املؤمن هلم

- صندوق تعويض االرضار الفاحية النامجة عن اجلواحئ الطبيعية

-  صندوق مضان القروض السكنية لفائدة الفات االجمتاعية من ذوي الدخل غر القار
-  صندوق دمع املؤسسات الصغرى واملتوسطة الي متّر بصعوبات مالية ظرفية
-  صندوق دمع الامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بن امجلاعات احمللية
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وتتدّخل هذه الصناديق قصد:

- تنشــيط اإلســتمثار اخلــاص وتجشيــع اإلنتصــاب مبناطــق التمنيــة اجلهوية وخلــق مواطن 
الشــغل مــن خــال مســاعدة باعــي املشــاريع عــى توفــر المتويــل الــذايت ومرافقهتــم خــال 

مراحــل إجناز مشــاريعهم،

- احملافظــة عــى دميومــة اإلســتمثارات اخلاصــة ومضان إســتقرار القطاعــات االقتصادية 
مــن خال:

·  متويــل آليــات التغطيــة ضــّد املخاطــر النامجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة أو عــن األوضــاع 
ــن ســداد  ــن جعــز املســتمثرين ع ــرف أو ع ــات أســعار ال ــن تقلب ــاد أو ع السياســية للب

قروضهــم جتــاه املؤسســات املاليــة،

ــذي  ــة ال ــة ظرفي ــات مالي ــّر بصعوب ــي مت ــات ال ــة املؤسس ــادة هيلك ــاجم إع ــل برن ·  متوي
يمشــل عديــد اآلليــات مهنــا التخشيــص واملرافقــة والرتفيــع يف رأس املــال عــن طريــق 
ــة  ــال تمني ــتمثار ذات رأس م ــامهات رشاكت اإلس ــق مس ــن طري ــامهات أو ع ــروض املس ق
ــات  ــح مضــان للمتوي ــل( ومن ــروض المتوي ــة، ق ــادة اجلدول ــروض إع ــروض )ق ــناد الق وإس

ــة، ــادة اهليلك ــاجم إع ــار برن ــندة يف إط املس

- مســاعدة الفــات االجمتاعيــة ذات الدخــل غــر القــار عــى إقتنــاء أو بنــاء مســكن مــن 
خــال متويــل نظــام مضــان القــروض الســكنية املســندة لفائدهتــم،

- دمع التمنيــة احملليــة واجلهويــة وتفعيــل النظــام الامركــزي مــن خــال متويــل امجلاعــات 
احملليــة ومســاعدهتا عــى جماهبــة األعبــاء احملمولــة علهيــا وحتقيــق التضامــن واحلــّد مــن 

التفــاوت بيهنــا.

وقــد إّتســم أداء الصناديــق اخلاصــة خــال الســّتة أهشــر األوىل مــن ســنة 2021 مقارنــة 
بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2020 مبــا يــي:

ــق اخلاصــة مــن 872716 أد خــال الســدايس األول مــن ســنة  - تطــّور مــوارد الصنادي
ــن ســنة 2021 نتيجــة: ــرتة م ــس الف 2020 إىل   1410331 أد خــال نف

ــّرف ســنة 2021  ــّرف ســنة 2020 إىل ت ــن ت ــة م ــض املنقول ــاع جحــم الفوائ ·  إرتف
والــي بلغــت 801628 أد مقابــل فوائــض بـــ 701043 أد منقولــة مــن تــّرف ســنة 2019 

ــى تــّرف ســنة 2020، إلـ

·  الزيــادة يف تعبئــة املــوارد الذاتيــة باإلضافــة إىل رشوع صنــدوق دمع الامركزيــة 
والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة خــال الســدايس األول مــن ســنة 

ــه،  ــة ل ــوارد الراجع ــة امل 2021 يف تعبئ
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· أمهيــة منحــة الدولــة احملالــة مــن مزيانيــة الدولــة لفائــدة هــذه الصناديق خال الســدايس 
األول مــن ســنة 2021 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2020 ويرجــع ذلــك إىل أمهيــة 
املنحــة املســندة إىل صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات 
احملليــة احملــدث ســنة 2021 باإلضافــة إىل أّن ســنة 2020 تعتــر إســتثنائية بالنظــر إىل 
التدابــر الــي أقرهتــا الدولــة إلحتــواء فــروس »كورونــا« خــال الســدايس األول مــن ســنة 
2020 مــن ذلــك احلجــر الــّح الشــامل وصدوراملرســوم عــدد 13 بتــارخي 27 أفريــل 2020 

املتعلــق مبراجعــة اآلجــال اخلاصــة بإجنــاز اإلســتمثار واإلنتفــاع باحلوافــز،

ــق اخلاصــة مــن 151145 أد خــال الســدايس األول مــن ســنة  ــات الصنادي - تطــّور نفق
ــرتة مــن ســنة 2021 نتيجــة: ــس الف 2020 إىل 614062 أد خــال نف

·  تسديد صندوق مضان املؤمن هلم ملبلغ أصل القرض الرقايع لفائدة خزينة الدولة،

·  حتويــل مبالــغ هامــة لفائــدة امجلاعــات احملليــة عــى مــوارد صنــدوق دمع الامركزيــة 
والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة،

ــن  ــة وامله ــات التقليدي ــوض بالصناع ــين للهن ــدوق الوط ــات الصن ــوظ لتدخ ــّور ملح ·  تط
ــون.  ــاع الزيت ــوض بقط ــدوق الهن ــة وصن ــة الفاحي ــزي للتمني ــاب املرك ــرى واحلس الصغ

وســيتواصل العمــل خــال ســنة 2022 عــى حتقيــق األهــداف املرســومة للصناديــق 
اخلاصــة ودمعهــا لإلضطــاع بالتدخــات املوكولــة هلا مــع احملافظــة عــى التوازنــات املاليــة 

ــق عــى املــدى املتوســط. للصنادي

وبالنظــر إىل تواصــل التأثــرات الســلبية لألزمــة الوبائيــة ›كورونــا‹ عــى منــاخ اإلســتمثار 
والتمنيــة احملليــة واجلهويــة وعــى قــدرة الفــات مــن ذوي الدخــل غــر القــار عــى بنــاء أو 

رشاء مســكن، فإّنــه ســيكون للصناديــق اخلاصــة دور حمــوري يف:

- تعزيز دور امجلاعات احمللية يف حتقيق التمنية احمللية واجلهوية، 

ــة  ــث املشــاريع ذات األمهي ــع بع ــة وتجشي ــات ذات األولوي ــة اإلســتمثار يف القطاع - تمني
ــة،  ــة اجلهوي ــة واملشــاريع املنجــزة مبناطــق التمني الوطني

- دمع األنشطة اإلقتصادية واملستمثرين مبا ميكن من مواجهة الكوارث واألزمات.

وبالتوازي، سيرتكز العمل إنطاقا من سنة 2022 عى:

- تنويــع مصــادر متويــل الصناديــق اخلاصــة وتطويــر تدخاهتــا بعــد حتديــد نقــاط القــوة 
والضعــف،
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- حسن توجيه موارد الصناديق لتحقيق األهداف املرجوة،

-  حسن إدارة الصناديق مبا سيضمن إستدامة التمنية واإلستمثارات اخلاصة،

- إحالــة التــّرف املــايل يف بعــض الصناديــق خاصــة تلــك املخّصصــة لدفــع اإلســتمثار 
إىل الصنــدوق التونــي لإلســتمثار هبــدف تبســيط اإلجــراءات وتقليــص آجــال رصف املنــح 

ورمقنــة مســار اإلمتيــازات،

-  إعمتــاد مبــادئ احلومكــة الرشــيدة يف تســير الصناديــق اخلاصــة بــدءا مــن الشــفافية 
ــة  ــالك امللكف ــف اهلي ــن خمتل ــؤوليات ب ــام واملس ــا وتقســم واحض لمله ــل معاماهت يف اكم
بــإدارة نشــاط الصناديــق ووصــوال إىل الرقابــة الدقيقــة عــى لك مــا لــه عاقــة بالصناديــق 

وهــو مــا ســيحمس باإلســتغال األمثــل ملواردهــا.





تطّور نشاط
الصناديق الخاصة

خالل الفترة 2018 - 2022





21

ــا  ــة إلهي ــات املوكول ــاع بالتدخ ــق اخلاصــة يف اإلضط ــق الصنادي ــدى توّف ــر يف م للنظ
وحتقيــق األهــداف املرســومة هلــا يف ظــّل إنتشــار جاحئــة ‘كورونــا’ وتنــايم جعــز مزيانيــة 
ــرتة  ــق اخلاصــة خــال الف ــة تطــّور نشــاط الصنادي ــة ســني 2020 و2021، مّت متابع الدول
2018 - 2022 وحتليــل النتــاجئ مــن خــال مجلــة املــوارد املعبئــة والنفقــات املنجــزة واألنشــطة 

واملبــادرات الــي مت متويلهــا مــن قبــل هــذه الصناديــق.

I. النتائج المسّجلة خالل الفترة 2018 - 2020:
ــل 1244715 أد ســنة  ــق اخلاصــة 1262034 أد ســنة 2020 مقاب بلغــت مــوارد الصنادي
2019 و968637 أد ســنة 2018 أي مبعــدل تطــور ســنوي إجيــايب بـــ 14,1% خــال الفــرتة 

.2020 - 2018
ويرجع تطّور موارد الصناديق اخلاصة إىل:

ــث بلغــت 709403 أد ســنة 2020  ــة مــن التــّرف الســابق حي ــة الفوائــض املنقول -أمهي
مقابــل 708236 أد ســنة 2019 و604668 أد ســنة 2018،

- الزيــادة يف تعبئــة املــوارد الذاتيــة حيــث بلغــت املــوارد الذاتيــة 381631 أد ســنة 2020 
مقابــل 320084 أد ســنة 2019 و224832 أد ســنة 2018.

يف حــن جّسلــت املبالــغ احملالــة إىل الصناديــق اخلاصــة بعنــوان منحــة الدولــة تراجعــا 
ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019، حيــث بلغــت 171000 أد ســنة 2020 مقابــل 216395 أد 

ســنة 2019 و139137 أد ســنة 2018.
ــل 424720 أد  ــنة 2020 مقاب ــق اخلاصــة 466697 أد س ــات الصنادي ــة نفق ــت مجل وبلغ
ســنة 2019  و264970 أد ســنة 2018 أي مبعــدل تطــور ســنوي إجيــايب بـــ 32,7 % خــال 

ــرتة 2018 - 2020. الف
ويرجع تطّور نفقات الصناديق اخلاصة إىل:

-أمهيــة املنــح املســندة بعنــوان التمنيــة اجلهويــة والقطاعــات ذات األولويــة واملشــاريع ذات 
األمهيــة الوطنيــة عــى مــوارد صنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة،

-توســيع قامئــة األنشــطة اإلقتصاديــة والرتفيــع يف ســقف لكفــة املشــاريع الــي ميكهنــا 
ــة واملهــن الصغــرى  ــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليدي ــازات الصن ــاع بإمتي اإلنتف
إىل 150 أد وذلــك تبعــا ملقتضيــات األمــر احلكــويم اجلديــد املنّظــم لتدخــات الصنــدوق عــدد 

57 لســنة 2019 املــؤرخ يف 21 جانــي 2019،
- أمهيــة املنــح املســندة لقطــاع الفاحــة والصيــد البحــري عــى مــوارد الصنــدوق اخلــاص 

لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري، 
ــوان مضــان أصــل  ــدوق الوطــين للضــامن بعن ــوارد الصن ــة عــى م ــغ هاّم - رصف مبال
ــض  ــب التعوي ــاّم ملطال ــدد اهل ــا للع ــك تبع ــة لإلســتخاص وذل ــر القابل ــة غ ــروض البنكي الق
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الــواردة ســنة 2020 باإلضافــة إىل املطالــب الــواردة مــوىف ســنة 2019 والــي مل يــمّت 
دراســهتا خــال األهشــر األوىل مــن ســنة 2020 نظــرا للوضــع الوبــايئ الــذي عاشــته تونــس 

خــال تلــك الفــرتة،
- التقــّدم الكبــر يف تســوية جــزء مــن متخلــدات صنــدوق مضــان خماطــر الــرف جتــاه 

البنــوك واملؤسســات املاليــة وذلــك بعــد تعبئــة مــوارد هاّمــة لفائدتــه،
- التقــّدم يف رصف التعويضــات ونفقــات اإلختبــارات عــى مــوارد صنــدوق مضــان املؤمــن 
هلــم لفائــدة املؤسســات املتــرضرة مــن الفيضانــات املجّسلــة بواليــة نابــل يــوم 22 ســبمتر 

،2018
- الــرشوع بدايــة مــن ســنة 2020 يف رصف التعويضــات عــى مــوارد صنــدوق تعويــض األرضار 
ــة  ــن اجلــواحئ الطبيعي ــن م ــدة الفاحــن املترّضري ــة لفائ ــن اجلــواحئ الطبيعي ــة النامجــة ع الفاحي

)اجلفــاف( وأتعــاب اخلــراء بعنــوان معاينــة وتقيــم األرضار.
وتتوزع إجنازات املوارد والنفقات للصناديق اخلاصة خال الفرتة 2018 - 2020 مكا يي:  
الوحدة : ألف دينار   

اجنازات 2020اجنازات 2019اجنازات 2018

النفقاتاملواردالنفقاتاملواردالنفقاتاملوارد

382662714074928408896760545675- صندوق التطوير والامركزية الصناعية
- الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات 

21389176737323177702132321015التقليدية واملهن الصغرى )*(

- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة 
467262213136475263964321428796والصيد البحري

- الصندوق اخلاص للتمنية الفاحية 
903176050314793412699510742679920)احلساب املركزي للتمنية الفاحية(

15946749207381037579- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

502465314355694547235166308202- الصندوق الوطين للضامن 

130086130086195653195653250416250416- صندوق تغطية خماطر الرف)**(

70675553887032666310378110469- صندوق مضان املؤمن هلم
- صندوق تعويض األرضار الفاحية 

8824120433-43923-523النامجة عن اجلواحئ الطبيعية

- صندوق مضان القروض السكنية 
لفائدة الفات االجمتاعية من ذوي الدخل 

غر القار
20000-20000-20000-

- صندوق دمع املؤسسات الصغرى 
واملتوسطة الي متّر بصعوبات مالية 

ظرفية
4659613988435824893423611192

- صندوق دمع الامركزية والتسوية 
والتعديل والتضامن بن امجلاعات 

احمللية
------

96863726497012447154247201262034466697امجللة 

)*( متثل نفقات الصندوق املبالغ املروفة عى مستوى البنوك امللكفة بإدارة الصندوق والي مّت إسنادها إىل الباعثن
)**( مّت حتين أرقام الصندوق لسني 2018 و2019 عى ضوء تقارير مراقب احلسابات
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ــة املــوارد املعبئــة يف إطــار الصناديــق اخلاصــة قــد جتــاوزت  هــذا، ونشــر إىل أّن مجل
ــه الــرمس البيــاين التــايل: ــة تدخاهتــا خــال الفــرتة 2018 - 2020 مكــا يبّين بكثــر مجل

· صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

يتدخل صندوق التطوير والامركزية الصناعية قصد:

- متويــل مشــاريع اإلحــداث والتوســعة والتجديــد لملؤسســات الصغــرى واملتوســطة 
الناشــطة يف قطــاع الصناعــة واخلدمــات املرتبطــة هبــا،

- حفز االستمثارات يف املجال الصنايع املنتصبة مبناطق تجشيع التمنية اجلهوية، 

ــة  ــة ويف القطاعــات ذات األولوي ــة الوطني ــع اإلســتمثار يف املشــاريع ذات األمهي - تجشي
ــة. واملشــاريع املندرجــة مضــن املنظومــات االقتصادي

ورمغ الظــروف غــر املامئــة الــي مــّرت هبــا البــاد ســنة 2020، فقــد تواصلــت اجلهــود 
الراميــة إىل:

- إستحثاث نسق إحداث وتطوير املؤسسات الصغرى واملتوسطة من خال:

 تطوير تدخات صندوق التطوير والامركزية الصناعية،

 حتسن اإلطار املؤسسايت وتعزيز دور هيالك املساندة،

  تعزيــز القــدرة عــى اإلســتمثار يف املشــاريع ذات األمهيــة الوطنيــة ويف القطاعــات 
ذات األولويــة.
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بكثير جملة تدخالتها تجاوزت  قدر إلى أّن جملة الموارد المعبئة في إطار الصناديق الخاصة نشيوهذا، 

  كما يبّينه الرسم البياني التالي: 2020-  2018ة خالل الفتر

  
  

 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية •
  :قصديتدخل صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 

الناشطة في قطاع الصناعة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  والتجديد تمويل مشاريع اإلحداث والتوسعة -

  ،والخدمات المرتبطة بها

  بمناطق تشجيع التنمية الجهوية، المنتصبة  الصناعي جالفي الم اتحفز االستثمار -

تشجيع اإلستثمار في المشاريع ذات األهمية الوطنية وفي القطاعات ذات األولوية والمشاريع المندرجة  -

  .االقتصاديةن المنظومات ضم

  :، فقد تواصلت الجهود الرامية إلى2020ورغم الظروف غير المالئمة التي مّرت بها البالد سنة 

  :المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خاللوتطوير إستحثاث نسق إحداث  -

  ،تطوير تدخالت صندوق التطوير والالمركزية الصناعية �

  ،هياكل المساندةتحسين اإلطار المؤسساتي وتعزيز دور  �

 .تعزيز القدرة على اإلستثمار في المشاريع ذات األهمية الوطنية وفي القطاعات ذات األولوية �
تعبئة الموارد الراجعة للصندوق من خالل تحسين اإلستخالصات بعنوان اإلعتمادات الواجب إرجاعها  -

  مات والقيمة الزائدة وخطايا التأخير.والفوائض وخطايا التأخير المترتبة عنها وبعنوان التفويت في المساه
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جملة موارد الصناديق الخاصة جملة نفقات الصناديق الخاصة

2020-2018موارد ونفقات الصناديق الخاصة خالل الفترة  تطّور
أد بحساب
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- تعبئــة املــوارد الراجعــة للصنــدوق مــن خــال حتســن اإلســتخاصات بعنــوان اإلعمتادات 
الواجــب إرجاعهــا والفوائــض وخطايــا التأخر املرتتبة عهنا وبعنوان التفويت يف املســامهات 

والقميــة الزائدة وخطايــا التأخر.

ــا خــال  ــة نســقا تصاعدي ــة الصناعي ــر والامركزي ــدوق التطوي ــت تدخــات صن ــد عرف وق
الفــرتة 2018 - 2020، إذ بلغــت نفقاتــه 45675 أد ســنة 2020 مقابــل 40889 أد ســنة 2019 
ــندة  ــح املس ــوظ يف املن ــاع امللح ــّور إىل اإلرتف ــذا التط ــود ه ــنة 2018. ويع و27140 أد س
ــة واملشــاريع ذات  ــة والقطاعــات ذات األولوي ــة اجلهوي ــوان التمني ا بعن إىل الباعثــن ال ســميّ
األمهيــة الوطنيــة. غــر أّنــه مّت تجسيــل تراجــع يف عــدد املشــاريع املتحّصلــة عــى اإلمتيــازات 
ــدوق مــن 226 مــرشوع ســنة 2019 إىل 160 مــرشوع  ــة املســندة عــى مــوارد الصن املالي

ســنة 2020.

وتضّم قامئة املشاريع املتحّصلة عى منح الصندوق أساسا:

- 137 مرشوع حتّصل عى منحة التمنية اجلهوية مبا قدرها 32848 أد،

- 9 مشــاريع حتّصلــت عــى منحــة القطاعــات ذات األولويــة مهنــا 6 مشــاريع تنــدرج مضــن 
ــا  ــة مب ــى منح ــت ع ــري حتّصل ــد البح ــة والصي ــات الفاح ــل األويل ملنتوج أنشــطة التحوي
قدرهــا 697 أد ومــرشوع لتصنيــع الســيارات ومكوناهتــا حتّصــل عــى منحــة مبــا قدرهــا 
535 أد ومــرشوع ينشــط يف قطــاع النســيج واملابــس حتّصــل عــى منحــة مبــا قــدره 62 أد 

ومــرشوع ينشــط يف قطــاع اخلدمــات حتّصــل عــى منحــة قدرهــا 42 م د،

ــة حتّصــل عــى منحــة إســتمثار مبــا قدرهــا 8058 أد  ــة وطني - مــرشوع واحــد ذو أمهي
يمتثــل يف مــرشوع إحــداث مركزيــة احلليــب »دليــس« بســيدي بوزيــد بلكفــة تقّدر بـــ 58,493 
م د. وتشــر إحصائيــات اهليئــة التونســية لإلســتمثار حــول املشــاريع ذات األمهيــة الوطنيــة 

املصــادق عــى إســنادها إمتيــازات إىل مــا يــي:
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20192020

عدد املشاريع ذات األمهية 
الوطنية الي صادق املجلس 

األعى لإلستمثار عى 
إسنادها إمتيازات 

9 مشــاريع مبــا يف ذلــك مــرشوع مركزيــة 
4 مشاريعاحلليــب بســيدي بوزيــد

158,761 م د613,052 م داللكفة امجلية لإلستمثارات

عدد مواطن الشغل املّرح 
3455 موطن شغل5747 موطن شغلهبا

مبالغ منح اإلستمثار املصادق 
16,935 م د76,029 م دعى إسنادها

إمتيازات أخرى

- طــرح األربــاح مــن قاعــدة الرضيبــة 
عــى الــرشاكت ملــّدة 6 ســنوات لفائــدة 
لفائــدة  7 ســنوات  وملــّدة  6 مســتمثرين 

واحــد مســتمثر 

- تكّفــل الدولــة مبســامهة األعــراف يف 
النظــام القانــوين للضــامن االجمتــايع 
لألعــوان  املدفوعــة  األجــور  بعنــوان 
 6 لفائــدة  ســنوات   6 ملــّدة  التونســين 
لفائــدة  ســنوات   7 وملــّدة  مســتمثرين 

واحــد  مســتمثر 

ــة  ــدة الرضيب ــن قاع ــاح م ــرح األرب - ط
عــى الــرشاكت ملــّدة 6 ســنوات لفائــدة 

3 مســتمثرين 

- تكّفــل الدولــة مبســامهة األعــراف يف 
النظــام القانــوين للضــامن االجمتــايع 
لألعــوان  املدفوعــة  األجــور  بعنــوان 
التونســين ملــّدة 6 ســنوات لفائــدة 3 
لفائــدة  ســنوات   7 وملــّدة  مســتمثرين 

مســتمثر واحــد

تقّدم رصف منح اإلستمثار

- مّت إصــدار 8 أوامــر حكوميــة لــرف 
إنتظــار إصــدار  اإلمتيــازات ويف  هــذه 

بقيــة األوامــر احلكوميــة وعددهــا 1،

- مّت رصف منحــة اإلســتمثار املصــادق 
مــرشوع  لفائــدة   2019 لســنة  علهيــا 
عــى  بوزيــد  بســيدي  احلليــب  مركزيــة 
والامركزيــة  التطويــر  صنــدوق  مــوارد 
الصناعيــة وســيمّت رصف منــح اإلســتمثار 
لبقيــة املشــاريع عــى مــوارد الصنــدوق 
التونــي لإلســتمثار وذلــك عنــد إجنــاز 

40 % مــن لكفــة اإلســتمثار. 

احلكوميــة  األوامــر  لّك  إصــدار  مّت   -
اإلمتيــازات، هــذه  لــرف 

اإلســتمثار  منــح  رصف  ســيمّت   -
عــى   2020 لســنة  علهيــا  املصــادق 
مــوارد الصنــدوق التونــي لإلســتمثار 
ــة  ــن لكف ــد إجنــاز    40 % م ــك عن وذل

اإلســتمثار

هــذا وقــد عرفــت مــوارد صنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة تراجعــا بـــ 9,8-% ســنة 
2020 مقارنــة بســنة 2019 حيــث بلغــت مــوارده 67605 أد ســنة 2020 مقابــل 74928 
ــدوق  ــة إىل الصن ــة احملال ــة الدول ــف منح ــع إىل ضع ــذا الرتاج ــزى ه أد ســنة 2019. ويع
ــغ املســتخلصة بعنــوان اإلعمتــادات الواجــب إرجاعهــا  ــت املبال ســنة 2020. يف حــن جسلّ
ــنا ملحوظــا  ــا التأخــر حتّس ــدة وخطاي ــت يف املســامهات والقميــة الزائ والفوائــض والتفوي
ــه جتــدر اإلشــارة إىل أّن الصنــدوق حيتــوي عــى  ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019. إاّل أّن

الســيولة الازمــة لإليفــاء بتعهداتــه جتــاه املســتمثرين.
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ــدى البنــك املركــزي التونــي للفــرتة  ويف مــا يــي كشــف حلســاب الصنــدوق املفتــوح ل
 :2020 - 2018

201820192020

382667492867605مجلة موارد الصندوق )أد(
200006000028000اإلعمتادات السنوية احملالة للصندوق من مزيانية الدولة )أد(

9804851022اإلستخاصات بعنوان اإلعمتادات والفوائض وخطايا التأخر )أد(
اإلستخاصات بعنوان التفويت يف املسامهات والقمية الزائدة وخطايا 

173630724483التأخر)أد(

13324660املبالغ املتأتية من إسرتجاع اإلمتيازات املحسوبة )أد(

154171112534040الرصيد املتبيق من سنوات سابقة )أد(

271404088945675مجلة تدخالت الصندوق )أد(
-6228مبالغ اإلعمتادات الواجب إرجاعها املسندة إىل الباعثني )أد(        )*(

29263999342مبالغ املسامهات املسندة إىل الباعثني )أد(
227263573244372مبالغ املنح املسندة إىل الباعثني )أد(

170823116632848مهنا : منحة التجشيع عى التمنية اجلهوية )أد(
3631336-     : منحة للقطاعات ذات األولوية )أد(

8058--      : منحة االستمثار لفائدة املشاريع ذات األمهية الوطنية )أد(
       : منحة بعنوان املسامهة يف تلكفة أشغال البنية األساسية 

واحملالة إىل الواكلة العقارية الصناعية والقطب التمنوي بقفصة 
والقطب التكنولويج بقابس )أد(

482022021104

14261068961النفقات املتعلقة بمتويل نشاط مركز املساندة لبعث املؤسسات)أد(

-62-نفقات أخرى )معوالت ترصف،...(

129226160عدد املشاريع املتحّصلة عىل متويالت الصندوق
مهنا: عدد املشاريع املتحّصلة عى منحة بعنوان التجشيع عى التمنية 

108195137اجلهوية

49-     : عدد املشاريع  املتحّصلة عى منحة القطاعات ذات األولوية

      : عدد املشاريع  ذات األمهية الوطنية املتحّصلة عى منحة 
1--اإلستمثار

املصدر: البنك املركزي التونيس
)*( مّت إلغاء هذا االمتياز مبقتى قانون االستمثار اجلديد وهو ما يفّس تراجع املبالغ املتعلقة به

ســامه صنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة خــال الفــرتة 2018 - 2020 يف متويــل 
515 مؤسســة بإمتيــازات ماليــة بلغــت 110,2 م د مهنــا 102,8 م د يف شــل منــح و7,3 م د 

مســامهات يف رأس املــال و0,1 م د إعمتــاد مــايل واجــب إرجاعــه.

ــاخ إحــداث املؤسســات،  ــرت ســلبا عــى من ــي أّث ــا ال ــا مــع أزمــة كورون ــه تزامن مكــا أّن
ــة الهنــوض بالصناعــة والتجديــد يف إطــار أحــد  متّكــن الصنــدوق حســب إحصائيــات واكل

تدخاتــه لســنة 2020 مــن:

- تأمــن 35 دورة تكوينيــة جمانيــة إنتفــع هبــا 635 باعــث مــن أحصــاب املشــاريع مهنــم 
375 مــن جنــس اإلنــاث. وتعــى الــدورات التكوينيــة بعديــد احملــاور املتعلقــة مبراحــل إعــداد 
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وبعــث املــرشوع اكلدراســة الفنيــة لملــرشوع ومكوناهتــا )تقنيــات اإلتصــال، خمطــط األمعــال، 
ــات  ــة( واإللزتام ــوين لملؤسس ــن القان ــوق، الدراســة املاليــة، إجــراءات التكوي دراســة الس
اجلبائيــة واإلجمتاعيــة إلحــداث املؤسســة وقانــون اإلســتمثار والنظــام القانــوين للــرشاكت،

- إجنــاز حصــص مرافقــة جمانيــة لفائــدة 255 باعــث مــرشوع مــن قبــل الشــبكة الوطنيــة 
ــن إمتــام وإجنــاز 143 خمطــط أمعــال أي بنســبة 56 %.  ــت م حملاضــن املؤسســات مّكن
وتنجزحصــص املرافقــة طبقــا لإلتفاقيــات املمضــاة بــن واكلــة الهنــوض بالصناعــة والتجديــد 
اخلــراء  القطاعيــة،  الفنيــة  املراكــز  احملاســبن،  )اخلــراء  املعنيــة  األطــراف  وبعــض 
باملؤسســات اجلامعيــة...( وتمتحــور هــذه احلصــص حــول املصادقــة عــى فكــرة املــرشوع، 
ــة وتهسيــل احلصــول  ــل املؤسســات املالي ــل املــرشوع مــن قب ــة متوي اإلحاطــة لتهسيــل معلي
ــوين واإلداري إلنشــاء املؤسســة، تقــدمي إستشــارات  ــف القان ــازات، إعــداد املل عــى اإلمتي

ــة، ــايئ واإلجمتــايع واحملاســي لملؤسســة احملدث ــف اجلب حــول إعــداد املل

- تنظــم مــا يناهــز عــن 150 تظاهــرة جهويــة خمتلفــة عــن طريــق الشــبكة الوطنية حملاضن 
ــن  ــت ع ــرات مّت ــذه التظاه ــن ه ــا، حــوايل 80 % م املؤسســات ســواء مبقراهتــا أو خارجه
بعــد. وتمتثــل هــذه التظاهــرات يف موائــد مســتديرة وحلقــات تكوينيــة يف عــدة حمــاور ذات 
صلــة بريــادة األمعــال لفائــدة أحصــاب أفــار املشــاريع واملؤسســات املقميــة. وتعتــر هــذه 
ــادرة  ــة املب ــرش ثقاف ــل ن ــن وتهسي ــن الباعث ــر م ــرب أك ــرات فرصــة لملحاضــن للق التظاه
ــز  ــف خبدماهتــا وباحلواف ــك للتعري ــايل وكذل ــم الع ــدى خرجيــي مؤسســات التعل ــة ل خاّص

املوضوعــة عــى ذّمــة الباعثــن.

ويبــّن الــرمس البيــاين التــايل تطــّور اإلمتيــازات املاليــة املســندة إىل الباعثــن وعــدد 
املشــاريع املمّولــة:
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باعث مشروع من قبل الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات  255ة ة مجانية لفائدمرافقإنجاز حصص  -

المرافقة طبقا لإلتفاقيات  تنجزحصص. و%56مخطط أعمال أي بنسبة  143ّكنت من إتمام وإنجاز م

الممضاة بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبعض األطراف المعنية (الخبراء المحاسبين، المراكز 

لى فكرة تمحور هذه الحصص حول المصادقة عوت الفنية القطاعية، الخبراء بالمؤسسات الجامعية...)

المشروع، اإلحاطة لتسهيل عملية تمويل المشروع من قبل المؤسسات المالية وتسهيل الحصول على 

اإلمتيازات، إعداد الملف القانوني واإلداري إلنشاء المؤسسة، تقديم إستشارات حول إعداد الملف الجبائي 

  ،واإلجتماعي والمحاسبي للمؤسسة المحدثة

سواء  الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسساتهرة جهوية مختلفة عن طريق تظا 150تنظيم ما يناهز عن  -

وتتمثل هذه التظاهرات في موائد  من هذه التظاهرات تّمت عن بعد. %80بمقراتها أو خارجها، حوالي 

مستديرة وحلقات تكوينية في عدة محاور ذات صلة بريادة األعمال لفائدة أصحاب أفكار المشاريع 

أكثر من الباعثين وتسهيل نشر ثقافة  برصة للمحاضن للقرفوتعتبر هذه التظاهرات  .والمؤسسات المقيمة

خريجي مؤسسات التعليم العالي وكذلك للتعريف بخدماتها وبالحوافز الموضوعة على لدى ة المبادرة خاّص

  ذّمة الباعثين.

  
  ن وعدد المشاريع الممّولة:الرسم البياني التالي تطّور اإلمتيازات المالية المسندة إلى الباعثيويبّين 
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المنح المساهمات في رأس المال اإلعمادات الواجب إرجاعها عدد المشاريع الممّولة
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وتتوّزع اإلمتيازات املالية املسندة إىل الباعثن حسب القطاعات مكا يي:

الوحدة : ألف دينار

201820192020القطاع

208943755743610تدخالت الصندوق املسندة إىل الباعثني
65331846126967الصناعات الفاحية والغذائية
194036133358مواد البناء واخلزف والبلور

281039815153الصناعات الكمييائية
15441704372صناعات النسيج واملابس واجللد
462324874842الصناعات امليانيكية والكهربائية

295241385أنشطة اخلدمات املرتبطة بالصناعة
314970702533صناعات خمتلفة

تدخالت الصندوق احملالة إىل الواكلة  العقارية الصناعية 
والقطب التمنوي بقفصة والقطب التكنولويج بقابس 

بعنوان املسامهة يف تلكفة أشغال البنية األساسية
482022021104

257143975944714امجللة العامة

املصدر: البنك املركزي التونيس

تشر املعطيات الواردة باجلدول أعاه إىل:

- حمافظــة اإلســتمثارات يف قطــاع الصناعــات الفاحيــة والغذائيــة عــى إســتئثارها 
ــدوق )60,3% ســنة  ــوارد الصن ــى م ــة املســندة ع ــازات املالي ــن اإلمتي ــر م ــب األك بالنصي
2020( مــع تجسيــل تطــّور هــاّم يف جحــم اإلمتيــازات املاليــة بـــ 46,1 % مقارنة بســنة 2019 
يرجــع أساســا إىل منحــة اإلســتمثار املســندة إىل املــرشوع ذات األمهيــة الوطنيــة املتعلــق 

بإحــداث مركزيــة احلليــب »دليــس« بســيدي بوزيــد مببلــغ قــدره 8058 أد،

- تصــّدر اإلســتمثارات يف قطــاع الصناعــات الكمييائيــة املرتبــة الثانيــة مــن حيــث جحــم 
اإلمتيــازات املاليــة املســندة لفائدهتــا عــى مــوارد الصنــدوق )11,5% ســنة 2020( فضــا 
عــن تجسيــل تطــّور ملحــوظ يف جحــم هــذه اإلمتيــازات بـــ29,4  % مقارنــة بســنة 2019 وهــو 
مــؤرش عــى التطــّور املّطــرد الــذى يهشــده هــذا القطــاع خاّصــة يف أنشــطة صناعــة املــواد 
ــة األساســية والباســتيك ومنتجــات مــن املطــاط والصناعــات الصيدليــة وصناعــة  الكمييائي

مســتحرضات املــواد الشــبه الصيدليــة،

- إســتعادة الصناعــات امليانيكيــة والكهربائيــة مانهتــا مــن حيــث جحــم اإلمتيــازات املالية 
ــة  ــك املرتب ــت بذل ــد إحتلّ ــدوق ) 10,8% ســنة 2020( وق املخّصصــة هلــا عــى مــوارد الصن
الثالثــة مــع تجسيــل تطــّور هــاّم يف جحــم هــذه اإلمتيــازات بـــ 94,7  %مقارنــة بســنة 2019،
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- تراجــع جحــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة لقطــاع البنــاء واخلــزف والبلــور ســنة 2020 
ــة  ــوال مقارن ــازات مقب ــن يبــى جحــم هــذه اإلمتي ــة بســنة 2019 ولك بنســبة 7,1-  %مقارن

بســنة 2018،

- إخنفــاض هــاّم يف جحــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة لقطــاع الصناعــات املختلفــة ســنة 
2020 بنســبة 64,2-% مقارنــة بســنة 2019.

مكــا تشــر املعطيــات الــواردة بامللحــق عــدد 1 حــول التوزيــع اجلهــوي لإلمتيــازات املاليــة 
املســندة إىل الباعثــن عــى مــوارد صنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة إىل حمافظــة 
إقلــم الوســط الغــريب عــى إســتئثاره بالنصيــب األكــر مــن اإلمتيــازات املاليــة بـــ 41,4 % 
ســنة 2020 يليــه إقلــم المشــال الــرشيق بـــ 17,9% مّث إقلــم اجلنــوب بـــ 16,1% وإقلــم 

الوســط الــرشيق بـــ  14,8%وإقلــم المشــال الغــريب بـــ %7,3.

هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل تطــّور اإلمتيــازات املاليــة املســندة إىل لّك مــن إقلــم الوســط 
ــرشيق ســنة 2020  ــم الوســط ال ــوب وإقل ــم اجلن ــرشيق وإقل ــم المشــال ال ــريب وإقل الغ
مقارنــة بســنة 2019 مقابــل تراجــع يف اإلمتيــازات املاليــة املســندة إىل إقلــم المشــال 

ــريب. الغ

وتتــوّزع اإلمتيــازات املاليــة لســنة 2020 بــن األقالــم والواليــات املنتفعــة بالنصيــب األوفــر 
مهنــا عــى النحــو التــايل:

- إقلم الوسط الغريب: 18,507 م د )41,4%( وخاصة بوالية سيدي بوزيد،

- إقلم المشال الرشيق: 8,017 م د )17,9%( وخاصة بوالية زغوان،

- إقلم اجلنوب: 7,205 م د )16,1%( وخاصة بواليايت قفصة وتوزر،

- إقلم الوسط الرشيق: 6,639 م د )14,8%( وخاصة بواليي املهدية وصفاقس،

- إقلم المشال الغريب: 3,242 م د )7,3%( وخاصة بواليي جندوبة وسليانة.

·  الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى

هيــدف الصنــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليديــة إىل مســاعدة باعــي املشــاريع 
عــى اإلنتصــاب للحســاب اخلــاص أو توســعة مؤسســات صغــرى يف جمــاالت الصناعــات 
التقليديــة واملهــن الصغــرى مــن خــال توفــر جــزء مــن المتويــل الــذايت املســتوجب للحصــول 

عــى القــروض البنكيــة.  

وتعتــر هــذه اآلليــة مــن بــن أمّه اآلليــات الــي تعمتدهــا الدولــة للهنــوض بالعمــل املســتقل 
وتــرز أمهيهتــا يف جحــم تدخاهتــا املاليــة وعــدد املنتفعــن هبــا.
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وقــد هشــدت تدخــات الصنــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى 
لفائــدة باعــي املشــاريع تطــّورا ملحوظــا خــال الفــرتة 2018 - 2020. حيــث بلغــت 21015 
أد ســنة 2020 مقابــل 17770 أد ســنة 2019 و1767 أد ســنة 2018. ويرجــع هــذا التطــّور 
إىل التقــّدم يف تفعيــل مقتضيــات األمــر احلكــويم اجلديــد املنّظــم لتدخــات الصنــدوق عــدد 
57 لســنة 2019 املــؤرخ يف 21 جانــي 2019 خاّصــة تلــك املتعلقــة بتوســيع قامئــة األنشــطة 
الــي يتدّخــل فهيــا والرتفيــع يف ســقف لكفــة املشــاريع الــي ميكهنــا اإلنتفــاع بإمتيــازات 
الصنــدوق إىل حــدود 150 أد. ونشــر إىل أّن ضعــف تدخــات الصنــدوق لســنة 2018 
يرجــع إىل إيقــاف العمــل بتدخــات الصنــدوق طبقــا ملقتضيــات القانــون اجلديــد لإلســتمثار 
عــدد 71 لســنة 2016 وقــد مّت اإلقتصــار أنــذاك عــى إســتمكال متويــل املشــاريع املتحّصلــة 
عــى موافقــة البنــك قبــل غــّرة أفريــل 2017 والــي دخلــت طــور النشــاط الفعــي يف أجــل 
ــدوق ســني  ــة املســندة عــى مــوارد الصن ــازات املالي أقصــاه 6 أهشــر. ورمغ تطــّور اإلمتي
ــنوات 2016 و2015 و2014 و2013  ــندة للس ــغ املس ــا مل تتجاوزاملبال 2019 و2020 إاّل أّن
ــك يف  ــدوق وذل ــح اإلســتمثار عــى مــوارد الصن ــك أساســا إىل إلغــاء إســناد من ويعــود ذل

إطــار األمــر احلكــويم اجلديــد املنّظــم لتدخــات الصنــدوق.

وهشــدت مــوارد الصنــدوق تراجعــا ســنة 2020 مقارنــة بســني 2019 و2018 حيــث بلغــت 
21323 أد ســنة 2020 مقابــل 37323 أد ســنة 2019 و21389 أد ســنة 2018. ويعــزى هــذا 

الرتاجع إىل:

-تراجــع املبالــغ املســتخلصة بعنــوان اإلعمتــادات املســندة إىل الباعثــن والواجــب إرجاعهــا 
وفوائــد التأخــر ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019 بســبب الركــود الكبــر الــذي عرفــه قطــاع 
الصناعــات التقليديــة نتيجــة جاحئــة كورونــا وذلــك إلرتباطــه الوثيــق بقطــاع الســياحة ولغلــق 
حمــات احلرفيــن ســواء يف القــرى احلرفيــة أو يف ســوق الصناعــات التقليديــة مكــا ترّضرت 
كذلــك عديــد املؤسســات الناشــطة يف املهــن الصغــرى نتيجــة اإلضطــراب يف توريــد املــواد 

األوليــة الازمــة لإلســتمثار،

- ضعف الرصيد املتبيق من السنوات السابقة لدى البنك املركزي التوني،

- عدم إحالة منحة الدولة لفائدة الصندوق.

ــدى البنــك املركــزي التونــي للفــرتة  ويف مــا يــي كشــف حلســاب الصنــدوق املفتــوح ل
 : 2020 - 2018
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201820192020

213893732321323مجلة موارد الصندوق )أد(

---اإلعمتادات السنوية احملالة للبنك املركزي التوني)أد(

143951521512878اإلستخاصات بعنوان اإلعمتادات املسندة إىل الباعثن)أد( 

اإلستخاصات بعنوان قرض الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي 
واإلجمتايع )أد(

2697

723710615فوائد التأخر املستخلصة من الباعثن )أد(

--5خطايا التأخر املستخلصة من البنوك )أد(

6240213897823الرصيد املتبيق من السنة السابقة لدى البنك املركزي التوني)أد(

املبالغ احملالة من البنك املركزي التونيس إىل البنوك دون 
اعتبار تسبقات البنوك والرصيد املتبيق لدهيا من السنة 

السابقة )أد(
-2950015000

17671777021015مجلة تدخالت الصندوق )أد(

17671777021015مبالغ اإلعمتادات الواجب إرجاعها املسندة إىل الباعثن )أد(

---منح اإلستمثار املسندة إىل الباعثن ومعوالت الترف )أد(

30814821693عدد املشاريع املمّولة عىل موارد الصندوق

59627793117عدد مواطن الشغل املرّصح هبا

52465897170259جحم االستمثارات املمّولة عىل موارد الصندوق )أد(

31483538342175         مهنا : قروض بنكية )أد(

33158187069              : مسامهة الباعث )أد(

املصدر: البنك املركزي التونيس

ــل  ــرى يف متوي ــات التقليديــة واملهــن الصغ ــوض بالصناع ــين للهن ــدوق الوط ســامه الصن
قرابــة 3483 مــرشوع خــال الفــرتة 2018 - 2020 يف جمــايل الصناعــات التقليديــة واملهــن 
الصغــرى وذلــك عــى املــوارد املاليــة الراجعــة لــه وعــى املــوارد العاديــة للبنــوك يف شــل 

تســبقات. وقــد مكّنــت هــذه املشــاريع مــن إحــداث مــا يناهــز 6492 موطــن شــغل.

وتتــوزع اإلســتمثارات املمّولــة يف إطــار الصنــدوق والبالــغ جحمهــا134,476  م د خــال 
الفــرتة 2018 - 2020 حســب هيلكــة المتويــل مكــا يــي:

-قرض بنيك: 80,706 م د )%60(

- إعمتــادات الصنــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى:40,552  
م د )%30,2(

- متويل ذايت: 13,218م د )%9,8(
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ويرزالرمس البياين التايل تطّور تدخات الصندوق وعدد املشاريع املمّولة:

وتتوّزع تدخات الصندوق حسب األنشطة مكا يي:

النشاط

201820192020

عدد 
املشاريع 
املمّولة 

عىل موارد 
الصندوق

مبلغ 
اإلعمتاد 
الواجب 
إرجاعه 

املسند )أد(

عدد 
املشاريع 
املمّولة 
عىل 

موارد 
الصندوق

مبلغ 
اإلعمتاد 
الواجب 
إرجاعه 

املسند )أد(

عدد 
املشاريع 
املمّولة 
عىل 

موارد 
الصندوق

مبلغ 
اإلعمتاد 
الواجب 
إرجاعه 

املسند )أد(

13653330525262الصناعات التقليدية

2951702144917465166820753املهن الصغرى

3081767148217770169321015امجللة

املصدر: البنك املركزي التوني

تشر األرقام الواردة باجلدول أعاه إىل:

- حمافظــة أنشــطة املهــن الصغــرى عــى إســتئثارها بالنصيــب األوفــر مــن تدخــات 
الصنــدوق بـــ98,7  % مــن مجلــة التدخــات ســنة 2020. وتتــوزع تدخــات الصندوق أساســا 

عــى النحــو التــايل:
· حرف اخلدمات املختلفة: 8,367 م د 

· حرف اخلدمات املرتبطة بالصيانة: 1,370 م د
· احلرف الصغرى يف الصناعات الغذائية: 1,335 م د 

· املهن شبه الطبية: 1,235 م د

21 
 

 مشروع 3483قرابة تمويل  فييدية والمهن الصغرى للنهوض بالصناعات التقلالصندوق الوطني ساهم 

الصناعات التقليدية والمهن الصغرى وذلك على الموارد المالية  يفي مجال 2020-2018خالل الفترة 

ز ما يناه من إحداثوقد مكّنت هذه المشاريع  الراجعة له وعلى الموارد العادية للبنوك في شكل تسبقات.

  موطن شغل. 6492

 2020-2018الفترة خالل م د   134,476والبالغ حجمها الصندوق في إطارلة ثمارات الممّواإلست وتتوزع

  حسب هيكلة التمويل كما يلي:

  )60%(م د  80,706 قرض بنكي:-

  )30,2%(د م   40,552:للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرىإعتمادات الصندوق الوطني  -

  )9,8%( م د13,218تمويل ذاتي:  -

  

  الرسم البياني التالي تطّور تدخالت الصندوق وعدد المشاريع الممّولة:برزيو

  
  كما يلي: األنشطةحسب  تدخالت الصندوقوتتوّزع 

  

  النشاط

2018  2019  2020  
عدد 

المشاريع 

الممّولة على 

موارد 

  الصندوق

مبلغ اإلعتماد 

الواجب إرجاعه 

  المسند (أد)

عدد 

المشاريع 

الممّولة 

على موارد 

  دوقالصن

مبلغ اإلعتماد 

الواجب 

إرجاعه 

  المسند (أد)

عدد 

المشاريع 

الممّولة 

على موارد 

  الصندوق

مبلغ اإلعتماد 

الواجب 

إرجاعه 

  المسند (أد)

  262  25  305  33  65  13  الصناعات التقليدية
  20753  1668  17465  1449  1702  295  المهن الصغرى

  21015  1693  17770  1482  1767  308  الجملة
  البنك المركزي التونسي المصدر:

23001

28863

13253

29299

25535

30324

39679

17142

1767

17770

21015

2577

3420

1122

2228

2144

2315

3218

1459

308

1482

1693
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د 1000بحساب عدد المشاريع الممّولة

غرى تطّور تدخالت الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الص

وعدد المشاريع الممّولة

تدخالت الصندوق عدد المشاريع الممّولة
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· احلرف الصغرى يف الصناعات املعدنية وامليانيكية والكهربائية: 0,972 م د
احلرف يف صناعات اخلشب واحللفاء والسعف: 0,877 م د  ·

· احلرف يف الورق والطباعة: 0,612 م د
· حرف اخلدمات املرتبطة بقطاع البناء: 0,389 م د

· احلرف يف صناعات النسيج واملابس: 0,224 م د

- تراجــع اإلســتمثار اخلــاص يف قطــاع الصناعــات التقليديــة ســنة 2020 مقارنــة بســنة 
2019 وتواصــل حالــة الركــود الــي يعيهشــا هــذا القطــاع مّمــا يدعــو إىل البحــث عــن آليــات 
ملزيــد تمثــن وتطويــر الصناعــات التقليديــة وتأهيــل العاملــن هبــا وحتســن جــودة املنتوجــات 
وتعصــر طــرق ووســائل اإلنتــاج باإلضافــة إىل تطويــر تصديــر منتوجــات الصناعــات 
التقليديــة. وتتــوزع تدخــات الصنــدوق لفائــدة قطــاع الصناعــات التقليديــة حســب األنشــطة 

مكــا يي:

· حرف خمتلفة: 119,6 أد 

· حرف اخلشب: 59,7 أد

· حرف اإلكساء:37,7  أد

· حرف الطن واحلجارة: 22,9 أد

· حرف املعادن: 11,8 أد

· حرف اجللد واألحذية:5,8  أد

· حرف األلياف النباتية:4,7  أد

مكــا ناحــظ مــن خــال املعطيــات الــواردة بامللحــق عــدد 2 حــول التوزيــع اجلهــوي لتدخــات 
ــال  ــرى أّن إقلــم المش ــات التقليديــة واملهــن الصغ ــوض بالصناع ــين للهن ــدوق الوط الصن
الــرشيق قــد حظــي بالنصيــب األوفــر مــن تدخــات الصنــدوق بـــ 41,5  %ســنة 2020 يليــه 
إقلــم الوســط الــرشيق بـــ 24,3 % مّث إقلــم اجلنــوب     بـــ 15,0% وإقلــم الوســط الغــريب 

بـــ 10,3 % وإقلــم المشــال الغــريب بـــ %8,9. 

هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل تطــّور اإلمتيــازات املاليــة املســندة عــى مــوارد الصنــدوق إىل 
لّك األقالــم ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019 بإســتثناء إقلــم الوســط الغــريب الــذي هشــد 
تراجعــا ضئيــا مــن حيــث جحــم اإلمتيــازات املســندة وارتفاعــا مــن حيــث عــدد املشــاريع 

املمّولــة.

وتتــوّزع اإلمتيــازات املاليــة لســنة 2020 بــن األقالــم والواليــات املنتفعــة بالنصيــب األوفــر 
مهنــا عــى النحــو التــايل:
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- إقلــم المشــال الــرشيق: 8,728 م د )41,5%( وخاصــة بواليــات تونــس ونابــل وأريانــة 
وبــن عــروس،

- إقلم الوسط الرشيق: 5,105 م د )24,3%( وخاصة بواليي صفاقس وسوسة،

- إقلم اجلنوب: 3,146 م د )15,0%( وخاصة بواليي مدنن وقفصة،

- إقلم الوسط الغريب: 2,169 م د )10,3%( وخاصة بواليي سيدي بوزيد القروان،

إقلم المشال الغريب: 1,867 م د )8,9%( وخاصة بوالية باجة.  -

· الصندوق اخلاص لتمنية الفالحة والصيد البحري

يســامه الصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري يف حتقيــق أهــداف سياســة 
التمنيــة الفاحيــة والصيــد البحــري خاّصــة تطويــر اإلنتــاج الفــايح ومضــان األمــن الغذايئ 
والتشــغيل يف الوســط الريــي وحتســن ظــروف عيــش الفاحــن والبحــارة، وذلــك مــن خــال 

متويــل اإلمتيــازات املاليــة املســندة مبقتــى قانــون اإلســتمثار لســنة 2016 لفائــدة:

- املشاريع الفاحية الي ال تفوق لكفهتا 60 أد، 

- مشاريع الصيد البحري الي ال تفوق لكفهتا 90 أد،  

- مشاريع تربية األحياء املائية الي ال تفوق لكفهتا 100 أد.

ــات  ــا والصعوب ــة الــي متــّر هبــا تونــس مــع إنتشــار فــروس كورون ورمغ الفــرتة الصعب
ــا القطــاع الفــايح يف تونــس نذكــر مهنــا: ــي يواجهه ال

- غيــاب األدويــة واألمســدة وإن وجــدت فبأســعار مرتفعــة باإلضافــة إىل غــاء لكفــة اإلنتــاج 
والــذي أّدى إىل تراجــع احملصول، 

ــن الناشــطن يف  ــن 85 % م ــر م ــث أّن أك ــايح حي ــل الف ــن العم ــزوف الشــباب ع - ع
القطــاع تتجــاوز أمعــارمه 55 ســنة حســب إحصائيــات اإلحتــاد التونــي للفاحــة والصيــد 

البحــري،

- عدم املعرفة بالعمل الفايح وغياب اإلحاطة بالفاح وخاّصة من صغار الفاحن،

ــة الفاحــن وهــو مــا  ــة بســبب تــرامك مديوني ــة احلصــول عــى المتويــات البنكي - صعوب
جعــل مــا يقــارب 70 ألــف فــاح مــدرج بالقامئــة الســوداء والميكهنــم احلصــول عــى القروض 

البنكيــة مــّرة أخــرى.

ــع  ــد البحــري يف دف ــة والصي ــة الفاح ــدوق اخلــاص لتمني ــد ســامهت تدخــات الصن فق
ــا  ــا هاّم ــدوق إرتفاع ــات الصن ــت تدخ ــنة 2020. إذ عرف ــايح اخلــاص س ــتمثار الف اإلس
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ســنة 2020 حيــث بلغــت 28796 أد مقابــل 26396 أد ســنة 2019 و22131 أد ســنة 2018. 
وتتعلــق الزيــادة يف جحــم تدخــات الصنــدوق بأمهيــة املنــح املســندة يف حــن جسلـّـت مبالــغ 

القــروض املســندة تراجعــا ملحوظــا ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019.

وبالتــوازي، عرفــت مــوارد الصنــدوق تطــّورا ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019 حيــث بلغــت 
43214 أد ســنة 2020 مقابــل 36475 أد ســنة 2019 ويرجــع ذلــك أساســا إىل أمهيــة 
اإلعمتــادات احملالــة إىل الصنــدوق مــن مزيانيــة الدولــة لســنة 2020. ولكــّن تبــى مــوارد 
ــة  ــه ســنة 2018 والبالغ ــوارد املرصــودة لفائدت ــن امل ــر م ــّل بكث ــدوق لســنة 2020 أق الصن

أد.  46726

ــك  ــك الوطــين الفــايح والبن ــدى البن ــوح ل ــدوق املفت ويف مــا يــي كشــف حلســاب الصن
ــرتة 2018 - 2020: ــن للف ــي للتضام التون

201820192020

467263647543214مجلة اإلعمتادات املرصودة للصندوق )أد(

اإلعمتادات السنوية احملالة حلساب الصندوق املفتوح لدى 
17812750027000البنك الوطين الفاليح)أد(

اإلعمتادات السنوية احملالة حلساب الصندوق املفتوح لدى 
3000-1500البنك التونيس للتضامن)أد(

280935602472مبالغ اإلستخالصات )أد(

229229241996 إستخاص أصل القروض عن طريق البنك الوطين الفايح

330468336 إستخاص فوائض القروض عن طريق البنك الوطين الفايح

152137118 إستخاص أصل القروض عن طريق البنك التوني للتضامن

353122 إستخاص فوائض القروض عن طريق  البنك التوني للتضامن

226312495810938الرصيد املتبيق من السنة السابقة لدى البنك الوطين الفاليح )أد(

196-)*(1974457الرصيد املتبيق من السنة السابقة لدى البنك التونيس للتضامن )أد(

221312639628796مجلة تدخالت الصندوق )أد(

393145782882مبالغ القروض املسندة )أد(

393145782882 القروض املسندة عن طريق البنك الوطين الفايح )أد(

--- القروض املسندة عن طريق البنك التوني للتضامن )أد(

182002181825914مبالغ املنح املسندة )أد(

149962099724332املنح املسندة عن طريق البنك الوطين الفايح )أد(

32048211582املنح املسندة عن طريق البنك التوني للتضامن )أد(

---مبالغ القروض الفالحية املتخىل عهنا من قبل الدولة )أد(

345673589338224مبالغ القروض الفالحية غري املستخلصة )أد(

537252995367مبالغ القروض الفالحيةيف طور التقايض )أد(

املصدر: البنك الوطين الفاليح، البنك التونيس للتضامن
)*( يفّسالرصيــد املتبــيق الســلي بقيــام البنــك التونــي للتضامــن بإســناد منــح لفائــدة املنتفعــن عــى مــوارده الذاتيــة يف شــل تســبقات ليــمّت 

خصمهــا يف مــا بعــد مــن مــوارد حســاب الصنــدوق املفتــوح لديــه.
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ويشــر الــرمس البيــاين املــوايل إىل أّنــه رمغ تطــّور املــوارد املرصــودة للصنــدوق اخلــاص 
لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري إاّل أّن تدخاتــه تبــى ضعيفــة جــّدا مقارنــة مبــوارده.

مكّنت تدخات الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة والصيد البحري من:
- إسناد منح لفائدة 6956 منتفع سنة 2020 مقابل 6631 منتفع سنة 2019، 

- إسناد قروض لفائدة 781 منتفع سنة 2020 مقابل 1350 منتفع سنة 2019. 

وتتــوزع مبالــغ املنــح والقــروض املســندة عــى مــوارد الصنــدوق عــن طريــق البنــك الوطــين 
الفــايح والبالغــة 27214 أد حســب األنشــطة عــى النحــو التــايل:

ــاء جــّرارات وشــاحنات  ــق أساســا بإقتن ــة: 8675 أد تتعل ــدات الفاحي ــزيات واملع · التجه
ــزيات  ــن التجه ــا م ــار وغره ــب األبق ــدات حل ــف ومع ــين وآالت حصــاد العل ــل وآالت ج نق

ــة، الفاحي

ــة اآلبــار وكهربهتــا  ــاه وحفــر وهتيئ ــاء خّزانــات املي ــق ببن ــري الفــايح: 7823 أد تتعل · ال
ــرّش  ــرّي بال ــدات ال ــرة ومع ــرة قط ــرّي قط ــدات ال ــاء مع ــة وإقتن ــدات الكهربائي ــاء املولّ وإقتن

ــرّي املوضــي، وال

ــوب  ــة احلب ــا بزارع ــة: 6189 أد تتعلــق أساس ــى الرتب · تمنيــة األجشــار واحملافظــة ع
والمطــامط والبطاطــا وغراســة التفــاح وأجشــار الزياتــن والنخيــل واللــوز وإجنــاز أشــغال 
ــرى  ــف األخ ــن املصاري ــك م ــر ذل ــات وغ ــة بالزراع ــة والعناي ــاه والرتب ــى املي ــة ع احملافظ

ــة،  ــد العامل ــة خلــاص الي ــوال متداول كأم

ــازن  ــة وخم ــاكن ريفي ــة مس ــاء وهتيئ ــق ببن ــات: 1930 أد تتعل ــة والهتي ــاءات الريفي · البن
ــة، ــواض مائي ــتودع وأح ــوب ومس ــن احلب ــع ختزي ــة وصوام ــات الفاحي ــظ املنتوج حلف

25 

 

خاص لتنمية الفالحة الموارد المرصودة للصندوق ال تطّورإلى أّنه رغم الرسم البياني الموالي  ويشير

  مقارنة بموارده.جّدا تبقى ضعيفة  هتدخالتأّن  إّال والصيد البحري

  

  

  

  من: الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحريالصندوق ت تدخالت مكّن

  ، 2019منتفع سنة  6631مقابل  2020منتفع سنة  6956إسناد منح لفائدة  -

  . 2019منتفع سنة  1350ل مقاب 2020منتفع سنة  781إسناد قروض لفائدة  -

  

والبالغة  على موارد الصندوق عن طريق البنك الوطني الفالحي المسندةوالقروض وتتوزع مبالغ المنح 

 :على النحو التالي األنشطةحسب أد  27214

 جنيتتعلق أساسا بإقتناء جّرارات وشاحنات نقل وآالت  أد 8675: فالحيةالمعدات التجهيزات وال •

 ،وغيرها من التجهيزات الفالحيةحلب األبقار ومعدات  لفحصاد العوآالت 

وكهربتها وإقتناء  اآلباروتهيئة وحفر  ببناء خّزانات المياهتتعلق  أد 7823 الري الفالحي: •

 ،قطرة قطرة ومعدات الرّي بالرّش والرّي الموضعيإقتناء معدات الرّي الموّلدات الكهربائية و

بزارعة الحبوب والطماطم تتعلق أساسا  أد 6189: بةتنمية األشجار والمحافظة على التر •

إنجاز أشغال المحافظة على المياه و والنخيل واللوز أشجار الزياتينالتفاح وغراسة والبطاطا و

وغير ذلك من المصاريف األخرى كأموال متداولة لخالص اليد ت اوالعناية بالزراعوالتربة 

 العاملة، 

مساكن ريفية ومخازن لحفظ المنتوجات وتهيئة بناء بتتعلق  أد 1930والتهيئات:  ريفيةالبناءات ال •

 ومستودع وأحواض مائية،وصوامع تخزين الحبوب الفالحية 
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تطّور موارد ونفقات الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

المنح القروض اإلعتمادات المرصودة للصندوق تدخالت الصندوق
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· تربيــة املاشــية: 1425 أد تتعلــق أساســا برتبيــة األغنــام والنحــل وامجلــال واملاعــز والديــك 
الــرويم ومــا يتطلبــه ذلــك مــن هتيئــة املــرايع واإلســتطبات واملداجــن وإقتنــاء بيــوت لرتبيــة 

النحل،

· الصيد البحري: 1172 أد تتعلق بإقتناء مراكب الصيد البحري ومعدات الصيد.

ــدوق  ــات الصن ــوي لتدخ ــع اجله ــول التوزي ــدد 3 ح ــق ع ــواردة بامللح ــام ال ــر األرق وتش
اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري إىل حمافظــة إقلــم اجلنــوب عــى املرتبــة األوىل 
مــن ناحيــة جحــم اإلمتيــازات املســندة عــى مــوارد الصنــدوق لفائدتــه بنســبة 44,7 % مــن 
ــم المشــال  ــم الوســط الغــريب بـــ 18,1  % مّث إقل ــه إقل ــة التدخــات لســنة 2020 يلي مجل
الــرشيق بـــ 17,1 % وقــد هشــد بذلــك تراجعــا يف جحــم اإلمتيــازات املســندة لفائدتــه مقارنــة 
ــب  ــي المشــال الغــريب والوســط الــرشيق عــى املرات ــن إقل ــظ لّك م بســنة 2019. وحاف

ــوايل 10,9  % و9,1 % ســنة 2020. الرابعــة واخلامســة بنســب عــى الت

وتتــوزع تدخــات الصنــدوق لســنة 2020 بــن األقالــم والواليــات املنتفعــة بالنصيــب األوفــر 
مهنــا عــى النحــو التــايل: 

- إقلم اجلنوب: 12,865 م د )44,7 %( وخاصة بواليات مدنن وقبي وقابس،

- إقلم الوسط الغريب: 5,200 م د )18,1%( وخاصة بوالية سيدي بوزيد،

- إقلم المشال الرشيق: 4,969 م د )17,1%( وخاصة بواليي بزنرت ونابل،

- إقلم المشال الغريب: 3,144 م د )10,9%( وخاصة بوالية سليانة،

- إقلم الوسط الرشيق: 2,618 م د )9,1%( وخاصة بواليي صفاقس واملهدية،

·  الصندوق اخلاص للتمنية الفالحية )احلساب املركزي للتمنية الفالحية(

ــة( يف  ــة الفاحي ــة )احلســاب املركــزي للتمني ــة الفاحي ــدوق اخلــاص للتمني يســامه الصن
جتســم أهــداف سياســة التمنيــة الفاحيــة خاصــة تدعــم القدرة التنافســية لقطاعــات الفاحة 
والصيــد البحــري واخلدمــات املرتبطــة هبــام والرفــع مــن جــودة وســامة املنتــوج ومــن قميتــه 
املضافــة والتحــّم يف التلكفــة، وذلــك مــن خــال متويــل اإلمتيــازات املاليــة املســندة مبقتــى 

قانــون اإلســتمثار لســنة 2016 لفائــدة:

- اإلستمثارات املنجزة يف قطاع الفاحة الي ترتاوح لكفهتا بن 60 أد و15 م د، 

- اإلســتمثارات املنجــزة يف قطــاع الصيــد البحــري الــي تــرتاوح لكفهتــا بــن 90 أد و15 
م د، 
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- مشاريع تربية األحياء املائية الي ترتاوح لكفهتا بن 100 أد و15 م د،

- مشاريع اخلدمات املرتبطة بالفاحة والصيد البحري الي ال تتجاوز 15 م د،

- مشاريع التحويل األويل املندجم ملنتوجات الفاحة والصيد البحري،

- اإلســتمثارات الــي تنجزهــا الــرشاكت التعاونيــة للخدمــات الفاحيــة وجمامــع التمنيــة 
يف قطــاع الفاحــة والصيــد البحــري.

ــروس  ــواء الف ــة إلحت ــا الدول ــي أقرهت ــة ال ــراءات الوقائي ــا ولإلج ــة كورون ــد اكن ألزم وق
تداعيــات ســلبية عــى اإلســتمثار الفــايح اخلــاص يف قطــايع الفاحــة والصيــد البحــري 

ــل أساســا يف: لســنة 2020 تمتث

- إضطــراب يف الــزتّود باملســتلزمات الرضوريــة إلجنــاز اإلســتمثارات عــى غــرار إقتنــاء 
ــة املــوّردة وخاصــة خــال  ــاء واملــوايش والتجهــزيات الفاحي املــواد األوليــة ملســتلزمات البن

فــرتة احلجــر الــح الشــامل،

- نقــص يف اليــد العاملــة الفاحيــة وخاصــة املومسيــة والغــر قاطنــن يف مناطــق اإلنتــاج 
خــال فــرتة احلجــر الــّح الشــامل وحظــر التجــّول،

ــات اإلســتمثار  ــى ملف ــة ع ــازات لملصادق ــناد اإلمتي ــراب يف أشــغال جلــان إس - إضط
ــّح الشــامل، ــرتة احلجــر ال ــا خــال ف ــف األشــغال نائي وتوّق

- تأّخــر يف رصف املنــح لملســتمثرين مــن أحصــاب امللفــات اجلاهــزة للــرف خــال فــرتة 
احلجــر الــّح الشــامل وفــرتة العمــل باحلّصــة الواحــدة،

- ضعــف المتويــات املوّجهــة لملســتمثرين الفاحيــن بســبب إنشــغال البنــوك خــال فــرتة 
احلجــر الــّح مبعاضــدة املؤسســات الــي تشــكو صعوبــات إقتصاديــة مــن جــراء األزمــة 
الوبائيــة باإلضافــة إىل تراجــع ديناميكيــة إســناد القــروض الفاحيــة وتواصــل ارتفــاع نســبة 
ــة  ــروض البنكي ــة الق ــاع لكف ــي ســامهت يف ارتف ــنة 2020 وال ــال س ــة خ ــدة املديري الفائ

املســندة.

وقــد أّدى هــذا الظــرف اإلســتثنايئ الصعــب إىل التوّقــف الوقــي عــن النشــاط الفــايح 
أو تأجيــل إجنــاز معليــات اإلســتمثار الفــايح. وهــذا مــا يفــّس الرتاجــع احلــاّد لتدخــات 
ــنة 2020  ــة( س ــة الفاحي ــزي للتمني ــاب املرك ــة )احلس ــة الفاحي ــاص للتمني ــدوق اخل الصن
مقارنــة بســنة 2019 بنســبة 37,1-%، حيــث بلغــت تدخاتــه 79920 أد ســنة 2020 مقابــل 

126995 أد ســنة 2019.

وبالتــوازي جّسلــت مــوارد الصنــدوق تراجعــا بنســبة  27,4-%ســنة 2020 مقارنــة بســنة 
2019، حيــث بلغــت مــوارده 107426 أد ســنة 2020 مقابــل 147934 أد ســنة 2019. 
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ــغ املســتخلصة  ــة للصنــدوق وضعــف املبال ــة احملال ــك إىل إخنفــاض منحــة الدول ويرجــع ذل
ــور  ــر تده ــض عــى إث ــا والفوائ ــة واإلعمتــادات الواجــب إرجاعه ــروض العقاري ــوان الق بعن
ــة بعــد إغــاق  ــة املاليــة لملســتمثرين بســبب تراجــع الطلــب عــى املنتجــات الفاحي الوضعي

ــزنل واملطــامع وضعــف املــومس الســيايح. ال
ــرتة  ــك الوطــين الفــايح للف ــدى البن ــوح ل ــدوق املفت ــي كشــف حلســاب الصن ــا ي ويف م

:2020 -  2018

201820192020

90317147934107426مجلة اإلعمتادات املرصودة للصندوق )أد(
6913111236482150اإلعمتادات السنوية احملالة للصندوق )أد(

342431612801اإلستخاصات بعنوان القروض العقارية والفوائض )أد(

119610132اإلستخاصات بعنوان اإلعمتادات الواجب إرجاعها والفوائض )أد(

---اإلستخاصات بعنوان املسامهات والقمية الزائدة )أد(

930--املبالغ املستخلصة أصا وفائضا بعد التقايض )أد(

176433179921413الرصيد املتبيق من السنة السابقة )أد(

6050312699579920مجلة تدخالت الصندوق )أد(
5068411269171062مبالغ املنح املسندة )أد(

-161مبالغ اإلعمتادات الواجب إرجاعها املسندة )أد(

9625137778496مبالغ القروض العقارية املسندة )أد(

---مبالغ املسامهات املسندة )أد(
اعمتادات حمالة إىل واكلة الهنوض بالصناعة والتجديد بعنوان مشاريع التحويل 

178526362األويل املندجم )أد(

املصدر: البنك الوطين الفاليح

ويبــن الــرمس البيــاين املــوايل تطــّور مــوارد ونفقــات الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة 
)احلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة(:

28 

 

  

المركزي  لتنمية الفالحية (الحسابالصندوق الخاص لونفقات موارد  تطّوريبين الرسم البياني الموالي و

  :للتنمية الفالحية)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من:الصندوق الخاص للتنمية الفالحية (الحساب المركزي للتنمية الفالحية) مكنت تدخالت 

  ، 2019سنة  منتفع 3833 مقابل 2020منتفع سنة  2489 إسناد منح لفائدة -

  ،2019مشاريع سنة  7مقابل  2020سنة  لمندمجمشاريع للتحويل األولي ا 4 إسناد منح لفائدة -

  .2019منتفع سنة  159مقابل  2020منتفع سنة  126إسناد قروض عقارية لفائدة  -

 2018 2019 2020 

 107426 147934 90317 جملة اإلعتمادات المرصودة للصندوق (أد)

 82150 112364 69131 للصندوق (أد)اإلعتمادات السنوية المحالة 

 2801 3161 3424  اإلستخالصات بعنوان القروض العقارية والفوائض (أد)

 132 610 119  اإلستخالصات بعنوان اإلعتمادات الواجب إرجاعها والفوائض (أد)

 - - -  (أد) قيمة الزائدةاإلستخالصات بعنوان المساهمات وال

  930 - -  بعد التقاضي (أد) المبالغ المستخلصة أصال وفائضا

 21413 31799 17643  الرصيد المتبقي من السنة السابقة (أد)

 79920 126995 60503  جملة تدخالت الصندوق (أد)

 71062 112691 50684  مبالغ المنح المسندة (أد)

 - 1 16 مبالغ اإلعتمادات الواجب إرجاعها المسندة (أد)

 8496 13777 9625  (أد)مبالغ القروض العقارية المسندة 

 - - -  مبالغ المساهمات المسندة (أد)

 362 526 178  المندمج (أد) األولي اعتمادات محالة إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان مشاريع التحويل

  المصدر: البنك الوطني الفالحي
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تطّور موارد ونفقات الحساب المركزي للتنمية الفالحية

منح مشاريع التحويل األولي المندمجة اإلعتمادات الواجب إرجاعها القروض العقارية

المنح اإلعتمادات المرصودة للصندوق تدخالت الصندوق
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مكنــت تدخــات الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة )احلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة( 
من:

- إسناد منح لفائدة 2489 منتفع سنة 2020 مقابل 3833 منتفع سنة 2019، 

- إســناد منــح لفائــدة 4 مشــاريع للتحويــل األويل املنــدجم ســنة 2020 مقابــل 7 مشــاريع 
ســنة 2019،

- إسناد قروض عقارية لفائدة 126 منتفع سنة 2020 مقابل 159 منتفع سنة 2019.

ــك منــح مشــاريع التحويــل  ــغ املنــح املســندة والبالغــة 71424 أد مبــا يف ذل وتتــوزع مبال
األويل املنــدجم، حســب األنشــطة، عــى النحــو التــايل:

· التجهــزيات واملعــدات الفاحيــة: 45402 أد تتعلــق أساســا بإقتناء جّرارات وشــاحنات نقل 
وآالت حصــاد وآالت يدويــة للحــرث ومعــدات تريــد وجتهــزيات لتصنيــع احلليــب وجتهــزيات 

لتكييــف المتــور ومعــدات الوقايــة مــن الصقيــع،

· الغراســات: 7039 أد تتعلــق أساســا بغراســة أجشــار الزياتــن والنخيــل وأجشــار 
الفســتق واللــوز وزراعــة احلبــوب والمطــامط والنباتــات العلفيــة والتــن الشــويك والزراعــات 
البيولوجيــة والزراعــات احملميــة باإلضافــة إىل أشــغال احملافظــة عــى امليــاه وأدمي األرض،

· البنــاءات الريفيــة والهتيــات: 5917 أد تتعلــق ببنــاء مســاكن ريفيــة وخمــازن حلفــظ 
املنتوجــات الفاحيــة ومســتودع وأحــواض مائيــة،

· الــري الفــايح: 4235 أد تتعلــق بإقتنــاء معــدات الــرّي بالــرّش ومعــدات الــرّي املوضــي 
ــات  ــاء خّزان ــة وبن ــدات الكهربائي ــاء مولّ ــا وإقتن ــار وكهربهت ــر اآلب ــاج اخلــرضوات وحف إلنت

امليــاه،

· الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائيــة: 3162 أد تتعلــق بإقتنــاء مراكــب الصيــد البحــري 
ومعــدات الصيــد باألضــواء والصيــد باجلــّر وتربيــة األحيــاء املائيــة،

·  اخلدمــات املرتبطــة بالقطــاع ومصاريــف خمتلفــة: 2956 أد تتعلــق بتكييــف املنتوجــات 
الفاحيــة وصيانــة املعــدات الفاحيــة وخدمــات اإلستشــارات الفاحيــة ومصاريــف خمتلفــة 

يف شــل مــال متــداول خلــاص اليــد العاملــة وغرهــا،

· تربيــة املاشــية: 2351 أد تتعلــق أساســا برتبيــة الدواجــن والنحــل واألغنــام واملاعــز 
واألبقــار ومــا يتطلبــه ذلــك مــن هتيئــة املــرايع واإلســتطبات واملداجــن وإقتنــاء بيــوت لرتبيــة 

النحــل،
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· التحويــل األويل املنــدجم: 362 أد تتعلــق بـــ 2 مشــاريع ملعــارص زيــت الزيتــون ومــرشوع 
لتكييــف منتوجــات الصيــد البحــري ومــرشوع لتكييــف الغــال.

وتتــوزع مبالــغ القــروض العقاريــة املســندة والبالغــة 8496 أد بــن قــروض لــرشاء األرض 
ــب  ــن بالنصي ــة القري ــت والي ــة قصــد إجنــاز مــرشوع فــايح. وقــد حظي وقــروض الهتيئ
ــة املســندة مبــا قــدره 4399 أد )51,8%( تلهيــا  األوفــر مــن حيــث جحــم القــروض العقاري
ــدره 1088 أد  ــد مبــا ق ــة ســيدي بوزي ــدره 1110 أد )13,1%( مّث والي ــة قفصــة مبــا ق والي

.)%12,8(

مكــا تشــر املعطيــات الــواردة بامللحــق عــدد 4 حــول التوزيــع اجلهــوي لتدخــات احلســاب 
املركــزي للتمنيــة الفاحيــة )منــح وقــروض عقاريــة( إىل حمافظــة إقلــم الوســط الغــريب عــى 
ــم  ــه إقل ــة بـــ 35,8  % ســنة 2020 يلي ــازات املالي ــن اإلمتي ــر م ــب األك إســتئثاره بالنصي
اجلنــوب بـــ 20,6 % مّث إقلــم المشــال الــرشيق بـــ 16,6  % وإقلــم المشــال الغـــــــريب بـــ 
16,1%. يف حــن تراجــع نصيــب إقلــم الوســط الــرشيق ليحتــل املرتبــة األخــرة مــن حيــث 

حجــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة عــى مــوارد الصنــدوق بـــ %10,8. 

هــذا ونشــر إىل أّن اإلمتيــازات املاليــة املســندة إىل لّك األقالــم قــد جّسلــت تراجعــا ســنة 
2020 مقارنــة بســنة 2019 وخاّصــة عــى مســتوى إقلــم الوســط الــرشيق.

وتتــوّزع اإلمتيــازات املاليــة لســنة 2020 بــن األقالــم والواليــات املنتفعــة بالنصيــب األوفــر 
مهنــا عــى النحــو التــايل:

- إقلم الوسط الغريب: 28,606 م د )35,8%( وخاصة بواليي سيدي بوزيد والقرين،

- إقلم اجلنوب: 16,482 م د )20,6%( وخاصة بواليي قفصة ومدنن،

- إقلم المشال الرشيق: 13,304 م د )16,6%( وخاصة بواليي نابل وبزنرت،

- إقلم المشال الغريب: 12,905 م د )16,1%( وخاصة بواليي جندوبة وسليانة،

- إقلم الوسط الرشيق: 8,623 م د )10,8%( وخاصة بوالية صفاقس.

· صندوق الهنوض بقطاع الزيتون 

يتدخــل صنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون قصــد تمنيــة إنتــاج قطــاع الزيتــون وحتســن 
جودتــه والزيــادة يف مســاحة األرايض املزروعــة بأجشــار الزيتــون مــن خال متويل األنشــطة 

املتعلقــة بـ:
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- إقتاع الزياتن املسّنة يف األرايض الصاحلة لغراسة الزيتون قصد إعادة غراسهتا،
- إحداث غراسات جديدة بعلية أو مكثفة أو سقوية لزياتن الزيت أو املائدة،

- إبادة المجن بالطريقة امليانيكية أو الكمييائية،
- إقتناء املعدات والتجهزيات اخلصوصية للزياتن،
- معليات صيانة الزياتن: تمسيد وتقلم وحراثة.

وقــد عرفــت تدخــات الصنــدوق تراجعــا ملحوظــا خــال الفــرتة 2018 - 2020. ويعــود ذلــك 
إىل أّن معظــم تدخــات الصنــدوق أصبحــت متــّول عــى مــوارد الصنــدوق اخلــاص لتمنيــة 
الفاحــة والصيــد البحــري واحلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة وذلــك يف إطــار اإلمتيــازات 
املســندة مبقتــى قانــون اإلســتمثار بإعتبــار أمهيــة هــذه اإلمتيــازات مقارنــة باإلمتيــازات 

املســندة يف إطــار صنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون.

ــل  ــر إىل حتوي ــنة 2019 بالنظ ــة بس ــنة 2020 مقارن ــدوق س ــوارد الصن ــت م ــن إرتفع ول
إعمتــادات مــن مزيانيــة الدولــة لفائدتــه ســنة 2020، إاّل أّن تدخــات الصنــدوق تبــى ضعيفــة 

جــّدا مقارنــة جبملــة املــوارد املرصــودة لفائدتــه.

ــك الوطــين الفــايح للفــرتة  ــدى البن ــوح ل ــدوق املفت ــي كشــف حلســاب الصن ــا ي ويف م
:2020 -  2018

201820192020

15949201037مجلة اإلعمتادات املرصودة للصندوق )أد(

850-694اإلعمتادات السنوية احملالة للصندوق )أد(

511مبالغ اإلستخالصات )أد(

410,5 إستخاص أصل القروض )أد(

0,5-1 إستخاص فوائض القروض)أد(

895919183الرصيد املتبيق من السنة السابقة )أد(

3--موارد أخرى )إلغاء إسناد منحة اإلستمثار( )أد(

674738579جحم تدخات الصندوق املسندة إىل الباعثن )أد(

669738579مبالغ منح اإلستمثار املسندة )أد(

669738579 لفائدة : األفراد

---         : التعاضديات

---مبالغ القروض متوسطة أو طويلة املدى املسندة )أد(

--5مبالغ القروض قصرية املدى املسندة )أد(

--5 لفائدة : األفراد

---         : التعاضديات
املصدر: البنك الوطين الفاليح
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ويشر الرمس البياين التايل إىل ضعف تدخات الصندوق مقارنة مبوارده:

مكــا هشــد عــدد املنتفعــن باملنــح املســندة عــى مــوارد صنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون 
تراجعــا حــاّدا. إذ بلــغ عــددمه 272 منتفــع ســنة 2020 مقابــل 695 منتفــع ســنة 2019.

وقــد حظــي إقلــم اجلنــوب بالنصيــب األوفــر مــن تدخــات الصنــدوق 56,1  %مــن مجلــة 
املنــح املســندة لســنة 2020، يليــه إقلــم الوســط الغــريب بـــ 28,2% وفقــا لمللحــق عــدد 5 
ــات  ــوزع تدخ ــون. وتت ــاع الزيت ــدوق الهنــوض بقط ــات صن ــوي لتدخ ــع اجله ــول التوزي ح
الصنــدوق لســنة 2020 بــن بقيــة األقالــم والواليــات املنتفعــة بالنصيــب األوفــر مهنــا عــى 

النحــو التــايل: 

- إقلم اجلنوب :  321,2 أد )56,1%( وخاصة بوالية قابس،

-  إقلم الوسط الغريب:  161,8 أد )28,2%( وخاصة بوالية سيدي بوزيد،

- إقلم المشال الرشيق: 83 أد )14,5%( جّسلت بوالية زغوان،

- إقلم المشال الغريب: 4 أد )0,7%( جّسلت بوالية سليانة،

- إقلم الوسط الرشيق: 3 أد )0,5%( وخاصة بوالية صفاقس،

ولــن تشــر اإلحصائيــات إىل أّن مــوارد تونــس مــن أجشارالزيتــون تقــّدر بأكــر مــن 98 
ــة خمّصصــة  ــن األرايض الصاحلــة للزراع ــن 30 % م ــر م ــون وأّن أك ــون جشــرة زيت ملي
ــت الزيتــون  لغراســة أجشــار الزيتــون مبســاحة 1,9 مليــون هكتــار وأّن معــّدل إنتــاج زي
للخمــس ســنوات األخــرة يقــّدر بنحــو 220 ألــف طــن ومتّثــل مكيــة زيــت الزيتــون املصــّدرة 
ســنويا حــوايل 70 % مــن اإلنتــاج الوطــين، إاّل أّن معــّدل إنتــاج الزيتــون باهلكتــار يف تونس 

31 

 

  :2020- 2018وفي ما يلي كشف لحساب الصندوق المفتوح لدى البنك الوطني الفالحي للفترة 

  

  

  :مواردهب مقارنةإلى ضعف تدخالت الصندوق  يشير الرسم البياني التاليو

  

  

تراجعا حاّدا. إذ بلغ  النهوض بقطاع الزيتون صندوقبالمنح المسندة على موارد شهد عدد المنتفعين كما 

  .2019منتفع سنة  695مقابل  2020منتفع سنة  272عددهم 
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تطّور موارد ونفقات صندوق النهوض بقطاع الزيتون

القروض  المنح اإلعتمادات المرصودة للصندوق تدخالت الصندوق

 2018 2019 2020 

 1037 920 1594 جملة اإلعتمادات المرصودة للصندوق (أد)

 850 - 694 اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق (أد)

 1 1 5  اإلستخالصات (أد)مبالغ 

 0,5 1 4  إستخالص أصل القروض (أد) 

 0,5 - 1  إستخالص فوائض القروض(أد) 

 183 919 895  الرصيد المتبقي من السنة السابقة (أد)

  3  -  -  (أد)موارد أخرى (إلغاء إسناد منحة اإلستثمار) 

 579 738 674  حجم تدخالت الصندوق المسندة إلى الباعثين (أد)

 579 738 669  لغ منح اإلستثمار المسندة (أد)مبا

 579 738 669  لفائدة : األفراد 

 - - -  : التعاضديات  

 - - - مبالغ القروض متوسطة أو طويلة المدى المسندة (أد)

 - - 5  مبالغ القروض قصيرة المدى المسندة (أد)

 - - 5  لفائدة : األفراد 

 - - -  : التعاضديات   

  ك الوطني الفالحيالمصدر: البن
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يبــى ضعيفــا ومتذبذبــا ويهشــد إخنفاضــا مســمترا وحتتــل بذلــك تونــس املرتبــة األخــرة 
بــن الــدول التســعة املنتجــة للزيتــون يف اإلحتــاد األورويب وإقلــم الــرشق األدىن ومشــال 
ــإّن  ــرب، ف ــاج باملغ ــس متوســط اإلنت ــون يف مشــال تون ــاج الزيت ــارب إنت ــن يق ــا. ول إفريقي
معــدل اإلنتــاج جبهــات الوســط تقــّل مرتــن عــن مثياهتــا يف الــدول املنافســة مكــا تقــل يف 
اجلنــوب مبــا يزيــد عــن أربــع مــّرات وذلــك حســب دراســة أعّدهتــا منّظــة األغذيــة والزراعــة 
ــرت عــى  ــي أث ــد طرحــت الدراســة املشــالك الرئيســية ال ــألمم املتحــّدة يف 2018)1(. وق ل

مردوديــة القطــاع نوردهــا اكلتــايل:

- ضعــف البنيــة التحتيــة ونقــص مــوارد الــرّي: حيــث ال متثــل املســاحات املرويــة ســــوى 
ــة أمــام  ــاه عقب ــون يف تونــس، مكــا يعتــر نقــص املي 3,5 % مــن املســاحة املزروعــة بالزيت

ــة، ــع يف املســاحات املروي التوّس

ــاع نســبة األجشــار  ــن وإرتف ــة مــن الزيات ــة الســّيئة ملســاحات هاّم - املامرســات الفاحي
ــمّت صيانهتــا، الــي ال ي

- ضعــف كثافــة الغراســات وهتــّرم أجشــار الزيتــون حيــث أّن حــوايل 25 % مــن أجشــار 
الزيتــون يزيــد معرهــا عــن 70 عامــا،

- ضعف مستوى امليكنة الفاحية خاّصة ميكنة اجلين،

ــة التدّخــل لوقايــة أجشــار الزيتــون مــن األمــراض واآلفــات إىل جانــب إفتقــار  - حمدودي
ــرّي  ــد اجلــين ويف جمــال ال ــا بع ــة م ــة اإلســتمثارات يف مرحل ــن إىل اخلــرة وقلّ الفاح

ــات اإلرشــاد الفــايح، ــدرة خدم ون

- إفتقــار الفاحــن للخــرة يف التســويق وتفضيــل أغلهبــم لإلســتغال الفــردي للزيتــون مّمــا 
أّدى إىل وجــود عــدد حمــدود مــن التعاونيــات املعنيــة مبنــي الزيتــون.

مكــا أّدى إرتفــاع تاليــف اإلنتــاج وزيــادة مديونيــة الفاحــن الــي حــّدت مــن قدرهتــم عــى 
احلصــول عــى القــروض البنكيــة إىل اإلرضار بشــل كبــر بقطــاع الزيتون.

وعــى الــرمغ مــن اجلهــود اهلامــة املبذولــة يف ســبيل تمنية الصــادرات والهنــوض باملنتجات 
ذات القميــة املضافــة املرتفعــة، إاّل أّن مســتوى إنتــاج الزيتــون الــذي ميّثــل األســاس بالنســبة 
لسلســلة القميــة، مل حيظــى باإلهمتــام الــازم مّمــا هيــّدد إمانيــة تطويــره وحتســن جودتــه. 
وقــد قّدمــت الدراســة الــي أعّدهتــا منّظــة األغذيــة والزراعــة لــألمم املتحــّدة يف 2018 مجلــة 
مــن التوصيــات املتعلقــة بإنتــاج ونقــل الزيتــون واإلطــار املؤسســايت والسياســات املتعلقــة 

بالقطــاع نوردهــا اكلتــايل:

1( دراسة وحتليل منظومة زيت الزيتون يف تونس – منظة األغذية والزراعة لألمم املّتحدة والبنك األرويب لإلنشاء والتعمر، 2018.
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ــق حتســن املامرســات  ــن طري ــة ع ــادة اإلنتاجي ــة خمّصصــة لزي - إطــاق محــات توعوي
الفاحيــة مبــا يف ذلــك إســتخدام ميــاه الــرف مــع إعطــاء األولويــة ملناطق المشال والوســط 
والــي يتوقــع حتقيــق نســبة جنــاح أفضــل هبــا. وبالنســبة للجنــوب، ينبــي إختبــار أصنــاف 
أجشــار الزياتــن األكــر مامئــة والــي تمتتــع مبقاومــة أكــر للجفــاف. مكــا ينصــح بالقيــام 
ــل جبــين  ــون والتعجي ــن أجشــار الزيت ــرار أجشــار الفســتق ب ــة عــى غ بالغراســات البيني

الزيتــون للحــّد مــن إنتشــار احلــرشات وحتســن نوعيــة الزيــت،

- الهنــوض بتجديــد غراســات الزيتــون اهلرمــة واملســّنة والتجشيــع عــى إنتــاج املشــاتل 
وإســتخدام األصنــاف احملســنة أو احملليــة األكــر مامئــة مــع الظــروف احملليــة. وهــو مــا 

يتطلــب تهسيــل حصــول الفاحــن عــى القــروض الفاحيــة واملســاعدات املاليــة،

ــم  ــوض بنظ ــر والهن ــة التجش ــق كثاف ــن طري ــتقراره ع ــاج وإس ــتوى اإلنت ــن مس - حتس
ــل المشــال والوســط. ومــن مضــن الطــرق  ــات األكــر مامئــة مث ــاج يف اجله ــف اإلنت تكثي
الــي تســاعد عــى حتقيــق ذلــك نذكــر التوّســع يف املســاحات املرويــة وإعمتــاد نظــم الــرّي 
ــون يف  ــزاريع الزيت ــرة م ــنوات األخ ــال الس ــعار خ ــاع األس ــع ارتف ــد جّش ــط. وق بالتنقي
المشــال وبعــض مناطــق الوســط عــى اإلســتمثار يف الغراســات املكثفــة مــع إعمتــاد الــرّي 
بالتنقيــط. ومــن جهــة أخــرى، أّدى تقلّــب األســعار إىل توّقــف اإلســتمثارات خاصــة يف 
اجلنــوب. ويف لّك احلــاالت، ينبــي إجــراء حتليــل لملــوارد املائيــة قبــل الــرشوع يف إقامــة 
ــل  ــة وتهسي ــز اجلبائي ــق احلواف ــن طري ــا ع ــرّي وجيــب تجشيعه اإلســتمثارات يف جمــال ال

ــروض، احلصــول عــى الق

- تجشيــع ودمع إحــداث تعاونيــات فاحيــة أو تعاضديــات إنتــاج الزيتــون أو رشاكت 
لتقــدمي اخلدمــات عــى غــرار رشاء األمســدة واملبيــدات احلرشيــة بامجللــة وتأجــر اجلــرارات 
ــن  ــا م ــا مــن خــال إقتطاعه ــات ذاتي ــل هــذه العملي ــل. وميكــن متوي ــة ووســائل النق الفاحي
مبيعــات الزيتــون أو زيــت الزيتــون. وهــو مــا ســيعود بالفائــدة عــى الفاحــن خاّصــة بعــد 
ــون بشــل  ــل الزيت ــق تنظــم نق ــون إىل املعــارص عــن طري ــل الزيت ــة نق ــط عــى تلكف الضغ
مجــايع إىل املعــارص أو إىل مراكــز التجميــع احملليــة، حيــث تعتــر أســعار إدخــال الزيتــون 

إىل املعــارص أعــى بكثــر مــن أســعار اإلنتــاج،

- تعزيــز اإلرشــاد الفــايح عــن طريــق التعاونيــات الفاحيــة يف إطــار بــراجم خمّصصــة 
لتحســن اإلنتــاج واإلنتاجيــة وإنتــاج زيــت الزيتــون عــايل اجلــودة. مكــا ستســامه معليــات 
الــرشاء امجلاعيــة وتوزيــع األمســدة واملبيــدات مــن قبــل التعاونيــات الفاحيــة يف حتســن 

املردوديــة وتعزيــز قــدرة الفاحــن عــى التفــاوض وتهسيــل معليــة تبــادل املعــارف الفنيــة،

- تعزيــز السياســات العامــة مــن أجــل تطويــر البنيــة التحتيــة للطرقــات باملناطــق الريفيــة 
خلفــض تاليــف النقــل ومــا لذلــك مــن منافــع أخــرى عــى املســتوى االقتصــادي واإلجمتــايع،
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- ترشــيد اإلطــار املؤسســايت بالنظــر إىل وجــود تداخــل يف اإلختصاصــات واملســؤوليات 
ــه السياســات املنظــة للقطــاع  ــة بالقطــاع وإعــادة توجي ــالك واملؤسســات املعني داخــل اهلي
لــدمع معليــات حتســن إنتاجيــة الزيتــون بعــد أن اكنــت مركــّزة حفســب عــى دمع وتــروجي 

صــادرات زيــت الزيتــون. 

· الصندوق الوطين للضامن

هيــدف الصنــدوق الوطــين للضــامن إىل تجشيــع مؤسســات القــرض وامجلعيــات التمنويــة 
ورشاكت االســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة عــى متويل إحداث وتوســعة املشــاريع االقتصادية 

والتخفيــض يف نســبة املخاطــرة الــي تتحملهــا وذلــك مــن خــال تصفيــة:

- بعض أصناف القروض الي متنحها مؤسسات القرض، 

- القروض الي مينحها البنك التوني للتضامن،

- القروض الصغرة املسندة من قبل امجلعيات، 

- بعض أصناف املسامهات الي تقوم هبا رشاكت اإلستمثار ذات رأس مال تمنية.

وقــد هشــدت مــوارد الصنــدوق الوطــين للضــامن تراجعــا بـــ 7,2- % ســنة 2020 مقارنــة 
ــل 556945 أد ســنة 2019.  ــوارده 516630 أد ســنة 2020 مقاب ــت م بســنة 2019. إذ بلغ
ــن  ــيق م ــد املتب ــن الرصي ــاد بـــ 100 أد م ــم إعمت ــرار خص ــع إىل إق ــذا الرتاج ــزى ه ويع
الســنوات الســابقة بالصنــدوق مبقتــى املرســوم عــدد 6 لســنة 2020 وذلــك قصــد متويــل 
آليــة جديــدة لضــامن قــروض التــّرف واإلســتغال املســندة مــن قبــل البنــوك لفائــدة 

ــا«.  ــن جاحئــة »كورون ــرّضرة م املؤسســات املت

ــوازي، هشــدت مــوارد التوظيفــات ومعــوالت الضــامن املخصومــة عــى املكشــوفات  وبالت
البنكيــة ومســامهات املســتفيدين بالقــروض البنكيــة تطــّورا هاّمــا ســنة 2020 مقارنــة بســنة 

.2019

ــة بســنة 2019. إذ  ــدوق تطــّورا ملحوظــا ســنة 2020 مقارن ــت تدخــات الصن مكــا جّسل
ــّور  ــذا التط ــود ه ــنة 2019. ويع ــل 4723 أد س ــنة 2020 مقاب ــه 8202 أد س ــت تدخات بلغ
ــة لإلســتخاص  ــة غــر القابل ــروض البنكي ــة لضــامن أصــل الق ــغ املروف ــة املبال إىل أمّهي

ــة بســنة 2019. ــايض النامجــة عهنــا ســنة 2020 مقارن ــف التق ومصاري

ومعومــا، ورمغ التبايــن الكبــر بــن مــوارد الصنــدوق وتدخاتــه إاّل أّن تعهــدات الصنــدوق 
بعنــوان القــروض اجلاريــة واملــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق تعتــر هاّمــة مقارنــة مبــوارده.

ويف ما يي كشف حلساب الصندوق للفرتة 2018 - 2020:
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201820192020
502465556945516630مجلة موارد الصندوق )أد(

273012977530489معولة الضامن املخصومة عى املكشوفات البنكية )أد(
231522912444مسامهة املستفيدين بالقروض البنكية )أد(

430665605مسامهة املستفيدين بالقروض املسندة من طرف امجلعيات )أد(
---مسامهة من رشاكت اإلستمثار ذات رأس مال تمنية )أد(

190932489430870التوظيفات )أد(
452222 )*(453326499320رصيد السنوات السابقة )أد(

314347238202مجلة تدخالت الصندوق )أد(
املبالغ املروفة بعنوان الفوائض النامجة عن عدم إستخاص أصل 

---القروض البنكية )أد( 

املبالغ املروفة بعنوان الفوائض النامجة عن عدم إستخاص أصل 
---القروض املسندة من طرف امجلعيات )أد(

املبالغ املروفة بعنوان الفوائض النامجة عن إعادة جدولة القروض عند 
188122221534حدوث جفاف )أد(

املبالغ املروفة بعنوان مضان مردودية مسامهات رشاكت اإلستمثار 
---ذات رأس مال تمنية)أد(

املبالغ املروفة بعنوان مضان أصل القروض البنكية غر القابلة 
64021476146لإلستخاص )أد(

املبالغ املروفة بعنوان مضان أصل القروض غر القابلة لإلستخاص 
---املسندة من طرف امجلعيات )أد( 

املبالغ املروفة بعنوان مسامهات رشاكت اإلستمثار ذات رأس مال 
--144تمنية غر القابلة لإلسرتجاع )أد(

مصاريف التتبع واإلستخاص القضايئ للقروض غر القابلة 
2982208لإلستخاص )أد(

449272314معوالت الترف )أد(

188585419870982128375مجلة تعهدات الصندوق بعنوان القروض اجلارية إىل موىف السنة )أد(

املصدر: الرشكة التونسية للضامن
)*( مّت حتويــل إعمتــاد بـــ 100 أد مــن الرصيــد املتبــيق مــن الســنوات الســابقة بالصنــدوق الوطــين للضــامن لمتويــل آليــة جديــدة لضــامن قــروض 
التــّرف واإلســتغال املســندة مــن قبــل البنــوك لفائــدة املؤسســات املتــرّضرة مــن جاحئــة »كورونــا«. وتتــوىل الرشكــة التونســية للضــامن التــّرف 

يف هــذه اآلليــة اجلديــدة. 

ــن  ــندة م ــدوق واملس ــا لضــامن الصن ــّرح هب ــروض امل ــذا، ونشــر إىل أّن جحــم الق ه
طــرف مجعيــات القــروض الصغــرى لملشــاريع متناهيــة الصغــر قــد جســّل تراجعــا حــاّدا 
ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019. مكــا تراجــع جحــم القــروض البنكيــة املــّرح هبــا لضــامن 
ــل  ــرتة مقاب ــد البحــري واخلدمــات خــال نفــس الف ــدوق يف قطاعــات الفاحــة والصي الصن
إســتقرار يف جحــم القــروض املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق يف قطــاع الصناعــة وتطــّور 
هــاّم حلجــم القــروض املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق يف قطــاع احلــرف واملهــن الصغــرى 

والصناعــات التقليديــة. 

ويف مــا يــي توزيــع لعــدد وجحــم القــروض املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق خــال الفــرتة 
 :2020 - 2018
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201820192020

عدد 
القروض 
املرّصح 

هبا 
لضامن 
الصندوق

جحم 
القروض 
املرّصح 

هبا لضامن 
الصندوق 

)أد(

عدد 
القروض 
املرّصح 

هبا 
لضامن 
الصندوق

جحم 
القروض 
املرّصح 

هبا لضامن 
الصندوق 

)أد(

عدد 
القروض 
املرّصح 

هبا 
لضامن 
الصندوق

جحم 
القروض 
املرّصح 

هبا 
لضامن 

الصندوق 

)أد(
9113191191445881449الصناعة 

371460004309155064232546535الفاحة والصيد البحري

362579471216649206349345632اخلدمات

احلرف واملهن الصغرى 
25787161238798164041863والصناعات التقليدية

297215278835747700943068658993املشاريع متناهية الصغر

371761943694273521460738232194472امجللة

املصدر: الرشكة التونسية للضامن

وتمتّثل تدخات الصندوق الوطين للضامن يف ما يي:

- التكّفل بالفوائض النامجة عن إعادة جدولة القروض الفالحية:

مل تــرد خــال املــومس الفــايح 2018 - 2019 أيــة مطالــب جديدة لتحّمــل الفوائض النامجة 
عــن إعــادة جدولــة القــروض الفاحيــة مكــا يبّينــه اجلــدول املــوايل. وقــد واصــل الصنــدوق 
خــال ســنة 2020 التكفــل بالفوائــض النامجــة عــن إعــادة جدولــة القــروض الفاحيــة بعنــوان 

املوامس الســابقة.

املومس الفاليح
القروض املعاد جدولهتا املنتفعة بتكّفل القروض املعاد جدولهتا املرفوضة

الصندوق بالفوائض النامجة عهنا

املبلغ امجليل عدد القروض
املبلغ امجليل عدد القروضللقروض )أد(

للقروض )أد(
883103612786املومس 2014 - 2015

8131100112274املومس 2015 - 2016

8349185564املومس 2016 - 2017

1751172511143املومس 2017 - 2018

----املومس 2018 - 2019
املصدر: الرشكة التونسية للضامن

ويتــوزع رصف املبالــغ امجلليــة لفوائــض القروض املعــاد جدولهتا املنتفعــة بتكّفل الصندوق 
حســب اآلجــال مكا يي:
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املبلغ عدد املومس الفاليح
امجليل 

الفوائض النامجة عن القروض املعاد جدولهتا)أد(

املبلغ 20162017201820192020202120222023
امجليل 

24917682507متخلدات املوامس السابقة

10361278610238236164001973059املومس 2014 - 2015

1001122749617625623671812833املومس 2015 - 2016

9185564421335244157771234املومس 2016 - 2017

1725111439257265253331662673املومس 2017 - 2018

-------املومس 2018 - 2019
مجلة تدخالت الصندوق بعنوان 

التكفل بالفوائض النامجة عن 
القروض املعاد جدولهتا )أد(

1272196018812222153486341016610306

املصدر: الرشكة التونسية للضامن

- تعويض أصل القروض البنكية غري القابلة لإلسرتجاع :
ــة لإلســرتجاع إىل  أســفرت دراســة مطالــب تعويــض أصــل القــروض البنكيــة غــر القابل

النتــاجئ التاليــة:

السنوات

القروض البنكية غري القابلة لالسرتجاع 
واليت مّت دراسهتا

القروض البنكية غري القابلة لالسرتجاع 
املنتفعة بضامن الصندوق

مبلغ أصل العدد
القروض )أد(

مصاريف 
العددالتقايض )أد(

مبلغ مضان 
أصل 

القروض )أد(

مصاريف 
التقايض )أد(

20164261458124356100864

20174472113135374160168

20182029886615064029

201916239954893395214782

2020)*( 16971032237010256146208
املصدر: الرشكة التونسية للضامن

ــواردة بعــد 18 ديمســر 2019 والــي مل يــمّت دراســهتا خــال األهشــر األوىل مــن ســنة 2020 نظــرا للوضــع  )*( بإعتبــار بقيــة ملفــات التعويــض ال
الوبــايئ الــذي عاشــته تونــس خــال تلــك الفــرتة.

بلغــت نســبة تدّخــل الصنــدوق بعنــوان تعويــض أصــل القــروض البنكيــة غــر القابلــة 
لإلســرتجاع 59,5 % مــن جحــم مبالــغ أصــل القــروض غــر القابلــة لإلســرتجاع والــي مّت 

ــض.  ــة للتعوي ــة الداخلي ــار اللجن دراســهتا يف إط

ويعزى عدم إنتفاع بعض القروض البنكية غر القابلة لإلسرتجاع بالتعويض إىل:

- تعليق النظر فهيا لعدم إستيفاهئا لإلجراءات التنفيذية أو لنقص يف الوثائق املطلوبة،
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- أو لرفــض تعويضهــا لعــدم قيــام البنــك بإجــراءات اإلســتخاص القضــايئ عــى أمكــل 
وجــه أو لمتّكــن البنــك مــن إســتخاصها بالامــل أو إلنتفــاع القــرض بالتعويــض ســابقا أو 
ــة  ــروض الفاحي ــدوق عــى غــرار الق ألن تعويــض القــرض ال يدخــل مضــن تدخــات الصن
ــة  ــار معاجلــة مديوني ــاء يف إط ــع باإلعف ــد إنتف ــرض ق ــن أو ألن الق ــار الفاح ــندة لكب املس

ــة لســنة 2014.  ــد البحــري مبقتــى قانــون املالي قطــاع الفاحــة والصي

- تعويض مسامهات رشاكت اإلستمثار ذات رأس مال تمنية غري القابلة لإلسرتجاع :

ــض ملســامهات رشاكت إســتمثار  ــب تعوي ــة مطال ــرد خــال ســني 2019 و2020 أي مل ت
ــدوق  ــات الصن ــن تدخ ــدرج مض ــي تن ــرتجاع وال ــة لإلس ــر قابل ــة غ ــال تمني ذات رأس م
الوطــين للضــامن. يف حــن أســفرت دراســة مطالــب تعويــض مســامهات رشاكت اإلســتمثار 

ــة: للســنوات الســابقة إىل النتــاجئ التالي

السنوات

املسامهات غري القابلة لالسرتجاع الواردة 
واليت مّت دراسهتا

املسامهات غري القابلة لالسرتجاع املنتفعة 
بضامن الصندوق

مصاريف املبلغ )أد(العدد
مصاريف املبلغ )أد(العددالتقايض )أد(

التقايض )أد(

20161255-1170-

2017------

20181216-1144-

2019------

2020------

املصدر: الرشكة التونسية للضامن

· صندوق تغطية خماطر الرصف

ــة اخلســائر الناجتــة عــن التغيــر  ــة خماطــر الــرف قصــد تغطي ــدوق تغطي يتدخــل صن
يف ســعر الــرف عنــد تســديد البنــوك واملؤسســات املاليــة لديونــا اخلارجيــة. وهــو مــا قــد 

يســامه يف احملافظــة عــى الطاقــة اإلســتمثارّية للبنــوك واملؤسســات املاليــة. 

وقــد جّسلــت مــوارد الصنــدوق تطــّورا هامــّا خــال الفــرتة 2018 - 2020 يرجــع باألســاس 
إىل:

ــى أســاس  ــك بإحتســاهبا ع ــة وذل ــوك واملؤسســات املالي ــع يف مســامهات البن -  الرتفي
ــرض  ــل املق ــة مــن قب ــدة املطبق ــة ونســبة الفائ ــروض الرقاعي ــدة للق ــن نســبة الفائ ــارق ب الف
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األجنــي ناقــص 1 % عــى أن ال تقــّل هــذه املســامهات عــن حــّد أدىن بـــ 6,5 % عوضــا 
عــن حــّد أدىن بـــ 4 % ،

- الرتفيــع يف العمــوالت عــى القــروض البنكيــة املخصومــة عــى املكشــوفات البنكيــة بدايــة 
مــن غــرة مــارس    2019 مــن 0,5% إىل 1 % مــن مبالــغ القــروض الــي تســندها البنــوك 

حلرفاهئــا يف شــل مكشــوفات بنكيــة،

- حتقيــق أربــاح رصف هاّمــة تبعــا لإلســتقرار النســي لســعر رصف األورو مقابــل الدينــار 
التونــي ســنة    2020 والنــاجت عن:

 اإلضطراب الذي هشدته سوق الرف العاملية يف ظّل جاحئة كورونا،

 تراجــع جعــز املــزيان التجــاري نتيجــة تراجــع قميــة الــواردات بنســق أكــر مــن تراجــع 
قميــة الصــادرات حيــث تشــر إحصائيــات املعهــد الوطــين لإلحصــاء إىل أّن جحــم املبــادالت 
التجاريــة التونســية مــع اخلــارج قــد بلــغ ســنة 2020 باألســعار اجلاريــة مــا قميتــه 38705,9 
م د عنــد التصديــر و51463,7   م د عنــد التوريــد أي بتجسيــل إخنفــاض بنســبة 11,7-% 

عــى مســتوى الصــادرات و18,7-% عــى مســتوى الــواردات،

ــق  ــغ وف ــي بل ــزي التون ــك املرك ــدى البن ــة ل ــة الصعب ــن العمل ــاّم م ــايط ه ــر إحتي  توّف
املــؤرشات النقديــة واملاليــة الــي نرشهــا البنــك املركــزي التونــي 23040 م د مــوىف 
ديمســر 2020 أي مــا يعــادل 160 يــوم توريــد ليجســل بذلــك أعــى مســتوى لــه منــذ مــاي 

  .2010

وبالتوازي، جّسلت تعهدات الصندوق خال الفرتة 2018 - 2020 ما يي:

- إخنفــاض خســائر الــرف نتيجــة تقــّدم البنــوك واملؤسســات املاليــة يف خــاص ديونــا 
اخلارجيــة القدميــة والــي هلــا تلكفــة مرتفعــة حســب تقادمهــا،

- إرتفــاع معولــة التــّرف للرشكــة التونســية إلعــادة التأمــن بالعاقــة مــع تطــّور مــوارد 
الصنــدوق املتأتيــة مــن العمــوالت عــى القــروض البنكيــة املخصومــة عــى املكشــوفات البنكيــة،

- تطّور هاّم يف خاص املتخلدات بذّمة الصندوق جتاه البنوك واملؤسسات املالية.

ويف ما يي كشف حلساب الصندوق للفرتة 2018 - 2020: 
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 2018
حمنّي )*(

  2019
2020حمنّي )*(

130086195653250416مجلة موارد الصندوق )أد(

85124123734152061مسامهات البنوك واملؤسسات املالية )أد(

8073285-املوارد املتأتية من أرباح الرف )أد(

449337106794962العموالت عى القروض البنكية املخصومة عى املكشوفات البنكية )أد(

فوائض التأخر النامجة عن عدم حتويل البنوك واملؤسسات املالية لملبالغ 
---الراجعة للصندوق )أد(

---املبالغ املخصومة من أرباح البنك املركزي التوني )أد(

2945108موارد ذاتية أخرى )فوائد التوظيف( )أد(

---بقايا موارد السنوات السابقة )أد(

201838195653250416مجلة تعهدات الصندوق )أد(

201389188387175925خسائر الرف )أد(

449711950معولة الترف )أد(

655573541-خاص متخلدات بذمة الصندوق )أد(

---إلغاء فوائد )أد(

164572-237983-244540-العجز الرتامكي للصندوق إىل موىف السنة )أد(

217881828120202862131مبالغ القروض اخلارجية اجلارية املنتفعة بتغطية الصندوق )أد(

161718عدد البنوك واملؤسسات املالية املنتفعة بتدخالت الصندوق

املصدر: الرشكة التونسية إلعادة التأمني

 )*(مّت حتين أرقام الصندوق للسنوات 2018 و2019 عى ضوء تقارير مراقب احلسابات.

ــوازي  ــرتة 2018 - 2020 بالت ــا خــال الف ــدوق تراجع ــد هشــد العجــز الرتامكــي للصن وق
مــع تراجــع املتخلــدات بذّمتــه جتــاه البنــوك واملؤسســات املاليــة والــذي بلــغ 197973 أد ســنة 

.2020

ــة لســنة 2020 مكــا  ــة الصنــدوق جتــاه البنــوك واملؤسســات املالي ــدات بذّم وتتــوزع املتخلّ
يي:
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البنوك واملؤسسات املالية

2020

املسامهات 
)أد(

أرباح 
الرصف

)أد(

خسائر

 رصف)أد(
النتيجة 

)أد(

متخّلدات 
بذّمة 

الصندوق 
)أد(

AB 3043733965-232032953669بنك ااألمان

الرشكة العربية الدولية لإلجيار املايل 
AIL212-2065-18531830

ATB 12942647-3132-1838البنك العريب لتونس

الرشكة العربية التونسية لإلجيار املايل
ATL2542-4985-24432518

بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة 
BFPME1049482932-18352867

BH 20858399501113968150بنك اإلسان

BIAT 19201951-2077-157بنك تونس العريب الدويل

BNA37433716-3992-249البنك الوطين الفايح

ABC 1166741-6857بنك-

BT 19004851730417859061البنك التوني

QNB 25553283292127464البنك القطري-

BTK 2405521885-30925-6870البنك التوني الكويي

CIL 6512115564957770الرشكة الدولية لإلجيار املايل

GL 3046838482281972التجاري لإلجيار املايل

STB 21683638-411-195الرشكة التونسية للبنك

TL 15241751386114557239تونس لإلجيار املايل

UBCI 1715616755-24545-7389اإلحتاد البنيك للتجارة والصناعة

UIB 112869330858294اإلحتاد الدويل للبنوك-

BTE 9----البنك التوني اإلمارايت

20579197973-1520613285175925امجللة

املصدر: الرشكة التونسية إلعادة التأمني
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· صندوق مضان املؤمن هلم

يتدخل صندوق مضان املؤمن هلم قصد إسناد التعويضات املستوجبة لفائدة:

- املؤمن هلم يف حالة جعز مؤسسة التأمن عن الوفاء بإلزتاماهتا،

- املؤسســات املتوســطة والكــرى املتــرّضرة مــن اإلضطرابــات والتحــراكت الشــعبية الــي 
هشدهتــا البــاد وذلــك بإســتثناء املؤسســات واملنشــآت العموميــة واملســاحات التجارية الكرى 

ووكاء بيــع الســيارات واملؤسســات املاليــة ومشــغي شــبات اإلتصــال،

- املؤسســات اإلقتصاديــة الــي حلقهتــا أرضار ماديــة مبــارشة نتيجــة الفيضانــات 
املجّسلــة بواليــة نابــل يــوم 22 ســبمتر 2018 وذلــك بإســتثناء املؤسســات واملنشــآت العمومية 
واملؤسســات اإلقتصاديــة الناشــطة يف قطــايع الفــايح والصيــد البحــري واملســاحات 
ــة ومشــغي شــبات اإلتصــال. ــع الســيارات واملؤسســات املالي ــرى ووكاء بي ــة الك التجاري

وقــد عرفــت مــوارد الصنــدوق تطــّورا هاّمــا خــال الفــرتة 2018 - 2020، إذ بلغت 103781 
أد ســنة 2020 مقابــل 87032 أد ســنة 2019 و70675 أد ســنة 2018. ويرجــع ذلــك أساســا 

إىل:

ــن رمق  ــاس 1 % م ــى أس ــب ع ــي حتتس ــن وال ــات التأم ــامهات مؤسس ــاع مس - ارتف
املعامــات،

- ارتفاع موارد التوظيفات الي تنجزها الرشكة التونسية إلعادة التأمن،

- أمهيــة املــوارد املتبقيــة مــن الســنوات الســابقة حبســاب الصنــدوق املفتــوح لــدى اخلزينــة 
ــة  ــادة التأمــن والرشك ــة التونســية إلع ــن الرشك ــاد التونســية وحبســابات لّك م ــة للب العام

التونســية للتأمــن وإعــادة التأمــن والــي مل يــمت رصفهــا بعــد لفائــدة مســتحقهيا.  

وبالتــوازي، هشــدت نفقــات الصنــدوق تطــّورا هاّمــا خــال الفــرتة 2018 - 2020، إذ بلغــت 
ــك  ــود ذل ــل 6663 أد ســنة 2019 و5538 أد ســنة 2018. ويع 10469 أد ســنة 2020 مقاب
إىل التقــّدم يف رصف التعويضــات لملؤسســات املتــرّضرة مــن الفيضانــات املجّسلــة بواليــة 
نابــل يــوم 22 ســبمتر 2018 ونفقــات اإلختبــارات املنجــزة عهنــا. وذلــك باإلضافــة إىل ســداد 
القســط الســنوي مــن القــرض الرقــايع ومواصلــة رصف التعويضــات لفائــدة املؤمــن هلــم 
واملصاريــف املنجــّرة عهنــا بعنــوان أتعــاب اخلــراء العدليــن واحملامــن ومراقــب احلســابات 

وغرهــا.

ويف ما يي كشف حلساب الصندوق للفرتة 2018 - 2020:
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201820192020

7067587032103781مجلة موارد الصندوق )أد(
مسامهات مؤسسات التأمن واملؤمن هلم واخلطايا املستخلصة بعنوان املخالفات 

177942166722549)أد( 

---موارد القروض الرقاعية )أد(
151228863موارد التوظيفات املنجزة من طرف الرشكة التونسية إلعادة التأمن )أد(

527306513780369بقايا موارد سنوات سابقة )أد(

5538666310469مجلة تدخالت الصندوق )أد(
مبالغ التعويضات املروفة لفائدة املؤمن هلم لعدم وفاء مؤسسات التأمن 

550748572بإلزتاماهتا جتاههم )أد(

أتعاب اخلراء العدلين واحملامن ومراقب احلسابات ومنح أعضاء اللجنة الفنية 
6111-ومستحقات رشاكت التأمن لدى تعاضدية اإلحتاد

496049604960تسديد أصل وفوائض القروض الرقاعية )أد(

273838معوالت الترف للرشكة التونسية للتأمن وإعادة التأمن )أد(
مبالغ التعويضات املروفة لفائدة املؤسسات املترضرة من اإلضطرابات 

---الشعبية )أد(  

املبالغ املروفة بعنوان أتعاب احملامن واإلختبارات املنجزة لفائدة املؤسسات 
-16املترضرة من اإلضطرابات الشعبية ومنح أعضاء اللجنة الفنية )أد(

نفقات تسير ودراسة ملفات املؤسسات املترضرة من اإلضطرابات الشعبية 
343553-ومعوالت   الترف للرشكة التونسية إلعادة التأمن )أد(

مبالغ التعويضات املروفة لفائدة املؤسسات اإلقتصادية املترضرة من 
5624066-الفيضانات )أد(

املبالغ املروفة بعنوان اإلختبارات املنجزة لفائدة املؤسسات املترضرة من 
169--الفيضانات ومنح أعضاء اللجنة الفنية )أد(

نفقات تسير ودراسة ملفات املؤسسات املترضرة من الفيضانات ومعوالت 
---الترف للرشكة التونسية إلعادة التأمن )أد(

541816عدد املؤمن هلم املستفيدين من تدخالت الصندوق
عدد املؤسسات املتوسطة والكربى املترّضرة من االضطرابات 

---والتحراكت الشعبية واملستفيدة من تدخالت الصندوق

عدد املؤسسات االقتصادية املترّضرة من الفيضانات واملستفيدة من 
1894-تدخالت الصندوق

املصدر: الرشكة التونسية للتأمني وإعادة التأمني، الرشكة التونسية إلعادة التأمني

تمتّثل تدخات الصندوق يف ما يي:

- رصف التعويضات لفائدة املؤمن هلم:

عــى إثــر صــدور قــرار وزيــر املاليــة املــؤرخ يف 26 ســبمتر 2003 واملتعلــق بحســب 
ــرة  ــن غ ــة م ــن »اإلحتــاد« بداي ــادة التام ــن وإع ــة للتأم ــة التعاضدي ــن الرشك ــص م الرتخي
أكتوبــر2003، أســندت مبالــغ التعويضــات بعنــوان التأمــن عــى غــر احليــاة واملتعلقــة 
ــن  ــدوق املؤم ــوارد صن ــى م ــر 2003 ع ــرة أكتوب ــل غ ــم قب ــن هل ــة لملؤم باحلــوادث احلاصل
هلــم. وقــد بلــغ عــدد ملفــات التعويــض الــواردة 45770 ملـــــــف جبملــــــة تعهــدات تقـــــدر بـــ    
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104,9م د قابلــة لإلرتفــاع وفقــا لنســق دراســة امللفــات واملصادقــة علهيــا مــن طــرف جلنــة 
مضــان املؤمــن هلــم.

ونظــرا حملدوديــة املــوارد الذاتيــة للصنــدوق مقارنــة حبجــم تعهداتــه، أقــرت جلســة العمــل 
ــن بتدخــل  ــن املعني ــمّت خــاص املترّضري ــأن ي ــل 2004 ب ــارخي 16أفري ــدة بت ــة املنعق الوزاري
ــرض  ــن ق ــدوق م ــن الصن ــغ املســتحقة ومتك ــن املبال ــدود نســبة 50 % م ــدوق يف ح الصن
رقــايع مببلــغ 30 م د مّت حسبــه عــى قســطن )القســط األول 20 م د والقســط الثــاين 10 

ــا لفائــدة اخلزينــة. م د(. وقــد مّت تســديدمها لكّي

مّت خــال الفــرتة 2004 - 2020 رصف تعويضــات بـــ 54,2 م د لفائــدة 13936 مســتفيد يف 
إنتظــار إســتمكال اإلجــراءات القضائيــة وصــدور األحــام الهنائيــة يف بقيــة امللفات.

وتــوزع مبالــغ التعويضــات املروفــة خــال الفــرتة 2004 - 2020 حســب طبيعــة األرضار 
مكــا يــي :

طبيعة األرضار

تقديرات 
التعهدات

)أد(

التعويضات املرصوفة خالل الفرتة 2004-2020

التعويضات 
املرصوفة خالل 

الفرتة
 2004 - 2019 )أد(

التعويضات 
املرصوفة سنة 

2020 )أد(
امجللة )أد(

تعويضات األرضار 
8430042643115,842758,8البدنية

تعويضات األرضار 
940010000,41000,4املادية

تعويض جرايات 
88009489452,89941,8حوادث الشغل

200-600200تأمن النقل

تعويض أرضار 
7002163219خمتلفة

متخلدات إتفاقات 
100-1100100التعويض

1049005364857254220امجللة

املصدر: الرشكة التونسية للتأمني وإعادة التأمني

ــن  ــرّضرة م ــربى املت ــدة املؤسســات املتوســطة والك - رصف التعويضــات لفائ
ــالد: ــيت هشدهتــا الب ــات والتحــراكت الشــعبية ال اإلضطراب

مّت مبوجــب املرســوم عــدد 40 لســنة 2011 توســيع جمــال تدّخــل الصنــدوق ليمشــل تســديد 
التعويضــات لفائــدة املؤسســات املتوســطة والكــرى بعنــوان األرضار املاديــة املبــارشة الــي 
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حلقهتــا نتيجــة أمعــال حــرق وإتــاف أو نــب مرتبطــة باإلضطرابــات والتحــّراكت الشــعبية 
الــي هشدهتــا البــاد خــال الفــرتة املمتــّدة مــن 17 ديمســر 2010 إىل 28 فيفــري 2011. 

وللغــرض، مّت متكــن الصنــدوق مــن قــرض رقــايع مببلــغ  79858أد. 

وقــد بلــغ عــدد ملفــات التعويــض الــواردة 1080 ملــف لـــ 1080 مؤسســة مهنــا 357 ملــف 
ــغ يقــدر بـــ  ال يمشلهــا التعويــض و723 ملــف حتصلــت عــى املوافقــة عــى تعويضهــا مببل

51,087 م د.

ــة  ــغ التعويضــات املروف ــايل تبل ــمّت خــال ســنة 2020 رصف أي تعويضــات. وبالت مل ي
49,451 م د خــال الفــرتة 2011 - 2020 وتتعلــق بـــ 695 ملــف يف إنتظــار إســتمكال 

ــات. ــة امللف ــة يف بقي ــام الهنائي ــة وصــدور األح ــراءات القضائي اإلج

وتــوزع مبالــغ التعويضــات املروفــة خــال الفــرتة 2011 - 2020 حســب القطاعــات مكــا 
يي:

القطاع

التعهدات
التعويضات املرصوفة خالل 

الفرتة 2011 - 2020

عدد املؤسسات 
املتحّصلة عىل 
املوافقة عىل 

التعويض

تقدبرات 
التعويضات 

)أد(

عدد املؤسسات 
املستفيدة 

من تدخالت 
الصندوق

مبالغ 
التعويضات 
املرصوفة )أد(

3322204132521828جتارة

1141359611012615صناعة

954345904232خدمات

1821110617010776فاحة

7235108769549451امجللة

املصدر: الرشكة التونسية إلعادة التأمني

- رصف التعويضــات لفائــدة املؤسســات االقتصاديــة الــيت حلقهتــا أرضار 
ماديــة مبــارشة نتيجــة الفيضانــات املجّسلــة بواليــة نابــل يــوم 22 ســبمترب 2018

مّت مبوجــب القانــون عــدد 24 لســنة 2019 توســيع جمــال تدّخــل الصنــدوق ليمشــل إســناد 
ــارشة  ــة املب ــوان األرضار املادي ــة بعن ــة لملؤسســات االقتصادي مســامهة إســتثنائية وظرفي
ــل  ــوم 22 ســبمتر 2018. ولمتوي ــل ي ــة ناب ــة بوالي ــات املجّسل الــي حلقهتــا نتيجــة الفيضان
التدخــات اجلديــدة، مّت رصــد قســط أّول مــن اإلعمتــادات قــدره 10  م د مــن الرصيــد 

ــدوق.  املتبــيق مــن الســنوات الســابقة بالصن
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ــف ال يســتجيب  ــدوق 872 مل ــواردة عــى الصن ــض ال ــات التعوي ــدد امجلــي مللف ــغ الع بل
بعضهــا لــرشوط احلصــول عــى تعويضــات الصنــدوق. مّت خــال الفــرتة 2019 - 2020 
دراســة 170 ملــف بقميــة أرضار تقــّدر بـــ 21970 أد مهنــا 135 ملــف حتّصــل عــى املوافقــة 
ــغ يقــّدر بـــ 4927 أد يف حــن مّت رفــض تعويــض 35 ملــف لألســباب  عــى التعويــض مببل

التاليــة:

- عــدم توّفــر فواتــر رشاء املعــدات املتــرّضرة أو عــدم تســوية الوضعيــة اجلبائيــة والوضعية 
جتــاه الصناديــق إجمتاعيــة وذلك حســب تقاريــر اإلختبــارات املنجزة،

- حصــول بعــض املؤسســات املتــرّضرة واملكتتبــة لعقــد تأمــن عــى تعويضــات جتــاوزت 
ــر أّن  ــذا اإلطــار، جيــدر التذك ــن. ويف ه ــن مؤسســات التأم ــن قميــة األرضار م 70 % م
ــة  ــات اإلقتصادي ــدة املؤسس ــوىل رصف التعويضــات لفائ ــم يت ــن هل ــدوق مضــان املؤم صن
ــوم 22  ــل ي ــة ناب ــة بوالي ــات املجّسل ــة الفيضان ــارشة نتيج ــة مب ــا أرضار مادي ــي حلقهت ال

ســبمتر 2018 مكــا يــي: 

ــارشة ويف حــدود ســقف 500 أد  ــة املب ــن قميــة األرضار املادي ــة بنســبة 40 % م · تغطي
ــة لعقــود تأمــن تغــي هــذه األرضار، بالنســبة لملؤسســات غــر املكتتب

· تغطيــة تمكيليــة للتعويضــات املســندة يف إطــار عقــود التأمــن بنســبة 40 % مــن قميــة 
األرضاراملاديــة املبــارشة ويف حــدود ســقف 500 أد وعــى أاّل تتجــاوز التغطيــة التمكيليــة 
ومبلــغ التعويــض املســند مــن قبــل رشكــة التأمــن 70 % مــن قميــة األرضار املاديــة املبــارشة. 

ــدة 112  ــرتة 2019 - 2020 رصف تعويضــات بـــ 4628 أد لفائ ــال الف ــد مّت خ ــذا، وق ه
مؤسســة متــرّضرة مــن مجلــة 135 مؤسســة حتّصلــت عــى املوافقــة عــى التعويــض وذلــك 

نظــرا لـ:

- إنعقــاد بعــض جلســات اللجنــة الفنيــة لملصادقــة عــى التعويضــات يف هشــر ديمســر 
مــن ســنة 2020،

- عــدم تقــدمي أحصــاب بعــض املؤسســات املتحصلـّـة عــى املوافقــة عــى التعويــض إللــزتام 
بعــدم منازعــة الصنــدوق يف مبلــغ التعويــض.

وتــوزع مبالــغ التعويضــات املروفــة خــال الفــرتة 2019 - 2020 حســب القطاعــات مكــا 
يي:
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رصوفة )أد(

امل

1285357100208510184741724841908جتارة

31119452516287373121252191625صناعة

114668101214158109091095خدمات

170219701354927185629440661124628امجللة

املصدر: الرشكة التونسية إلعادة التأمني

·  صندوق تعويض األرضار الفالحية النامجة عن اجلواحئ الطبيعية

يتدخــل صنــدوق تعويــض األرضار الفاحيــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة قصــد 
ــن جــراء  ــن م ــن البحري ــي تلحــق بالفاحــن والصيادي ــض األرضار ال املســامهة يف تعوي
ــات والعواصــف  ــادي اكلفيضان ــن الع ــل يف جمــال التأم ــي ال تدخ ــة ال اجلــواحئ الطبيعي

ــدة. ــوج واجللي ــاف والثل ــاح واجلف والري

وجتــدر اإلشــارة إىل أّن نشــاط الصنــدوق قــد إنطلــق يــوم 28 أكتوبــر 2019 ومّت إكتتــاب 
أّول عقــد تأمــن يــوم 13 نومفــر 2019. وقــد مّت الــرتوجي لرنــاجم الصنــدوق بتنظــم عديــد 
اللقــاءات اجلهويــة واحملليــة عــى مســتوى الواليــات واملعمتديــات وحبضــور املندوبيــات 
اجلهويــة للتمنيــة الفاحيــة واإلحتــادات احملليــة واجلهويــة وعــدد هــاّم مــن فــايح اجلهــات. 
مكــا مّت القيــام مبجموعــة مــن املداخــات اإلذاعيــة والتلفزيــة وبالصحافــة املكتوبــة واإللكرتونية 

وكذلــك مبلصقــات إهشاريــة ببعــض األماكــن.  

ــت  ــرتة 2018 - 2020. إذ بلغ ــال الف ــا خ ــّورا ملحوظ ــدوق تط ــوارد الصن ــت م ــد عرف وق
88241 أد ســنة 2020 مقابــل 43923 أد ســنة 2019 و523 أد ســنة 2018. ويعــزى تطــّور 

ــوارد إىل: امل
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- أمهية الفوائض املنقولة من التّرف السابق،
ــوم التضامــين عــى منتوجــات الصيــد  ــة مــن املعل ــغ املتأتي ــة واملبال - حتويــل منحــة الدول

ــدوق، ــدة الصن ــوب لفائ ــون واحلب البحــري واخلــرض والغــال والزيت
- القيــام بتوظيــف مجيــع مداخيــل الصنــدوق لســني 2019 و2020 مــن طــرف مؤسســة 
ــب إستشــارة يف الغــرض  ــن 6,8 % و11,8  %بعــد طل ــرتاوح ب ــدة ت ــا« بنســب فائ »كتام
مشلــت عــددا مــن البنــوك. وقــد مّت إيــداع اكمــل مبلــغ التوظيفــات باخلزينــة العامــة للبــاد 

التونســية،
ــدا  ــغ 1415 عق ــذي بل ــات ال ــن بالنظــر إىل تطــّور عــدد اإلكتتاب - تطــّور مســامهة املكتتب
ــك منــذ إنطــاق  خــال املــومس الفــايح 2019 - 2020 وبقميــة مجليــة بلغــت 1359 أد وذل

ــدوق يف النشــاط. الصن
وهشــدت ســنة 2020 إنطــاق رصف التعويضــات لفائــدة الفاحــن املترّضريــن من اجلواحئ 
ــة الزراعــات الكــرى  ــر عــى مردودي ــذي أّث ــدا املترّضريــن مــن اجلفــاف ال الطبيعيــة وحتدي
خــال العامــن املاضيــن. وقــد تكفلــت موقتــا مؤسســة »كتاما« بتاليــف اإلختبــارات املنجزة 

ملعاينــة وتقيــم األرضار الفاحيــة إىل حــن التقــّدم يف دراســة ملفــات التعويــض.  

ويف ما يي كشف حلساب الصندوق للفرتة 2018 - 2020:

201820192020

5234392388241مجلة موارد الصندوق )أد(

3000030000-اإلعمتادات السنوية احملالة للصندوق )أد(

331326-مسامهة املّرحن )أد(

املبالغ املتأتية من املعلوم التضامين عى منتوجات الصيد البحري 
واخلرض والغال والزيتون واحلبوب املجّمعة من قبل ديوان احلبوب )أد(

5231336712880

موارد التوظيفات املنجزة من طرف الصندوق التوني للتأمن التعاوين 
الفايح )أد(

--112

52343923-بقايا موارد سنوات سابقة )أد(

20433--مجلة تدخالت الصندوق )أد(

20325--مبالغ التعويضات املروفة لفائدة املّرحن املترّضرين )أد(

108--املبالغ املروفة بعنوان اإلختبارات املنجزة)أد(

---معوالت التّرف )أد(

1019--عدد املستفيدين من تدخالت الصندوق

461415-العدد امجليل لإلكتتابات يف الصندوقيف هناية املومس الفاليح

املصدر: اخلزينة العامة للبالد التونسية، مؤسسة »كتاما«
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بلــغ عــدد اإلكتتابــات بالصنــدوق 1415 عقــد خــال املــومس الفــايح 2019 - 2020 هيــّم 
4070 مســتغلّة فاحيــة بإعتبــار أّن عقــد التأمــن يضــّم أكــر مــن مســتغلة فاحيــة. وبلغــت 
ــال مجــي  ــرأس م ــار ب ــة 60027 هكت ــة املؤمّن ــذه املســتغات الفاحي ــة هل املســاحة امجللي

ــز 54353 أد. يناه

ــا  ــار أّن ــات الكــرى يف مناطــق المشــال بإعتب ــات مــومس الزراع ــت هــذه اإلكتتاب ومشل
املناطــق املامئــة لإلنتــاج هبــذه الفــرتة واملصــادق علهيــا مــن طــرف اللجنــة. ومشلــت أيضــا 
البقوليــات )اجللبانــة وامحلــص والفــول(. وتوزعــت العقــود املكتتبــة أساســا بــن واليــة ســليانة 
)530 عقــد( والــاف )411 عقــد( والقريــن )242 عقــد( وباجــة )135 عقــد( وزغــوان )42 
عقــد( وجندوبــة )24 عقــد( ومنوبــة )16 عقــد( وبــزنرت )8 عقــود( ونابــل )4 عقــود( والقــروان 

)1 عقــد( وبــن عــروس )2 عقــد(. 

ــب  ــاف 1027 مطل ــن جاحئــة اجلف ــام حبصــول أرضار نامجــة ع ــب اإلع ــدد مطال ــغ ع بل
ــب(  ــة ســليانة )407 مطل ــب والي ــذه املطال ــومس الفــايح 2019 - 2020. وهتــّم ه خــال امل
ــب(  ــة )97 مطل ــة باج ــب( ووالي ــن )242 مطل ــة القري ــب( ووالي ــاف )242 مطل ــة ال ووالي

ــب(. ــة )11 مطل ــة جندوب ــب( ووالي ــوان )28 مطل ــة زغ ووالي

وانطلقــت معليــة تقيــم األرضار الفاحيــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة يف مــاي 2020. 
وقــد شــارك يف معليــة التقيــم 8 خــراء يف جمــال تقيــم األرضار الفاحيــة املجسلــن 
باجلامعــة التونســية لــرشاكت التأمــن وممثلــن عــن مؤسســة »كتامــا« وحبضــور صاحــب 
املســتغلة الفاحيــة املتــرّضرة املعــين بعمليــة التقيــم. وتواصلــت معليــة التقيــم عــى إمتــداد 
هشــري مــاي وجــوان. وقــد تولـّـت جلنــة الصنــدوق احملدثــة مبؤسســة »كتامــا« إدراج مجيــع 

تقاريــر اإلختبــار باملنظومــة املعلوماتيــة املعــّدة للغــرض.

وقد أسفرت معلية تقيم األرضار الفاحية النامجة عن اجلواحئ الطبيعية إىل النتاجئ التالية:

املومس الفاليح

مطالب اإلعالم حبصول 
أرضار نامجة عن اجلفاف

املطالب اليت مّتت 
دراسهتا
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1027357234012,410273572204071019356220325املومس 2019 - 2020

املصدر: مؤسسة »كتاما«
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ــل أســباب عــدم تعويــض بعــض امللفــات والبالــغ عددهــا 8 ملفــات مببالــغ تعويــض  وتمتّث
قدرهــا 82 أد يف مــا يــي:

- ملفــات مّت تعليــق النظــر فهيــا إّمــا لعــدم إســتمكال أحصاهبــا مجليــع الوثائــق املطلوبــة أو 
لعــدم قيــام املترّضريــن بتبليــغ مؤسســة »كتامــا« حبصــول الــرضر أو لعــدم تواجــد املعــين 
ــمت إمضــاء  ــايل مل ي ــة األرضار وبالت ــد حتــّول اخلــراء ملعاين ــان عن ــن امل ــى ع ــر ع باألم

احملــرض الصــي لتقيــم األرضار أو لعــدم التوّصــل بتقريــر اإلختبــار،

ــغ  ــث مّت إحتســاب مبل ــة هبــا، حي ــغ التعويضــات املتعلق ــح مبال ــات يف طــور تصحي - ملف
التعويــض عــى مســتغلة فاحيــة واحــدة يف حــن أّن العقــد يشــمتل عــى عــّدة مســتغات 

جماحــة.

هــذا، ونشــر أّن جلنــة الصنــدوق تلّقــت منــذ بــدأ معليــة التعويضــات عــن جاحئــة اجلفــاف 
14 مطلــب إعــرتاض حمتــورت حــول:

- اإلعرتاض عى مبلغ التعويض احملتسب،

- عدم القيام مبعاينة بعض األرايض املجاحة،

- عدم احلصول عى التعويض رمغ إكتتاب عقد تأمن بن املشرتك والصندوق،

- إحتســاب مبلــغ التعويــض عــى قطعــة واحــدة يف حــن أّن العقــد يشــمتل عــى عــّدة قطــع 
جماحة.

ــن ذوي  ــة م ــات اإلجمتاعي ــدة الف ــروض الســكنية لفائ ــدوق مضــان الق ·  صن
الدخــل غــري القــار

هيــدف صنــدوق مضــان القــروض الســكنية لفائــدة الفــات اإلجمتاعيــة مــن ذوي الدخــل 
ــاء مســاكن  ــل إقتن ــة لســنة 2018، إىل تهسي ــون املالي ــى قان ــار، احملــدث مبقت ــر الق غ
ــل  ــة المتوي ــة ومتوســطة الدخــل واملســتثناة مــن منظوم ــة الضعيف ــات اإلجمتاعي ــدة الف لفائ

البنــيك مــن خــال مضــان القــروض الســكنية املســندة لفائدهتــم.

ــدره  ــة مبــا ق ــة الدول ــن مزياني ــوارد م ــه، م ــذ إحداث ــدوق، من ــدة الصن ــص لفائ ــد خّص وق
20000 أد كقســط أّول. ومل يــمّت إىل مــوىف ســنة 2020 رصف تعويضــات عــى مــوارد 

ــاط. ــق يف النش ــه مل ينطل ــار أّن ــدوق بإعتب الصن

ــف  ــدوة يف 28 نومفــر 2018 للتعري ــم ن ــدويل، تنظ ــك ال ــن البن ــين م ــدمع ف ــد مّت، ب وق
ــة  ــن الرشك ــارات م ــع 3 إط ــة. مكــا إنتف ــوك واإلدارات املعني ــدى البن ــدوق ل ــاجم الصن برن
ــن  ــة ب ــد إجمتاعــات ثنائي ــن باخلــارج. ومّت خــال ســنة 2019 عق التونســية للضــامن بتكوي
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الرشكــة التونســية للضــامن و4 بنــوك أبــدت إخنراطهــا يف الرنــاجم ملناقشــة طــرق وضــع 
هــذه اآلليــة حــزي التنفيــذ باإلضافــة إىل تنظــم ملتــى يــوم 5 ديمســر 2019 لدراســة 
ــر  ــل غ ــن ذوي الدخ ــة م ــات اإلجمتاعي ــه للف ــاجم املوّج ــذا الرن ــن ه ــة م ــر احملمتل املخاط

ــار. الق

وقــد قامــت الرشكــة التونســية للضــامن خــال ســنة 2020 مبواصلــة تركــزي الصنــدوق لــدى 
البنــوك املنخرطــة بالرنــاجم مــن الناحيــة التقنيــة وذلــك بالــرشوع يف تطويــر نظــام معلومــايت 

خــاص به.

هــذا، ونشــر إىل أّن البنــوك املنخرطــة يف الرنــاجم مل تســند قــروض ســكنية يف إطــار 
الصنــدوق إىل مــوىف ســنة 2020. ولعــّل ذلــك يرجــع أساســا إىل تــرّضر الفــات االجمتاعيــة 
ــة  ــتويات البطال ــت مس ــي مّعق ــا ال ــة كورون ــراء جاحئ ــن ج ــدوق م ــات الصن ــة بتدخ املعني
والفقــر يف صفوفهــم وزادت يف تــأّزم أوضاعهــم املاّديــة وحالــت دون قدرهتــم عــى احلصــول 

عــى مســكن.

ويف ما يي كشف حلساب الصندوق للفرتة 2018 - 2020: 

201820192020

200002000020000مجلة موارد الصندوق )أد(

--20000اإلعمتادات السنوية احملالة للصندوق )أد(

---مسامهة املنتفعن بالقروض السكنية )أد(

---توظيفات الصندوق )أد(

2000020000-بقايا موارد سنوات سابقة )أد(

---موارد أخرى )اإلسرتجاعات بعنوان تسوية امللفات املنتفعة بالتعويض()أد(

---مجلة تدخالت الصندوق )أد(

---مبالغ التعويضات املروفة لفائدة البنوك )أد(

---معوالت التّرف )أد(

---مبالغ القروض السكنية املرّصح هبا لدى الرشكة التونسية للضامن

---عدد املستفيدين من تدخالت الصندوق  

املصدر: الرشكة التونسية للضامن

ــة  ·  صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــيت متــّر بصعوبــات مالي
ظرفيــة

ــة  ــات مالي ــي متــّر بصعوب ــرى واملتوســطة ال ــدوق دمع املؤسســات الصغ مّت إحــداث صن
ــي  ــي لســنة 2014 قصــد مســاعدة املؤسســات ال ــة التمكي ــون املالي ــة مبقتــى قان ظرفي
ــى طاقهتــا  ــى نشــاطها ودميومهتــا وع ــة ع ــى احملافظ ــة ع ــة ظرفي ــات مالي متــّر بصعوب



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 642022

التشــغيلية. ومشلــت تدخــات الصنــدوق املؤسســات الصغــرى واملتوســطة املنتفعــة بقــرض 
مــن بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة امللّكــف بالتــّرف يف مــوارد الصنــدوق 
أو مبســامهة رشاكت اإلســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة. وقــد مّت، بتــارخي 04 مــارس 2019، 
ــة  ــدمع اهليلكــة املالي ــك بعــد إحــداث خــط إعمتــاد ل ــدوق وذل ــاف العمــل بتدخــات الصن إيق
لملؤسســات الصغــرى واملتوســطة مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 2018 مفتــوح لــدى البنــك 
املركــزي التونــي ولــه نفــس التدخــات الــي يقــوم هبــا صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى 
ــرى  ــات الصغ ــل لّك املؤسس ــن ليمش ــة ولك ــة ظرفي ــات مالي ــّر بصعوب ــي مت ــطة ال واملتوس
ــة. ــة أو مبســامهة رشاكت اإلســتمثار ذات رأس مــال تمني ــة بقــروض بنكي واملتوســطة املنتفع

ــدوق دمع  ــدات صن ــة تعه ــّدم تصفي ــة تق ــى متابع ــر ع ــن التقري ــذا اجلــزء م ســيقتر ه
ــن  ــل ع ــذي يتدخ ــة ال ــة ظرفي ــات مالي ــي متــّر بصعوب ــرى واملتوســطة ال املؤسســات الصغ

ــة: ــات التالي ــادة هيلكــة يمشــل اآللي ــاجم إع ــق برن طري

- آليــة التخشيــص واملرافقــة واملتابعــة: ختّصــص اإلعمتــادات املرصــودة هلــذه اآلليــة 
لتســديد أتعــاب اخلــراء امللكفــون بإجنــاز دراســة التخشيــص املــايل واإلقتصــادي ومعليــات 

املرافقــة لــدى املؤسســات املاليــة ومتابعــة تنفيــذ برنــاجم إعــادة اهليلكــة،

ــة  ــى ذّم ــة ع ــذه اآللي ــادات املرصــودة هل ــة: توضــع اإلعمت ــوال الذاتي ــم األم ــة تدع - آلي
رشاكت اإلســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة لمتكــن املؤسســات املعنيــة مــن اإلنتفــاع بتدعــم 
ــة  ــال تمني ــرشاكت اإلســتمثار ذات رأس م ــّرف ل ــة وخلــاص معــوالت الت أمواهلــا الذاتي

ــة، ــوان هــذه اآللي ــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة بعن ــك متوي وبن

ــادة  ــات إع ــل معلي ــة لمتوي ــروض: ختّصــص اإلعمتــادات املرصــودة هلــذه اآللي ــة الق - آلي
اجلدولــة مــن قبــل البنــك وإلســناد قــروض متوســطة وطويلــة األجــل يف إطــار معليــة إعــادة 
ــرى واملتوســطة  ــل املؤسســات الصغ ــك متوي ــّرف لبن ــة الت ــة وخلــاص معول اهليلكــة املالي

بعنــوان هــذه اآلليــة،

- آليــة قــروض املســامهة: ختّصــص اإلعمتــادات املرصــودة هلــذه اآلليــة لمتكــن الباعــث أو 
املســامه الرئيــي باملؤسســة مــن قــرض مســامهة خشــي بــدون نســبة فائــدة للرتفيــع يف 
رأس مــال املؤسســة يف إطــار معليــة إعــادة اهليلكــة وخلــاص معولــة التــّرف لبنــك متويــل 

املؤسســات الصغــرى واملتوســطة بعنــوان هــذه اآلليــة،

- آليــة الضــامن: توضــع اإلعمتــادات املرصــودة هلــذه اآلليــة عــى ذّمــة الرشكــة التونســية 
للضــامن لضــامن القــروض واملســامهات املســندة عــى مــوارد الصنــدوق ومحّتــل قســط مــن 
ــة التــّرف للرشكــة التونســية  ــع واإلســتخاص القضــايئ وخلــاص معول مصاريــف التتب
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ــن  ــارس 2015 ب ــارخي 9 م ــرض بت ــة يف الغ ــة املرم ــى اإلتفاقي للضــامن. مكــا مّت مبقت
الــوزارة امللكفــة باملاليــة والرشكــة التونســية للضــامن توســيع تدخــات هــذه اآلليــة لتمشــل 
مضــان المتويــات املســندة لملؤسســات الصغــرى واملتوســطة يف الصناعــة واخلدمــات يف 
إطــار إعــادة اهليلكــة املاليــة واملــرم يف شــأنا ملحــق إتفاقيــة بتــارخي 15 جانــي 2007 بــن 

الدولــة التونســية والرشكــة التونســية للضــامن.  

تتــأىت مــوارد صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر بصعوبــات ماليــة 
ظرفيــة من:

- منحة من مزيانية الدولة،

- املبالغ املتأتية من إستخاص اإلعمتادات املالية الي مينحها الصندوق،

- أيــة مبالــغ أخــرى قــد ختصــص للصنــدوق مبقتــى القوانــن والرتاتيــب اجلــاري هبــا 
العمــل.

وقــد عرفــت مــوارد الصنــدوق تراجعــا خــال الفــرتة 2018 - 2020، حيــث بلغــت 42361 أد 
ســنة 2020 مقابــل 43582 أد ســنة 2019 و46596 أد ســنة 2018. ويعــزى تراجــع مــوارد 
الصنــدوق إىل عــدم إحالــة منحــة الدولــة لفائدتــه وإيقــاف العمــل بتدخــات الصنــدوق منــذ 
04 مــارس 2019 واإلقتصــار عــى تعبئــة املــوارد الراجعــة للصنــدوق بعنــوان إســتخاص 
اإلعمتــادات املســندة يف إطــار آليــة تدعــم األمــوال الذاتيــة وآليــة القــروض وآليــة قــروض 

املســامهة والفوائــد وفوائــد التأخــر ومســامهات املســتفيدين بآليــة الضــامن.

وبالتــوازي، عرفــت تدخــات الصنــدوق تراجعــا ملحوظــا خــال نفــس الفــرتة نظــرا للتقــّدم 
الكبــر يف رصف مســتحقات إعــادة اهليلكــة لملؤسســات الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفية. 
وقــد بلغــت تدخــات الصنــدوق 1192 أد ســنة 2020 مقابــل 4893 أد ســنة 2019 و13988 
أد ســنة 2018. هــذا، وتقــوم جلنــة تســير الصنــدوق احملدثــة لــدى بنــك متويــل املؤسســات 
الصغــرى واملتوســطة مبتابعــة تقــّدم تنفيــذ برنــاجم إعــادة اهليلكــة عــى ضــوء التقاريــر املعّدة 
مــن طــرف اخلــراء امللكفــون مبرافقــة املؤسســات الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة لــدى 
املؤسســات املاليــة. مكــا تقــوم اللجنــة الداخليــة احملدثــة لــدى الرشكــة التونســية للضــامن 
ــندة يف  ــة لإلســرتجاع واملس ــر القابل ــروض واملســامهات غ ــض الق ــب تعوي ــة مطال بدراس

إطــار برنــاجم إعــادة اهليلكــة.

هذا، ونشر إىل توّفر السيولة الازمة بالصندوق لتصفية تعهداته.   

ويف ما يي كشف حلساب الصندوق للفرتة 2018 - 2020:
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201820192020

465964358242361مجلة موارد الصندوق )أد(

1223211684513858- املوارد املخصصة لفائدة بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

-100006531اإلعمتادات السنوية احملالة للصندوق من مزيانية الدولة )أد(
املبالغ املتأتية من إستخاص اإلعمتادات املسندة بعنوان آلية تدعم األموال 

الذاتية والقمية الزائدة واملرابيح املتعلقة عهنا )أد(
-13-

املبالغ املتأتية من إستخاص اإلعمتادات املسندة بعنوان آلية القروض 

والفوائد وفوائد التأخر املتعلقة هبا )أد(
116514991077

املبالغ املتأتية من إستخاص اإلعمتادات املسندة بعنوان آلية قروض 

املسامهة وفوائد التأخر املتعلقة هبا املتعلقة هبا )أد(
134237396

بقايا موارد سنوات سابقة لدى بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة 

)أد(
11022856512385

2242752673728503- املوارد املخصصة لفائدة الرشكة التونسية للضامن

54445مسامهات املستفيدين بآلية الضامن )أد(

143126492195موارد التوظيفات املنجزة من طرف الرشكة التونسية للضامن )أد(

227902404426303بقايا موارد سنوات سابقة لدى الرشكة التونسية للضامن )أد(

1398848931192مجلة تدخالت الصندوق )أد(

185228املبالغ املرصوفة بعنوان آلية التخشيص واإلحاطة واملرافقة )أد(

20053746املبالغ املرصوفة بعنوان آلية تدعمي األموال الذاتية )أد(

87721891702املبالغ املرصوفة بعنوان آلية القروض )أد(

2441184852املبالغ املرصوفة بعنوان آلية قروض املسامهة )أد(

-23-املبالغ املرصوفة بعنوان آلية الضامن )أد(
مبالغ التعويضات بعنوان مضان أصل القروض البنكية غر القابلة 

لإلسرتجاع  )أد(
---

مبالغ التسبيقات بعنوان مضان أصل القروض البنكية يف طور 

اإلستخاص القضايئ )أد(
---

-23-مبالغ التعويضات بعنوان فوائد اخلزينة عى القروض غر املستخلصة )أد( 

---مصاريف التقايض )أد(

2441855معوالت بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة )أد(

11013988معوالت رشاكت اإلستمثار ذات رأس مال تمنية )أد(

231411331معوالت الرشكة التونسية للضامن )أد(
املصدر: بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة، الرشكة التونسية للضامن

وتتعلق تدخات الصندوق مبا يي:
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- رصف مســتحقات إعــادة اهليلكــة بعنوان آليــة التخشيص واإلحاطة واملرافقة 
وآليــة تدعــمي األمــوال الذاتيــة وآلية القروض وآلية قروض املســامهة:

ــة  ــواردة عــى املاتــب اجلهوي ــغ عــدد مطالــب اإلخنــراط يف برنــاجم إعــادة اهليلكــة ال بل
لبنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة خــال الفــرتة 2015 - 04 مــارس 2019 مــا 

يقــارب 226 مطلــب ال يســتجيب بعضهــا لــرشوط اإلنتفــاع بتدخــات الصنــدوق. 

ويبلــغ عــدد املؤسســات الــي مت قبــول إخنراطهــا 169 مؤسســة وقــد مّت تعيــن 161 خبــر 
هلــا قامــوا بإجنــاز مــا يقــارب 164 دراســة تخشيــص إقتصاديــة وماليــة وقــع إحالهتــا إىل 

جلنــة تســير الصنــدوق لملصادقــة.

وتبعــا لدراســات التخشيــص املنجــزة، فقــد مّتــت املصادقــة الهنائيــة عــى برنــاجم إعــادة 
هيلكــة 122 مؤسســة مــن مجلــة 169 مؤسســة منخرطــة بالرنــاجم أي بنســبة %72,2 .

ويعــود عــدم املصادقــة عــى برنــاجم إعــادة هيلكــة بقيــة املؤسســات إىل إقــرار جلنة تســير 
الصنــدوق، خــال ســنة 2017، غلــق بــاب املصادقــات وذلــك لثبــوت عدم قدرة املؤسســات عى 
بلــوغ مرحلــة املصادقــة الهنائيــة عــى إعــادة هيلكهتــا قبــل تــارخي إنهتــاء العمــل باإلتفاقيــة 

املتعلقــة بــإدارة الصنــدوق أي 04 مــارس 2019 وذلــك بإعتبــار مــا يــي:

- طول اإلجراءات الي تتطلهبا دراسة امللفات وكرة املراحل لبلوغ املصادقة الهنائية،

- طــول وتشــّعب اإلجــراءات القانونيــة إليقــاف التتّبعــات القضائيــة الــي قامــت هبــا البنــوك 
الدائنــة جتــاه هــذه املؤسســات،

- مسألة حتاصص الضامنات وإختاف درجة تفاعل البنوك الرشيكة،

ــى  ــة ع ــر املقدم ــض التقاري ــف جــودة بع - التأخــر احلاصــل يف أمعــال اخلــراء وضع
مســتوى إعــداد دراســة التخشيــص ومــدى اإللــزتام باخلطــوط املرجعيــة وكذلــك عى مســتوى 

جتســيد معليــات املرافقــة،

- الصعوبــات الــي واجههتــا املؤسســات يف خمتلــف مراحــل برنــاجم إعــادة اهليلكــة 
والــي مــا تــزال تشــّل عائقــا أمــام البعــض مهنــا يف مواصلــة إجنــاز الرنــاجم عــى غــرار:

* الديون العاجلة الي ترامكت لدى بعض املؤسسات بعد معلية إعادة اهليلكة،

* اإلرتفــاع التارخيــي لســعر رصف العملــة الصعبــة الــذي أّثــر بوضــوح عــى مــدى جــدوى 
اإلســتمثارات املرجمــة خــال معليــات إعــادة اهليلكة،

* الديــون الخشصيــة املتعلقــة بعديــد الباعثــن والــي حالــت يف العديــد مــن احلــاالت دون 
رصف املتطلبــات املاليــة املرصــودة.

هذا، باإلضافة إىل أّن جلنة تسير الصندوق قد أذنت بإلغاء:
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- العقــود اجلاريــة املمضــاة يف إطــار الرنــاجم والــي مل يــمّت رصف التعهــدات املتعلقــة 
هبــا حبلــول أجــل 31 جانــي 2019، 

ــي مل  ــادة اهليلكــة بالنســبة لبعــض املؤسســات ال ــاجم إع ــة عــى برن ــرارات املصادق - ق
تــرشع يف تنفيــذ الرنــاجم يف أجــل ثاثــة أهشــر مــن تــارخي إعــام املؤسســة بالقــرار معــا 
ــم  ــد تنظ ــط قواع ــق بضب ــنة 2015 املتعل ــدد 51 لس ــر ع ــن األم ــات الفصــل 20 م مبقتضي

ــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة. ــة تدخــل صن وتســير وكيفي

هــذا، وتقــّدر الطاقــة التشــغيلية لملؤسســات املصــادق نائيــا عــى برنــاجم إعــادة هيلكهتــا 
والبالــغ عددهــا 122 مؤسســة بـــ 2398 موطــن شــغل. ويبلــغ عــدد مواطــن الشــغل املزمــع 
إحداثهــا مضــن معليــة إعــادة اهليلكــة 2211 موطــن شــغل إضــايف. وتقــّدر مجمــوع تعهــدات 
الصنــدوق إلعــادة هيلكــة الــرشاكت دون إعتبــار العمــوالت وأتعــاب اخلــراء 61653 أد أي 
مبعــدل 505 أد إلعــادة هيلكــة الرشكــة الواحــدة وبتلكفــة تقديريــة تبلــغ 13,4 أد خللــق موطــن 

شــغل أو للحفــاظ هيلع.

ويتــوزع عــدد املؤسســات املصــادق نائيــا عــى برناجم إعــادة هيلكهتا وتعهــدات الصندوق 
إلعــادة هيلكــة املؤسســات مكا يي:

السنوات

عدد 
املؤسسات 
املصادق 

هنائيا عىل 
مرافقهتا 
وبرناجم 
إعادة 
هيلكهتا

عدد 
مواطن 
الشغل 
احلالية

عدد مواطن 
الشغل اإلضافية 
املزمع إحداثها 
مضن معلية 
إعادة اهليلكة

آلية القروض

آلية قروض 
املسامهة 

)أد(

آلية تدعمي 
األموال 
الذاتية: 

مسامهات 
رشاكت 

اإلستمثار 
)أد(

آلية 

مجموع 
تعهدات 

الصندوق 
إلعادة 
هيلكة 

املؤسسات

قروض 
إعادة 

اجلدولة 
)أد(

قروض 
المتويل 

)أد(

2015---------
2016367847519916256031664540-22018
201760999101215773341658684705-29762
201825 

579446735152522361480-11592

20191362117-117
مجموع 

التعهدات 
2015 إىل 
04 مارس 

2019

122239822113315765011127010725-61653

11101110----أتعاب اخلراء

3347-11272220--العموالت
مجموع التعهدات بإعتبار العموالت وأتعاب       

3315765011239712945111066110اخلراء

المصدر: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
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بلــغ عــدد قــروض إعــادة اجلدولــة املصــادق علهيــا 108 قــرض إعــادة جدولــة بقميــة مجليــة 
تبلــغ 33157 أد وبلــغ عــدد قــروض المتويــل متوســطة املــدى املصــادق عــى إســنادها 41 
قــرض بقميــة 6501 أد خّصصــت جلّهــا لمتويــل إســتمثارات جديــدة تتطلهبــا معليــات إعــادة 

اهليلكــة.  

وبلــغ عــدد قــروض املســامهة املصــادق عــى إســنادها 105 قــرض مســامهة مببلــغ مجــي 
ــدد مســامهات رشاكت اإلســتمثار املصــادق علهيــا 51 مســامهة  ــغ ع ــغ 11270 أد وبل يبل
بقميــة 10725 أد. وقــد خّصصــت تعهــدات الرتفيــع يف رأس مــال املؤسســات )عــن طريــق 
قــروض املســامهات أو عــن طريــق مســامهات رشاكت اإلســتمثار( يف مجملهــا لــدمع األموال 

املتداولــة وتغطيــة مصاريــف اإلســهتاك وجزئيــا خلــاص الديــون العاجلــة.

وتتــوزع مجلــة تعهــدات الصنــدوق إلعــادة هيلكــة املؤسســات دون إعتبــار أتعــاب اخلــراء 
والعمــوالت حســب قطــاع النشــاط مكــا يــي:

قطاع النشاط
عدد املؤسسات 

املصادق هنائيا عىل 
برناجم إعادة هيلكهتا

تعهدات الصندوق 
إلعادة هيلكة 
املؤسسات )أد(

84344الصناعات امليانيكية واملعدنية والكهربائية

2515708الصناعات الغذائية

138247الصناعات الكمييائية والباستيكية

187201خدمات أخرى

2367التنشيط الشبايب والرتفيه والعناية بالطفولة ورعاية املسنن

138643صناعات مواد البناء واخلزف والبلور

31037خدمات يف الدراسات واخلرات واملعونة

126506الصناعات املختلفة

186648صناعات النسيج واإلكساء واجللود واألحذية

1243اخلدمات البيئية

5886الفاحة

1141أنشطة اإلنتاج والصناعات الثقافية

1500أشغال عامة

21182السياحة

12261653امجللة

المصدر: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وتتــوزع مجلــة تعهــدات الصنــدوق إلعــادة هيلكــة املؤسســات دون إعتبــار أتعــاب اخلــراء 
والعمــوالت حســب الواليــات مكــا يــي:
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ياحظ من خال الرمس البياين ما يي:

ــن  ــّل م ــرى واملتوســطة ب ــل املؤسســات الصغ ــك متوي ــة لبن ــب اجلهوي - مل تجســل املات
واليــة الــاف وواليــة تطاويــن إقبــاال لملؤسســات الــي متــر بصعوبــات ظرفيــة ماليــة عــى 
اإلخنــراط برنــاجم إعــادة اهليلكــة وذلــك رمغ حمــاوالت إطــارات البنــك إلقنــاع املؤسســات 

ــدوق،  جبــدوى اإلخنــراط مضــن تدخــات الصن

- مّت تجسيــل ختــي مؤسســتن بواليــة املنســتر عــن اإلخنــراط ضــن تدخــات الصنــدوق 
حيــث إكتفتــا بإعــادة جدولــة ديونــام البنكيــة لــدى بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى 
ــك دون اللجــوء لتدخــات  ــادة اهليلكــة اخلــاص بالبن ــادي إلع واملتوســطة حســب المنــط الع

ــدوق.  صن

هــذا، وقــد متكــن الصنــدوق مــن رصف قســط مــن مســتحقات إعــادة هيلكــة 122 مؤسســة 
متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة مببلــغ مجــي قــدره 57125 أد خــال الفــرتة 2015 - 2020. 

وتتــوزع املبالــغ املروفــة حســب اآلليــات مكــا يــي:

57 
 

  

 
  ما يلي: يالحظ من خالل الرسم البياني

بكّل من والية الكاف ووالية المكاتب الجهوية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لم تسجل  -

وذلك رغم  لهيكلةببرنامج إعادة اعلى اإلنخراط للمؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية مالية إقباال تطاوين 

   ،محاوالت إطارات البنك إلقناع المؤسسات بجدوى اإلنخراط ضمن تدخالت الصندوق

تّم تسجيل تخلي مؤسستين بوالية المنستير عن اإلنخراط ضن تدخالت الصندوق حيث إكتفتا بإعادة  -

إلعادة الهيكلة  جدولة ديونهما البنكية لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب النمط العادي

  الخاص بالبنك دون اللجوء لتدخالت صندوق. 

 
تمّر بصعوبات مالية مؤسسة  122مستحقات إعادة هيكلة قسط من هذا، وقد تمكن الصندوق من صرف 

وتتوزع المبالغ المصروفة حسب اآلليات  .2020-2015خالل الفترة أد  57125بمبلغ جملي قدره  ظرفية

  كما يلي:
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املبالغ املرصوفة خالل الفرتة مجلة تعهدات الصندوق )أد(اآلليات
2015 - 2020 )أد(

آلية التخشيص واملرافقة واملتابعة: أتعاب 
1110925اخلراء

آلية تدعم األموال الذاتية: مسامهات 
1294511144رشاكت اإلستمثار 

آلية القروض )قروض إعادة اجلدولة 
3965834886وقروض المتويل(

1239710170آلية قروض املسامهة 

6611057125امجللة

المصدر: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

- رصف مستحقات إعادة اهليلكة بعنوان آلية الضامن:

تبعا لتوســيع قاعدة املســتفيدين بآلية الضامن املمّولة عى موارد صندوق دمع املؤسســات 
الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة لتمشــل مضــان المتويــات املســندة 
لملؤسســات الصغــرى واملتوســطة يف الصناعــة واخلدمــات املنتفعــة برنــاجم إعــادة اهليلكــة 
ــة التونســية  املاليــة واملــرم يف شــأنا ملحــق إتفاقيــة بتــارخي 15 جانــي 2007 بــن الدول
والرشكــة التونســية للضــامن، فقــد بلــغ جحــم القــروض واملســامهات املــّرح هبــا لضــامن 
الصنــدوق 21454 أد خــال الفــرتة 2007 - 2020 تتعلــق بـــ 27 قســط مــن قــروض بنكيــة 
بقميــة 12484 أد و57 قســط مــن مســامهات لــرشاكت إســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة بقميــة 

8970 أد. 

ــدوق  ــّرح هبــا لضــامن الصن ــروض واملســامهات امل ــدد وجحــم أقســاط الق ــوزع ع ويت
ــرتة 2007 - 2020 حســب قطــاع النشــاط مكــا يــي: خــال الف

قطاع النشاط
عدد أقساط القروض 

واملسامهات املرّصح هبا 
لضامن الصندوق

جحم أقساط القروض 
واملسامهات املرّصح هبا 

لضامن الصندوق )أد(

7720974الصناعة

7480اخلدمات

8421454امجللة

المصدر: الشركة التونسية للضمان

ــدوق  ــّرح هبــا لضــامن الصن ــروض واملســامهات امل ــدد وجحــم أقســاط الق ــوزع ع ويت
ــات مكــا يــي: ــرتة 2007 - 2020 حســب الوالي خــال الف



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 722022

هــذا وقــد أســفرت دراســة مطالــب تعويــض القــروض واملســامهات غــر القابلة لإلســرتجاع 
إىل النتــاجئ التالية:

املبالغ املرصوفة 
)أد( تعهدات الصندوق

المتويالت غري القابلة 
لإلسرتجاع املصادق 

علىتعويضها

المتويالت غري القابلة 
لإلسرتجاع الواردة

السنوات

رصوفة بعنوان 
املبالغ امل

يض )أد(
ف التقا

صاري
م

رصوفة بعنوان 
املبالغ امل

امن )أد(
ض

آلية ال

العدد

ق بعنوان 
صندو

ت ال
تعهدا

ف 
صاري

ط من م
س

محتل ق
يض )أد(

التقا

ق بعنوان 
صندو

ت ال
تعهدا

امن )أد(
ض

آلية ال

ت
عدد امللفا

يض )أد(
ف التقا

صاري
م

ض أو 
صل القر

مبلغ أ
مهة )أد(

سا
امل

ت
عدد امللفا

يض )أد(
ف التقا

صاري
م

ض أو 
صل القرو

مبلغ أ
ت )أد(

مها
سا

امل

ت
عدد امللفا

- 251 1 - 450 1 - 900 1 - 2528 3
الفرتة

2020 - 2007

المصدر: الشركة التونسية للضمان
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  أد إلى ما يلي: 1628بنكية بمبلغ جملي يبلغ 
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ويرجــع عــدم املصادقــة عــى تعويــض متويــات غــر قابلــة لإلســرتجاع مللفن إثنــن يتعلقان 
بـــ 2 قــروض بنكيــة مببلــغ مجــي يبلــغ 1628 أد إىل ما يي:

- عــدم إســتمكال الوثائــق املطلوبــة رمغ إعــام البنــك بذلــك بالنســبة للقــرض املســند عــن 
طريــق الرشكــة التونســية للبنــك والبالــغ 1000 أد. وقــد مّت إرجــاء النظــر يف تعويــض أصــل 

القــرض إىل حــن إســتيفاء البنــك لإلجــراءات التنفيذيــة وتوفــر الوثائــق املطلوبــة،

ــك  ــق بن ــن طري ــغ 628 أد مســند ع ــيك يبل ــرض بن ــض أصــل ق ــق النظــر يف تعوي - تعلي
ــة التونســية للضــامن.  ــه جتــاه الرشك ــك لوضعيت ــان إىل حــن تســوية البن األم

وقــد مّت خــال الفــرتة 2007 - 2020 املصادقــة عــى تعويــض أصــل قــرض بنــيك واحــد 
يبلــغ 900 أد مســند عــن طريــق بنــك األمــان يف إطــار قــروض إعــادة اجلدولــة. وقــد بلغــت 
ــغ أصــل  ــة الضــامن  450 أد أي يف حــدود 50 % مــن مبل تعهــدات الصنــدوق بعنــوان آلي
القــرض حســب نســب تقــامس املخاطــر املنصــوص علهيــا بإتفاقيــة آليــة الضــامن. ومّت رصف 
مبالــغ لفائــدة البنــك بـــ 251 أد مهنــا 23 أد بعنــوان فوائــد اخلزينــة أســندت ســنة 2019 و3 
أد بعنــوان فوائــد اخلزينــة أســندت ســنة 2015 و225 أد كتســبقة أســندت قبــل ســنة 2015. 
ــراءات اإلســتخاص القضــايئ  ــد إســتمكال إج ــك عن ــة مســتحقات البن وســيمّت رصف بقي

وتبــّن العجــز الهنــايئ لملؤسســة املنتفعــة بالقــرض عــى تســديد ديونــا.

ــل والتضامــن بــني امجلاعــات  ــة والتســوية والتعدي ــدوق دمع الالمركزي ·  صن
احملليــة

يف إطــار تفعيــل النظــام الامركــزي كأســلوب مــن أســاليب التنظــم اإلداري، مّت إحــداث 
صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة مبقتــى 
قانــون املاليــة لســنة 2021. وهيــدف الصنــدوق إىل متويــل امجلاعــات احملليــة قصــد تدعــم 
ــوغ  ــة علهيــا وبل ــاء احملمول ــة ومســاعدهتا عــى جماهبــة األعب قدراهتــا وإســتقاليهتا املالي
التــوازن املــايل والتافــؤ بــن املــوارد واألعبــاء وحتقيــق التضامــن واحلــّد مــن التفــاوت بيهنــا. 

تتأىت موارد الصندوق من:

- منحة من مزيانية الدولة تضبط سنويا بقانون املالية،

- نسبة من حمصول الرضائب الراجعة ملزيانية الدولة تضبط بقانون املالية،

- مــردود املعلــوم عــى املؤسســات ذات الصبغــة الصناعيــة أو التجاريــة أو املهنيــة الــذي 
يتجــاوز خــال الســنة 100 أد بالنســبة لــّل مؤسســة،

ــار  ــم التي ــغال تعم ــة يف أش ــات احمللي ــن مســامهة امجلاع ــأيت م ــوم املت ــردود املعل - م
الكهربــايئ والتنويــر العمــويم والصيانــة،
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تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 742022

ــة  ــروات الطبيعي ــن إســتغال ال ــة م ــة املتأتي ــل الدول ــن مداخي ــد اإلقتضــاء، نســبة م - عن
ــة، ــون املالي ــط بقان تضب

- بقايا موارد متأتية من صندوق التعاون بن امجلاعات احمللية بعد حذفه،

- لّك مورد آخر يمّت ختصيصه للصندوق.

ويــمّت توزيــع مــوارد الصنــدوق بــن امجلاعــات احملليــة وفقــا ملعايــر موضوعيــة تأخــذ بعــن 
ــة وطاقــة  ــة ومــؤرش التمني ــة والطاقــة اجلبائي ــار خاّصــة عــدد الســان ونســبة البطال اإلعتب
التدايــن. وتــوّزع إعمتــادات التســوية والتعديــل طبقــا لــرشوط ومعايــر تضبــط بأمــر حكــويم 

ســيصدر يف الغــرض.

ويف إنتظــار التفعيــل التدرجيــي لصنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن 
ــة  ــات احمللي ــات امجلاع ــل مزياني ــة وحفاظــا عــى إســمترارية متوي ــات احمللي ــن امجلاع ب
باملــوارد املاليــة احملالــة مــن مزيانيــة الدولــة لفائدهتــا، ســيمّت مواصلــة العمــل لفــرتة إنتقاليــة 

باملعايراملعمتــدة حاليــا يف:

- توزيــع الــدمع املــايل الســنوي املخّصــص مــن مزيانيــة الدولــة لفائــدة امجلاعــات احملليــة 
طبقــا للقــرار املــؤرخ يف 22 جــوان 2018 مكــا مّت تنقيحــه بالقــرار املــؤرخ يف 29 مــارس 

،2019

- توزيــع مــوارد صنــدوق التعــاون بــن امجلاعــات احملليــة املنصــوص علهيــا باألمــر عــدد 
2797 لســنة 2013 املــؤرخ يف 8 جويليــة 2013.

II. النتائج المنتظرة لسنة 2021:
املوارد:

ــدره  1410331  ــا ق ــق اخلاصــة يف مــوىف جــوان 2021 م ــة مــوارد الصنادي بلغــت مجل
أد مقابــل 872716 أد حمققــة خــال نفــس الفــرتة مــن ســنة 2020 وذلــك بعــد أن مّت األخــذ 
بعــن اإلعتبــار تنفيــذ مزيانيــي صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر 
ــن  ــن ب ــل والتضام ــوية والتعدي ــة والتس ــدوق دمع الامركزي ــة وصن ــة ظرفي ــات مالي بصعوب
امجلاعــات احملليــة. وقــد جسلـّـت بذلــك مــوارد الصناديــق اخلاصــة زيــادة هاّمــة بـــ 61,6 %. 

وتعــود هــذه الزيــادة إىل:

- إرتفــاع جحــم الفوائــض املنقولــة مــن تــّرف ســنة 2020 إىل تــّرف ســنة 2021 مّمــا 
ــة باإلعمتــادات  يشــر إىل النســق الضعيــف يف رصف املنــح واحلوافــز ســنة 2020 مقارن

املرصــودة لفائــدة الصناديــق، 
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ــنة  ــن س ــدايس األول م ــال الس ــة خ ــق اخلاص ــة للصنادي ــة احملال ــة الدول ــّور منح - تط
ــة قســط مــن منحــة  ــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2020 يعــود أساســا إىل إحال 2021 مقارن
ــات  ــن امجلاع ــن ب ــل والتضام ــوية والتعدي ــة والتس ــدوق دمع الامركزي ــدة صن ــة لفائ الدول
احملليــة احملــدث ســنة 2021 وأمهيــة املبالــغ احملالــة إىل لّك مــن احلســاب املركــزي للتمنيــة 

ــون. ــدوق الهنــوض بقطــاع الزيت ــة وصن الفاحي

ــق اخلاصــة خــال الســدايس األول  ــار الصنادي ــة يف إط ــة املعبئ ــوارد الذاتي ــّور امل - تط
مــن ســنة 2021 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2020 يرجــع أساســا إىل رشوع صنــدوق 
دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة يف حتصيــل املــوارد 
الراجعــة لــه مبقتــى التشــاريع اجلــاري هبــا العمــل وحتّســن نســب اإلســتخاصات لملوارد 
ــدوق  ــرى وصن ــن الصغ ــة وامله ــات التقليدي ــدوق الوطــين للهنــوض بالصناع ــة للصن الراجع
التطويــر والامركزيــة الصناعيــة والصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري 
واحلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة وصنــدوق تغطيــة خماطــر الــرف وصنــدوق مضــان 

املؤمــن هلــم. 

ــة1410331   ــوىف جــوان 2021 والبالغ ــق اخلاصــة يف م ــوارد الصنادي ــة م ــوزع مجل وتت
ــة  ــة الدول ــوان منح ــابقة و396376 أد بعن ــنوات الس ــوارد الس ــا م ــن 801628 أد بقاي أد ب

ــوان 2021. ــوىف ج ــة يف م ــة حمّصل ــوارد ذاتي ــق و212327 أد م ــة للصنادي احملال

ــاجئ  ــد إســتوجب تطــّور الوضــع االقتصــادي للسداســية األوىل مــن ســنة 2021 والنت وق
ــق اخلاصــة لامــل ســنة  ــرات مــوارد الصنادي ــة لســنة 2020 رضورة مراجعــة تقدي املجسل

ــة: ــك بإعمتــاد التوجهــات التالي 2021 وذل

- البقــاء يف مســتوى االعمتــادات املرمّســة مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 2021 بعنــوان 
منحــة الدولــة احملالــة للصناديــق اخلاصــة والبالغــة 806500 أد قصــد تنشــيط اإلســتمثار 
وحفــز املبــادرة اخلاصــة واحملافظــة عــى إســتقرار القطاعــات االقتصاديــة املتــرضرة إمــّا 

مــن اجلــواحئ الطبيعيــة أو مــن تداعيــات األزمــة الوبائيــة العامليــة »كورونــا«،

- مراجعــة مبالــغ املــوارد املتبقيــة مــن الســنوات الســابقة بالصناديــق اخلاصــة بعــد حتيــن 
نتــاجئ ســنة 2020،

- حتيــن مبالــغ املــوارد الذاتيــة الــي ينتظــر تعبئهتــا يف إطــار الصناديــق اخلاصــة 
ــك بالرتفيــع يف  ــة خــال الســدايس األول مــن ســنة 2021 وذل ــاجئ املجسل عــى ضــوء النت
املــوارد احملّصلــة لفائــدة صنــدوق تغطيــة خماطــر الــرف وصنــدوق مضــان املؤمــن هلــم 
ــة النامجــة عــن  ــدوق تعويــض األرضار الفاحي ــدة صن ــة لفائ ــوارد املعبئ والتخفيــض يف امل

ــة. اجلــواحئ الطبيعي



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 762022

ــل ســنة  ــق اخلاصــة لام ــوارد الصنادي ــة م ــغ مجل ــر أن تبل ــذا األســاس، ينتظ ــى ه وع
ــي: ــة مكــا ي ــدره 2099649 أد موّزع ــا ق 2021 م

الوحدة: ألف دينار

بيان الصناديق اخلاصة

تقديرات مجلة املوارد يف موىف جوان 2021
املوارد 
لاكمل 

سنة 2021  
حمّينة

بقايا 
موارد 

السنوات 
السابقة

منحة 
الدولة

املوارد 
الذاتية

مجلة 
املوارد

- صندوق التطوير والامركزية 
27922472349431-21931الصناعية

- الصندوق الوطين للهنوض 
81671449130324-6324بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى

- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة 
1442450005772000150099والصيد البحري

- الصندوق اخلاص للتمنية الفاحية 
2777456226155785557109774)احلساب املركزي للتمنية الفاحية(

12831284-458825- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

27848536276575948-508428- الصندوق الوطين للضامن 

8957889578260000--- صندوق تغطية خماطر الرف

15598108910119312-93312- صندوق مضان املؤمن هلم
- صندوق تعويض األرضار الفاحية 

667974487107808-67808النامجة عن اجلواحئ الطبيعية

- صندوق مضان القروض السكنية 
لفائدة الفات االجمتاعية من ذوي 

الدخل غر القار
20000--2000042000

- صندوق دمع املؤسسات الصغرى 
واملتوسطة الي متّر بصعوبات مالية 

ظرفية
41169-6974186645169

- صندوق دمع الامركزية والتسوية 
والتعديل والتضامن بن امجلاعات 

احمللية
-33432558834393159708500

80162839637621232714103312099649مجلة املوارد

وتستدىع هذه االرقام بعض املاحظات لعّل أمّهها ما يي:

- أمهيــة املــوارد الــى ختصّصهــا الدولــة للقطاعــات االقتصاديــة واالجمتاعيــة )2099649 
أد ســنة 2021( وهــو مــا يــرز مواصلــة الســلطة التنفيذيــة القيــام بدورها يف هذيــن القطاعن 

رمغ الصعوبــات الــى تهشدهــا املاليــة العمومية،
-إســتئثار صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احمللية 
بأكــر قســط مــن املــوارد )708500 أد( يليــه الصنــدوق الوطــى للضــامن )575948 أد( مّث 
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صنــدوق تغطيــة خماطــر الــرف )260000 أد( وصنــدوق مضــان املؤمن هلــم )119312 أد( 
واحلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة )109774 أد( وصنــدوق تعويــض األرضار الفاحيــة 

النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة )107808 أد(،
- االهمتــام الكبــر الــذي توليــه الدولــة للتمنيــة احملليــة والمتيزياإلجيــايب بــن امجلاعــات 
ــع نســق اإلســتمثار  ــة لتسي ــات احمللي ــة للجامع ــوارد املالي ــز امل ــال تعزي ــن خ ــة م احمللي

ــات،  ــق العمــويم يف اجله ــوي وحتســن أداء املرف احملــي واجله
ــة  ــة واملشــاريع الفردي ــوارد املخّصصــة جلــر أرضار املؤسســات االقتصادي ــة امل - أمهي

ــم، ــة أو عــن جعــز باعــي املشــاريع عــن تســديد قروضه والناجتــة عــن اجلــواحئ الطبيعي
- العنايــة الــى حيظــى هبــا قطــاع الفاحــة كقطــاع اجمتــاىع واقتصــادي هــام بالنظــر 

إىل جحــم المتويــل العمــويم املخّصــص لفائدتــه عــى مــوارد مزيانيــة الدولــة،
النفقات:

ــة نفقــات الصناديــق اخلاصــة يف مــوىف جــوان 2021 مــا قــدره 614062 أد  بلغــت مجل
مقابــل 151145 أد خــال نفــس الفــرتة مــن ســنة 2020 وذلــك بعــد أن مّت األخذ بعــن اإلعتبار 
تنفيــذ مزيانيــي صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر بصعوبــات ماليــة 
ظرفيــة وصنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة. 
ــذه  ــود ه ــة بـــ 306,3 %. وتع ــادة هاّم ــق اخلاصــة زي ــات الصنادي ــك نفق ــت بذل ــد جسلّ وق

الزيــادة أساســا إىل:
- رشوع صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة 
ــة  ــدة امجلاعــات احمللي خــال الســدايس األول مــن ســنة 2021 يف تقــدمي المتويــات لفائ

قصــد مســاعدهتا عــى جماهبــة األعبــاء احملمولــة علهيــا،
- تطــّور نفقــات صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم عــى إثر تســديد مبلــغ أصل القــرض الرقايع 
ــايع مّت  ــغ 80 م د. ونشــر إىل أّن القــرض الرق ــة والبال ــة الدول ــدة خزين ــة واحــدة لفائ دفع
ــوان األرضار  ــدة املؤسســات املتوســطة والكــرى بعن ختصيصــه لــرف التعويضــات لفائ
املاديــة املبــارشة الــي حلقهتــا نتيجــة أمعــال حــرق وإتــاف أو نــب مرتبطــة باإلضطرابــات 
ــّدة مــن 17 ديمســر 2010  والتحــّراكت الشــعبية الــي هشدهتــا البــاد خــال الفــرتة املمت

إىل 28 فيفــري 2011،
- تطــّور نفقــات الصنــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى 
واحلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة وصنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون وصنــدوق تعويــض 

ــة. ــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعي األرضار الفاحي
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ــاجئ  ــد إســتوجب تطــّور الوضــع االقتصــادي للسداســية األوىل مــن ســنة 2021 والنت وق
ــق اخلاصــة لامــل ســنة  ــرات نفقــات الصنادي ــة لســنة 2020 رضورة مراجعــة تقدي املجسل

ــة: ــك بإعمتــاد التوجهــات التالي 2021 وذل
ــرى  ــن الصغ ــة وامله ــات التقليدي ــوض بالصناع ــين للهن ــدوق الوط ــات الصن ــن نفق - حتي

ــنة 2021، ــا لس ــع تعبئهت ــوارد املتوق ــدود امل ــك يف ح ــا وذل ــض فهي بالتخفي
- الرتفيــع يف نفقــات صنــدوق تغطيــة خماطــر الــرف تبعــا لتطــّور مــوارده وذلــك قصــد 

مواصلــة خــاص متخلّــدات الصنــدوق جتــاه البنــوك واملؤسســات املاليــة،
- الرتفيــع يف نفقــات صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم عــى إثــر تســديد أصــل القــرض 

الرقــايع لفائــدة خزينــة الدولــة،
- احملافظة عى تقديرات النفقات لسنة 2021 لبقية الصناديق اخلاصة. 

ــل ســنة  ــق اخلاصــة لام ــات الصنادي ــة نفق ــغ مجل ــر أن تبل ــذا األســاس، ينتظ ــى ه وع
ــي: ــة مكــا ي ــدره 1287339 أد موّزع ــا ق 2021 م

الوحدة: ألف دينار

بيان الصناديق اخلاصة
مجلة النفقات يف 
موىف جوان 2021

تقديرات النفقات 
لاكمل سنة 2021 

حمّينة
1910545000- صندوق التطوير والامركزية الصناعية

- الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات التقليدية 
1084625000واملهن الصغرى

963935000- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة والصيد البحري

- الصندوق اخلاص للتمنية الفاحية )احلساب 
5743692000املركزي للتمنية الفاحية(

319850- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

10446989- الصندوق الوطين للضامن 

75521260000- صندوق تغطية خماطر الرف

8692991000- صندوق مضان املؤمن هلم

- صندوق تعويض األرضار الفاحية النامجة عن 
15619000اجلواحئ الطبيعية

- صندوق مضان القروض السكنية لفائدة الفات 
2000-االجمتاعية من ذوي الدخل غر القار

- صندوق دمع املؤسسات الصغرى واملتوسطة الي 
42000متّر بصعوبات مالية ظرفية

- صندوق دمع الامركزية والتسوية والتعديل 
353063708500 والتضامن بن امجلاعات احمللية

6140621287339مجلة النفقات
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تشر األرقام الواردة باجلدول أعاه إىل:

- أمهيــة المتويــات املســندة مــن مزيانيــة الدولــة إىل امجلاعــات احملليــة لملســامهة يف 
ــث  ــة. حي ــة واجلهوي ــاريع واإلســتمثارات احمللي ــل املش ــات تســيرها ويف متوي ــة نفق تغطي
ــادل  ــا يع ــات 708500 أد يف مــوىف ســنة 2021 أي م ــغ جحــم هــذه المتوي ــع أن يبل يتوق

ــق اخلاصــة،  ــات الصنادي ــة نفق 54,2 % مــن مجل

- أمهيــة اإلمتيــازات والضامنــات املســندة لإلســتمثارات يف القطــاع الفــاىح حيــث يتوقــع 
ان تبلــغ التدخــات يف هــذا القطــاع 146850 أد يف مــوىف ســنة 2021،

- توقــع زيــادة تدخــات الصناديــق اخلاصــة املخّصصــة حلفــز اإلســتمثار ودفــع املبــادرة 
ــد تبســيط إجــراءات ممارســة  ــك بع ــة بالســنوات الســابقة وذل اخلاصــة لســنة 2021 مقارن

ــة وآجــال إســناد تراخيــص اإلســتمثار، األنشــطة االقتصادي

- أمهيــة تدخــات الصناديــق املخّصصــة لمتويــل آليــات الضــامن وتغطيــة املخاطــر مقارنــة 
بالســنوات الســابقة مّمــا سيســاعد املســتمثرين واألنشــطة االقتصاديــة ذات املردوديــة العالية 

عــى مواجهــة الكــوارث واألزمــات. 

III. تقديرات سنة 2022:
ضبطــت مــوارد الصناديــق اخلاصة لســنة 2022 يف حدود 2191580 أد مقابل 2099649 

أد لسنة 2021.

وضبطــت نفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2022 يف حــدود 1307100 أد مقابــل 
.2021 ســنة  أد   1287339

تتوزع موارد ونفقات الصناديق اخلاصة لسنة 2022 مكا يي:
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الوحدة: ألف دينار

بيان الصناديق اخلاصة

تقديرات املوارد لسنة 2022
تقديرات

 النفقات 
لسنة 2022

بقايا 
موارد 

السنوات 
السابقة

منحة 
الدولة

املوارد 
الذاتية

مجلة 
املوارد

- صندوق التطوير والامركزية 
44312400055693400034000الصناعية

- الصندوق الوطين للهنوض 
53249000150002932425000بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى

- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة 
15099342007004999935000والصيد البحري

- الصندوق اخلاص للتمنية الفاحية 
17774800003000100774100000)احلساب املركزي للتمنية الفاحية(

434800112351100- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

650006339597000-568959- الصندوق الوطين للضامن 

260000260000260000--- صندوق تغطية خماطر الرف

25000533126000-28312- صندوق مضان املؤمن هلم

- صندوق تعويض األرضار الفاحية 
88808300001100012980835000النامجة عن اجلواحئ الطبيعية

- صندوق مضان القروض السكنية 
لفائدة الفات االجمتاعية من ذوي 

الدخل غر القار
40000100002000520002000

- صندوق دمع املؤسسات الصغرى 
واملتوسطة الي متّر بصعوبات مالية 

ظرفية
43169-4000471692000

- صندوق دمع الامركزية والتسوية 
والتعديل والتضامن بن امجلاعات 

احمللية
-680000120000800000800000

81231086800051127021915801307100امجللة

املوارد:

يف ظــّل الضغوطــات الــي تهشدهــا املاليــة العموميــة وتواصــل التأثــرات الســلبية إلنتشــار 
فــروس »كورونــا« عــى االقتصــاد الوطــين وعــى املاليــة العموميــة والتوازنــات العامــة فإّنــه 

مّت إّتبــاع المتــّي التــايل لضبــط مــوارد الصناديــق اخلاصــة لســنة 2022:

- نقــل الرصيــد املتبــيق بالصناديــق مــن الســنوات الســابقة إىل مزيانيــة الصناديــق 
اخلاصــة لســنة 2022،  
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- الرتفيــع يف منحــة الدولــة احملالــة لصنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل 
ــدوق مضــان  ــة والتخفيــض يف املنحــة املخّصصــة لصن ــات احمللي ــن امجلاع ــن ب والتضام
ــنة 2022  ــار لس ــر الق ــل غ ــن ذوي الدخ ــة م ــات االجمتاعي ــدة الف ــكنية لفائ ــروض الس الق
ــاء يف حــدود اإلعمتــادات املرمّســة لســنة  ــة لســنة 2021 حمــّن والبق ــون املالي ــة بقان مقارن

2021 بالنســبة لبقيــة الصناديــق اخلاصــة،

- مزيد العمل عى تعبئة املوارد الذاتية الراجعة للصناديق اخلاصة من خال:

* حتســن نســب اإلســتخاص بعنــوان القــروض واملســامهات املســندة والفوائــض النامجة 
ــات  ــة ومســامهات املســتفيدين خبدم ــى املكشــوفات البنكي ــة ع ــوالت املخصوم عهنــا والعم

الضــامن ومســامهات مؤسســات التأمــن والبنــوك واملؤسســات املاليــة،

* العمل عى تطوير موارد التوظيفات لملوارد املتوفرة بالصناديق اخلاصة،

* البحث عن آليات جديدة لتدعم املوارد الذاتية للصناديق اخلاصة.

ــّورا  ــنة 2022 تط ــة لس ــق اخلاص ــوارد الصنادي ــل م ــع أن تجّس ــن املتوق ــك، م ــا لذل وتبع
ــي: ــة مكــا ي ــرات ســنة 2021 حمّين ــة بتقدي بنســبة  4,4% مقارن
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الوحدة: ألف دينار

بيان الصناديق اخلاصة

تقديرات املوارد لسنة 2022تقديرات املوارد لسنة 2021 حمّينة

بقايا 
موارد 

السنوات 
السابقة

منحة 
الدولة

املوارد 
الذاتية

مجلة 
املوارد

بقايا 
موارد 

السنوات 
السابقة

منحة 
الدولة

املوارد 
الذاتية

مجلة 
املوارد

صندوق التطوير والامركزية 
الصناعية

2193124000350049431443124000556934000

الصندوق الوطين للهنوض 
بالصناعات التقليدية واملهن 

الصغرى
632490001500030324532490001500029324

الصندوق اخلاص لتمنية 
الفاحة والصيد البحري

1442434175150050099150993420070049999

الصندوق اخلاص للتمنية 
الفاحية )احلساب املركزي 

للتمنية الفاحية(
2777480000200010977417774800003000100774

صندوق الهنوض بقطاع 
الزيتون

4588251128443480011235

65000633959-67520575948568959-508428الصندوق الوطين للضامن 

صندوق تغطية خماطر 
الرف

--260000260000--260000260000

2500053312-2600011931228312-93312صندوق مضان املؤمن هلم

صندوق تعويض األرضار 
الفاحية النامجة عن اجلواحئ 

الطبيعية
678083000010000107808888083000011000129808

صندوق مضان القروض 
السكنية لفائدة الفات 

االجمتاعية من ذوي الدخل 
غر القار

20000200002000420004000010000200052000

صندوق دمع املؤسسات 
الصغرى واملتوسطة الي متّر 

بصعوبات مالية ظرفية
41169-40004516943169-400047169

صندوق دمع الامركزية 
والتسوية والتعديل والتضامن 

بن امجلاعات احمللية
-608500100000708500-680000120000800000

80162880650049152120996498123108680005112702191580مجلة املوارد
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ويرجع تطّور املوارد أساسا إىل إرتفاع موارد: 
- صندوق دمع الامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بن 

امجلاعات احمللية
91,5+ م د

58,011+ م د- الصندوق الوطين للضامن
- صندوق تعويض األرضار الفاحية النامجة عن اجلواحئ 

الطبيعية
22,0+ م د

- صندوق مضان القروض السكنية لفائدة الفات االجمتاعية 
من ذوي الدخل غر القار

10,0+ م د

- صندوق دمع املؤسسات الصغرى واملتوسطة الي متّر 
بصعوبات مالية ظرفية

2,0+ م د

ويفــّس تطــّور مــوارد الصنــدوق الوطــين للضــامن وصنــدوق تعويــض األرضار الفاحيــة 
النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة بأمهيــة الفوائــض الــي يتوقــع نقلهــا من تّرف ســنة 2021 

إىل تصـــّرف ســنة 2022 نتيجــة ضعــف تدخاهتــام مقارنــة باملــوارد املرصــودة لفائدهتــام.

وســتهشد مــوارد صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات 
احملليــة تطــّورا هاّمــا خــال ســنة 2022 يعــود ذلــك إىل الرتفيــع يف منحــة الدولــة احملالــة 

لفائدتــه وتوقــع زيــادة يف املــوارد الذاتيــة املعبئــة. 

مكــا ينتظــر أن يــمّت تركــزي صنــدوق مضــان القــروض الســكنية لفائــدة الفــات االجمتاعيــة 
مــن ذوي الدخــل غــر القــار خــال الثــايث األخــر مــن ســنة 2021 ليمتّكــن مــن تعبئــة مــوارد 
ذاتيــة إضافيــة لفائدتــه لســنة 2022 بعنــوان مســامهات املنخرطــن بالصنــدوق باإلضافــة إىل 

مــوارد التوظيفات.  

مكا ستهشد موارد الصناديق اخلاصة التالية تراجعا مكا يي:
66,0- م د- صندوق مضان املؤمن هلم

9,0- م د- احلساب املركزي للتمنية الفاحية
15,431- م د- صندوق التطوير والامركزية الصناعية

- الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات التقليدية واملهن 
الصغرى

1,0- م د

0,1- م د- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة والصيد البحري

ويعــود الرتاجــع الكبــر ملــوارد صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم إىل تســديد أصــل القــرض 
الرقــايع لفائــدة خزينــة الدولــة خــال ســنة 2021 والبالــغ 80 م د مّمــا ســيؤثر عــى جحــم 

مــوارده لســنة 2022.

ــدوق  ــة وصن ــة الفاحي ــزي للتمني ــن احلســاب املرك ــوارد لّك م ــع م ــر أن ترتاج مكــا ينتظ
التطويــر والامركزيــة الصناعيــة والصنــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن 
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ــّرف 2021 إىل  ــن ت ــي ســتنقل م ــض ال ــاض جحــم الفوائ ــع إخنف ــرى نظــرا لتوق الصغ
ــاريع  ــي املش ــة جتــاه باع ــدات الدول ــاء بتعه ــّدم يف اإليف ــة التق ــنة 2022 نتيج ــّرف س ت

ــازات.   ــررات إســناد إمتي ــن عــى مق املتحّصل

النفقات:

تبعــا لتــرضر عــدد مــن القطاعــات االقتصاديــة بســبب اإلجــراءات املتخــذة ملواجهــة إنتشــار 
فــروس »كورونــا« وارتفــاع معــدالت البطالــة وضعــف نســب التمنيــة، فإّنه مّت إّتبــاع المتّي 

التــايل لضبــط نفقــات الصناديــق اخلاصة لســنة 2022:

- الرتفيــع يف جحــم المتويــات املســندة إىل امجلاعــات احملليــة بعنــوان دمع الامركزيــة 
والتســوية والتعديــل والتضامــن بيهنــا نظــرا للحاجيــات املزتايــدة للبلديــات واملجالــس اجلهويــة،

ــة  ــوال الذاتي ــم األم ــة املخّصصــة لتدع ــق اخلاّص ــع يف جحــم تدخــات الصنادي - الرتفي
لباعــي املشــاريع أو البقــاء يف نفــس جحــم التدخــات املتوقعــة لســنة 2021 دون التخفيــض 
فهيــا قصــد مزيــد التجشيــع عــى بعــث املشــاريع واملؤسســات الصغــرى واملتوســطة ودمع 

التشــغيل وحتســن ظــروف العيــش وذلــك يف حــدود املــوارد املتوقــع حتصيلهــا،

ــس  ــاء يف نف ــة املخاطــر أو البق ــق الضــامن وتغطي ــع يف جحــم تدخــات صنادي - الرتفي
ــت  ــك لملســامهة يف تثبي ــض فهيــا وذل ــة لســنة 2021 دون التخفي جحــم التدخــات املتوقع
دخــل املســتمثر ولملحافظــة عــى الطاقــة اإلســتمثارية لملؤسســات املاليــة ولضــامن إســتقرار 

ــة. القطاعــات االقتصادي

وبالنظــر إىل خســاء املنظومــة التحفزييــة احلاليــة ســواء عــى مســتوى قانــون اإلســتمثار 
اجلديــد وقانــون مراجعــة منظومــة اإلمتيــازات اجلبائية أو عى مســتوى النصــوص الترشيعية 
األخــرى مــن جهــة وحمدوديــة املــوارد املاليــة العموميــة مــن جهــة أخــرى، فإّنــه يتعــن مزيــد 
ترشــيد احلوافــز املســندة وحســن تصويهبــا حنــو القطاعــات ذات األولويــة واملشــاريع ذات 
األمهيــة الوطنيــة واملشــاريع احملدثــة مبناطــق التمنيــة اجلهويــة وتفــادي إزدواجيــة اإلنتفــاع 
باحلوافــز املســندة يف إطــار الصناديــق اخلاصــة وعــى مــوارد أخــرى عــى غــرار حوافــز 
بــراجم التأهيــل وبرنــاجم تونــس الذكيــة وبعــض اإلمتيــازات املاليــة املنظــة بنصــوص قطاعية 
ــق  ــات الصنادي ــى تدخ ــة ع ــن النجاع ــد م ــاء مزي ــه إضف ــار، يتج ــذا اإلط ــرى. ويف ه أخ
خاّصــة تلــك املخّصصــة لدفــع اإلســتمثار اخلــاص وإرســاء مبــادئ احلومكــة الرشــيدة يف 

إدارة ومراقبــة أنشــطهتا.

وتبعــــــا لذلـــــك، ينتظــر أن تجّســل نفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2022 تطــّورا بنســبة 
1,5 % مقارنــة بتقديــرات ســنة 2021 حمينــة مكــا يــي :
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الوحدة: ألف دينار

بيان الصناديق اخلاصة
تقديرات النفقات 

لسنة 2021 
حمينة

تقديرات النفقات

لسنة 2022 

4500034000- صندوق التطوير والامركزية الصناعية

- الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات التقليدية واملهن 
2500025000الصغرى

3500035000- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة والصيد البحري

- الصندوق اخلاص للتمنية الفاحية )احلساب املركزي للتمنية 
92000100000الفاحية(

8501100- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

69897000- الصندوق الوطين للضامن 

260000260000- صندوق تغطية خماطر الرف

910006000- صندوق مضان املؤمن هلم

- صندوق تعويض األرضار الفاحية النامجة عن اجلواحئ 
1900035000الطبيعية

- صندوق مضان القروض السكنية لفائدة الفات االجمتاعية 
20002000من ذوي الدخل غر القار

- صندوق دمع املؤسسات الصغرى واملتوسطة الي متّر 
20002000بصعوبات مالية ظرفية

- صندوق دمع الامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بن 
708500800000امجلاعات احمللية

12873391307100مجلة النفقات

يرجع تطّور النفقات أساسا إىل إرتفاع نفقات:
- صندوق دمع الامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بن 

امجلاعات احمللية
91,5+ م د

- صندوق تعويض األرضار الفاحية النامجة عن اجلواحئ 

الطبيعية
16,0+ م د

8,0+ م د- احلساب املركزي للتمنية الفاحية
0,3+ م د- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

ويفــّس تطــّور نفقــات صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن 
امجلاعــات احملليــة بتطــّور حاجيــات البلديــات واملجالــس اجلهويــة مــن املــوارد املاليــة.

هذا، وستهشد نفقات الصناديق التالية تراجعا مكا يي:
85,0- م د- صندوق مضان املؤمن هلم

11,0- م د- صندوق التطوير والامركزية الصناعية
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ويعــود الرتاجــع احلــاد يف تدخــات صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم إىل رصف اكمــل مبلــغ 
أصــل القــرض الرقــايع لفائــدة خزينــة الدولــة خــال ســنة 2021 ليعــود الصنــدوق إىل نســقه 

العــادي يف رصف املبالــغ احملمولــة هيلع ســنة 2022.

IV. أداء الصناديق الخاصة واألنشطة والتدخالت لسنة 2022:

· صندوق التطوير والالمركزية الصناعية:

ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء صندوق التطوير والامركزية الصناعية مكا يي:

هدف 1: استقطاب الباعثن والرفع من مستوى تأطرمه

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024
عدد امحلات التحسيسية 

والتظاهرات الوطنية لفائدة 
الباعثن واهليالك املمّولة لملشاريع 

230282150290200250250عدد

عدد الباعثن املنتفعن بعمليات 
11009226351000700750750عددتكوين 

عدد الباعثن املنتفعن بعمليات 
مرافقة ودمع خال إجناز 

مشاريعهم أو بعد الدخول طور 
االستغال

400290255350300300300عدد

هــدف 2: تطويــر تدخــات الصنــدوق املتعلقــة بمتويــل إحــداث أو توســعة املؤسســات 
الصغــرى واملتوســطة

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024

متويــات  عــى  املتحّصلــة  املشــاريع  عــدد 
129226160300220230240عددالصنــدوق

بعنــوان  مبنحــة  املنتفعــة  املشــاريع  نســبة 
ــة  ــن مجل ــة م ــة اجلهوي ــع عــى التمني التجشي
املشــاريع املتحّصلــة عــى متويــات الصنــدوق

%84868690878788
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ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

استقطاب 
الباعثن 

والرفع من 
مستوى 
تأطرمه

عدد امحلات 
التحسيسية 

والتظاهرات الوطنية 
لفائدة الباعثن 

واهليالك املمّولة 
لملشاريع

واكلة 
الهنوض 

بالصناعة 
والتجديد

ــة حملاضــن املؤسســات عــن بعــد  ــر خدمــات الشــبكة الوطني - تطوي
ــايئ، ــات الوضــع الوب بالنظــر إىل متطلب

- تنظــم تظاهــرات جهويــة لفائــدة أحصــاب أفــار املشــاريع ســواء 
مبقــرات حماضــن املؤسســات أو خارجهــا أو عــن بعــد،

لفائــدة إطــارات  - تنظــم تظاهــرات يف شــل حلقــات تكوينيــة 
حماضــن املؤسســات يؤمهنــا خــراء أجانــب يف إطــار مــرشوع

،ENLIEN 

- الــرتوجي لصفحــة الشــبكة الوطنيــة حملاضــن املؤسســات مــن خــال 
نــرش وتــروجي لّك اخلدمــات املســداة مــن طــرف حماضــن املؤسســات،

للتعريــف  واملطويــات  واملعــارض  التحسيســية  امحلــات  -تكثيــف 
الباعثــن لفائــدة  املمنوحــة  والتجشيعــات  باحلوافــز 

-إعمتــاد خطــة إتصــال لنــرش ثقافــة املبــادرة اخلاصــة لــدى الطلبــة 
ــات باجلامع

عدد حصص 
التكوين املنجزة 
لفائدة الباعثن

واكلة 
الهنوض 

بالصناعة 
والتجديد

- تنظــم دورات تكوينيــة جمانيــة تســتجيب حلاجيــات باعي املشــاريع 
حــول خمتلــف مراحــل إجنــاز املرشوع،

- يتضمــن الرنــاجم المنــوذيج لــدورة تكوينيــةيف بعــث املشــاريع مــا 
يي:

* مقومات باعث املرشوع وتقنيات اإلتصال،

* خمطط األمعال،

* دراسة السوق،

* الدراسة املالية،

* النظام القانوين للرشاكت،

* اإللزتامات اجلبائية واإلجمتاعية لملؤسسة،

* قانون اإلستمثار وإجراءات التكوين القانوين للرشاكت.

-ترشيــك اخلــرات املتوفــرة لــدى اإلدارات اجلهويــة واملؤسســات 
ــن  ــن التكوي ــب م ــن جان ــة لتأم ــز الفني ــة واملراك املالي
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

عدد الباعثن 
املنتفعن بعمليات 

مرافقة ودمع خال 
إجناز مشاريعهم 

أو بعد الدخول طور 
االستغال

- واكلة 
الهنوض 

بالصناعة 
والتجديد

ذلــك  وتقيــم خلدمــات احملاضــن مبــا يف  القيــام بتخشيــص   -
ــع  ــدوق الودائ ــع صن ــاون م ــك بالتع ــة وذل ــن واملرافق ــي التكوي خدم
ــة  ــرار Expertise France وواكل ــى غ ــة ع ــالك دولي ــات وهي واألمان

التعــاون الفرنــي،

حماضــن  خدمــات  لتطويــر  إســرتاتيجية  ضبــط  عــى  العمــل   -
املؤسســات وحتســن متوقعهــا صلــب منظومــة بعــث املؤسســات،

ــة  ــة الوطني ــع الواكل ــة املمضــاة م ــات الرشاك ــذ إتفاقي ــة تنفي - متابع
املؤسســات  مــن  بسوســة ومجموعــة  اجلهويــة  واإلدارة  للتشــغيل 

اخلاصــة مــن أجــل دمع منظومــة إرســاء املؤسســات،

 GIZ متابعــة تنفيــذ إتفاقيــة الرشاكــة املمضــاة مــع الرنــاجم األملــاين -
قصــد مرافقــة الباعثــن مــن اجلاليــة التونســية املقميــة بأوروبا،

ــات ذات  ــاريع يف قطــاع الصناعــة واخلدم - مســاعدة باعــي املش
ــة عــى إجنــاز وإمتــام خمطــط األمعــال،  الصل

- تأمن حصص مرافقة مخشصة جمانية يف املجاالت التالية:

* املصادقة عى فكرة املرشوع،

* متابعة حترير وبلورة خمطط األمعال لل فكرة مرشوع،

* اإلحاطــة لتهسيــل معليــة متويــل املــرشوع مــن قبــل هيــالك المتويــل 
وتهسيــل احلصــول عــى اإلمتيــازات،

* إعداد امللف القانوين واإلداري إلنشاء املؤسسة،

* تقــدمي إستشــارات حــول إعــداد مللــف اجلبــايئ واإلجمتــايع 
احملدثــة. لملؤسســة  واحملاســي 

 google« إســتغال املنظومــة املعلوماتيــة اخلاصــة باإلعمتــاد عــى -
drive« والــي دخلــت طــور اإلســتغال منــذ جــوان 2020.
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

تطوير 
تدخات 

الصندوق 
املتعلقة 
بمتويل 
إحداث 

أو توسعة 
املؤسسات 
الصغرى 
واملتوسطة

عدد املشاريع 
املتحّصلة عى 

متويات الصندوق

- واكلة 
الهنوض 

بالصناعة 
والتجديد

- مجتيع مطالب اإلنتفاع باملنح واملسامهات يف رأس املال املقدمة 
من قبل املستمثرين والتثبت يف الوثائق املكونة لملطالب خاصة 

دراسة جدور املرشوع والي تتضمن البيانات التالية:
* نوعية اإلستمثار،

 * النشاط الرئيي، 
 * نظام االستمثار، 

 * مان انتصاب املرشوع، 
 * بيانات حول السوق، 

 * لكفة االستمثار وهيلكة المتويل، 
 * النظام القانوين لملؤسسة، 

 * املسامهات األجنبية، 
 * الرجمة الزمنية إلجناز املرشوع، 

 * مواطن الشغل املزمع إحداثها، 
 * قامئة التجهزيات الازمة الي سيقع اقتناؤها، 

* كشف لملصاريف بعنوان البنية األساسية.
- دراسة مطالب اإلنتفاع باملنح واملسامهات يف رأس املال وإبداء 

الرأي فهيا من قبل جلنة إسناد اإلمتيازات املختصة،
- إصدار مقّرر إسناد اإلمتيازات لفائدة املستمثر أو تعليل قرار 

رفض إسناد اإلمتياز وإعام املستمثر بذلك كتابيا يف أجل أقصاه 
أسبوع من تارخي إمضائه،

- تقليص آجال البّت يف املصادقة عى اإلمتيازات لفائدة الباعثن 
وتبسيط إجراءات رصف أقساط املنح، 

- رصف املنح لملستمثرين بناء عى:
* ملف مدمع بالوثائق واملؤيدات الازمة خاصة الفواتر والعقود 
والقامئات يف إجناز أشغال البناء والهتيئة واخلدمات الي تكون 
مصحوبة بالتحويات البنكية ومبا يفيد اخلاص الفعي لملبالغ 

املفوترة وذلك بعد القيام باملعاينة امليدانية من قبل اإلدارة اجلهوية 
لواكلة الهنوض بالصناعة والتجديد واملصاحل اجلهوية لوزارة املالية،
* أو عى قسطن بطلب من املستمثرين )القسط األول: 40 % من 
قمية املنحة عند إجناز 40 % من لكفة اإلستمثار، القسط الثاين: 

60 % من قمية املنحة وذلك عند الدخول طور النشاط الفعي(.
- التثبت يف مدى إستجابة الفواتر والعقود للرشوط القانونية 

ورفض معليات اخلاص نقدا لملبالغ الي تتجاوز 5 أد وإحالهتا 
إىل املصاحل املختصة بوزارة املالية، 

- إحتساب املنح بإعمتاد املبالغ خالية من األداء عى القمية املضافة 
وذلك بالنسبة للحاالت الي ميكن فهيا إسرتجاع أو طرح األداء 

املذكور،
- متابعة تقّدم نسق إجناز املشاريع املتحصلة عى إمتيازات 

الصندوق طيلة فرتة اإلجناز املنصوص علهيا وذلك عى ضوء تقرير 
سنوي يقدمه املستمثر إىل واكلة الهنوض بالصناعة والتجديد، 

- حسب وإسرتجاع اإلمتيازات وتوظيف خطايا تأخر علهيا 
مبقتى قرار من الوزير امللكف باملالية ووفقا لإلجراءات املنصوص 
علهيا مبجلة احملاسبة العمومية وذلك عند عدم إجناز اإلستمثار يف 

اآلجال احملّددة أو حتويل الوجهة األصلية لإلستمثار، 
- التثبت يف اإلجراءات والوثائق املكونة لملطالب املقدمة من طرف 

املؤسسات الي ترغب يف تغير نظام احلوافز والي تمشل:
* إيداع ترحي يف اإلنتقال من نظام إىل أخر من أنظة احلوافز،

* دفع الفارق بن مجلة قمية احلوافز املمنوحة يف إطار النظامن 
مع خطايا التأخر. 

نسبة املشاريع 
املنتفعة مبنحة بعنوان 
التجشيع عى التمنية 

اجلهوية من مجلة 
املشاريع املتحّصلة 

عى متويات 
الصندوق
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·  الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى:

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء الصنــدوق الوطــين للهنــوض بالصناعــات التقليديــة 
واملهــن الصغــرى مكــا يي:

هدف 1: إستحثاث نسق إحداث املشاريع ومضان دميومهتا
مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024

848588858586-%نسبة تغطية تعهدات البنوك

عدد املشاريع املمّولة عى موارد 
308148216933000200021002300عددالصندوق

596277931176000400042004600عددعدد مواطن الشغل احملدثة

هدف 2: حتسن التّرف يف موارد الصندوق

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024
نسبة إستخاص القروض البنكية 

80,28279,383808182%وإعمتادات الدولة

مبلغ إعمتادات الدولة غر القابلة 
86993870389791090000960009500094000أدلاستخاص إىل موىف السنة

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

إستحثاث 
نسق 

إحداث 
املشاريع 
ومضان 
دميومهتا

نسبة تغطية 
تعهدات 

البنوك

- البنك 
املركزي 
التوني

- الوزارة 
امللكفة 

بالتشغيل

- تطبيق مقتضيات األمر احلكويم اجلديد املنظم لتدخات الصندوق وتفعيل 
اإلتفاقيات املرمة مع البنوك املتعاقدة يف إطار الصندوق،

- إعام البنوك املتعاقدة يف إطار الصندوق باملبالغ املرصودة لفائدهتم وطلب 
مّد البنك املركزي التوني والوزارة بالرناجم التقديري لإلستعامالت،

- التسيع يف فتح اإلعمتادات،

- تنظم إجمتاعات مع البنوك املتعاقدة يف إطار الصندوق حلّل اإلشاليات،

- موافاة وزارة املالية بتقرير لّك ثاثة أهشر حول متابعة إسهتاك اإلعمتادات 
املتوفرة لدى البنوك والعمليات املتعلقة باجلانب الدائن واجلانب املدين 

للصندوق وبكشف لملشاريع الي مل يقع املصادقة علهيا.
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

عدد 
املشاريع 

املمّولة 
عى موارد 

الصندوق

- البنوك 
املتعاقدة يف 

إطار الصندوق

- الوزارة 
امللكفة 

بالتشغيل

- وضع الدراسات القطاعية وقاعدة املعطيات حول املشاريع القابلة لإلجناز 
وذات املردودية وقامئة حمّينة يف متطلبات لك حرفة من جتهزيات رضورية 
واألسعار املتداولة يف السوق عى ذمة خايا البنك لتسيع معلية دراسة 

ملفات الباعثن الراغبن يف احلصول عى متويات الصندوق،

- قبول مطالب الباعثن والتثبت يف الوثائق املكّونة هلا وخاصة دراسة جدوى 
املرشوع حتتوي باخلصوص عى:

* نوعية االستمثار،

* النشاط الرئيي،

* مان انتصاب املرشوع،

* بيانات حول السوق،

* منط االستمثار والمتويل،

* النظام القانوين لملؤسسة،

* الرجمة الزمنية إلجناز املرشوع،

* مواطن الشغل املزمع إحداثها،

* كشف لملصاريف وقامئة التجهزيات الي سيقع اقتناؤها،

 - دراسة املطالب والتثبت يف إستجابة الباعثن لرشوط احلصول عى 
متويات الصندوق ودراسة مردودية املرشوع املزمع إجنازه أو توسعته،

- إعام الباعثن مبآل ملفاهتم،

- تقدمي طلب حسب إعمتادات إىل البنك املركزي التوني

- متابعة تقّدم إجناز املشاريع املمّولة عى موارد الصندوق ومساندهتا 
وتقيميها،

- التنسيق بن املصاحل املركزية للبنك وخاياه اجلهوية وربط الصلة بالباعثن 
واإلحاطة هبم ملعرفة األسباب الي حالت دون تقّدم إجناز مشاريعهم   

- القيام بزيارات ميدانية ملعاينة وضعية بعض املشاريع

- ضبط قامئة املشاريع املمّولة عى موارد الصندوق والي تعاين صعوبات 
يف اإلجناز وإقرتاح التدابر واحللول إلنقاذها

عدد مواطن 
الشغل 
احملدثة
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

حتسن 
الترف 

يف موارد 
الصندوق

نسبة 
إستخاص 

القروض 
البنكية 

وإعمتادات 
الدولة

- البنك املركزي 
التوني

- البنوك 
املتعاقدة يف 

إطار الصندوق

-إعداد كشف حول مبالغ اإلستخاصات بعنوان اإلعمتادات الي حلّت 
آجاهلا،

- إستخاص اإلعمتادات وفوائد التأخر املستوجبة من البنوك املتعاقدة يف 
إطار الصندوق،

-توظيف وإستخاص خطايا تأخر ضّد البنوك الي جّسلت تأخر يف إحالة 
اإلستخاصات بعنوان األصل وفوائض التأخر إىل البنك املركزي التوني،

-التثبت يف العموالت الراجعة للبنوك بعنوان إستخاص اإلعمتادات واإلذن 
هلم بحسهبا عى موارد الصندوق،

- إستصدار أوامر بالدفع يف شأن الباعثن الذين مل يقوموا خباص ديونم 
جتاه البنك،

- توظيف نسبة فائدة عى املبالغ غر املسّددة يف آجاهلا وإحتساب فوائد 
التأخر يف صورة عدم قيام الباعثن بدفع املبالغ املتخلّدة بذّمهتم،

- القيام بالتتبعات املدنية واجلزائية ضّد الباعثن الذين مّت توجيه إنذارات 
بالدفع هلم أو الذين قاموا بالتفريط يف املعدات املمّولة من قبل البنك 

واملرهونة لفائدته

- إعداد كشف للقروض واإلعمتادات غر القابلة لإلستخاص

- تقدمي مطالب التعويض إىل الصندوق الوطين للضامن هبدف مضان 
القروض غر القابلة لإلستخاص

مبلغ 
إعمتادات 
الدولة غر 

القابلة 
لاستخاص 

إىل موىف 
السنة

البنوك املتعاقدة 
يف إطار 
الصندوق

- موافاة البنك املركزي ووزارة املالية بكشف إلعمتادات الدولة غر القابلة 
لإلستخاص وإثبات العجز الهنايئ للباعث عى تسديد ديونه وذلك بعد 

إستيفاء مجيع اإلجراءات القانونية إلسرتجاعها،

- دفع قسط من املخاطر املنجّرة عن عدم إستخاص إعمتادات الدولة 
احملمولة هيلع. 

· الصندوق اخلاص لتمنية الفالحة والصيد البحري:

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء الصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحة والصيــد البحري 
مكا يي:

اهلــدف: تجشيــع اإلســتمثارات اخلاصــة املنجــزة مــن طــرف صغــار الفاحــن والصياديــن 
البحريــن يف قطــايع الفاحــة والصيــد البحــري
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مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024

عدد املنتفعن باملنح املسندة عى موارد 
الصندوق عن طريق البنك الوطين 

الفايح
5509651368397200700071007200عدد

عدد املنتفعن باملنح املسندة عى موارد 
الصندوق عن طريق البنك التوني 

للتضامن
366118117210150200210عدد

عدد املنتفعن بالقروض املسندة عى 
موارد الصندوق عن طريق البنك 

الوطين الفايح
144013507811200790800810عدد

عدد املنتفعن بالقروض املسندة عى 
موارد الصندوق عن طريق البنك 

التوني للتضامن
-------عدد

مبالغ القروض الفاحية املتخى عهنا 
-------أدمن قبل الدولة

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

تجشيع 
اإلستمثارات 

اخلاصة 
املنجزة من 

طرف صغار 
الفاحن 

والصيادين 
البحرين 

يف قطايع 
الفاحة 
والصيد 
البحري

عدد املنتفعن 
باملنح املسندة 

عى موارد 
الصندوق 
عن طريق 

البنك الوطين 
الفايح

املندوبيات 
اجلهوية 
للتمنية 

الفاحية 

- مجتيع مطالب اإلنتفاع بإمتيازات الصندوق الواردة والتثبت يف الوثائق 
املكونة لملطالب خاصة: 

* مطلب اإلنتفاع باإلمتيازات مع وثيقة تتضمن معطيات حول معلية 
اإلستمثار )دراسة خمترة( طبقا لألمنوذج املعمول به،

* هشادة ترحي باإلستمثار، 
* هيل المتويل لملرشوع،

* هشادة ملكية أو هشادة حوز أو عقد كراء لألرض موضوع املرشوع أو 
رخصة صيد ساحي أو عقد مغارسة أو عقد مساقاة أو توكيل بالترف 

أو هشادة إسناد أرض إشرتاكية عى وجه امللكية اخلاصة،
* قامئة تقديرية يف األشغال أو املواد املراد إقتناؤها مصادق علهيا من 

طرف املصاحل الفنية لملندوبيات اجلهوية للتمنية الفاحية املعنية.
- دراسة املطالب من الناحية الفنية،

- عرض املطالب عى أنظار جلنة إسناد اإلمتيازات للبّت فهيا والنظر يف 
إستجابة الباعث لرشوط اإلنتفاع باإلمتيازات،

- إحتساب املنح بإعمتاد قمية مكونات اإلستمثار
- إصدار مقّرر إسناد اإلمتيازات لفائدة الباعث أو تعليل قرار رفض إسناد 

اإلمتيازات وإعام املستمثر وذلك يف أجل أقصاه هشر من تارخي تقدمي 
املطلب مستوىف الرشوط،

- إحالة مقّررات إسناد اإلمتيازات إىل البنك،
- إعام الباعثن مبآل مطالهبم ودعوهتم إىل التوجه إىل فرع البنك املعين 

إلمضاء العقد معه والقيام بإجراءات الرهن،
- رصف املنح عى أساس:

* مطلب كتايب يقدمه الباعث وبعد تقدميه لتقرير حول تقّدم إجناز املرشوع
* تقدمي فواتر أصلية أو نسخ مطابقة لألصل مهنا ورفض معليات 

اخلاص 



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 942022

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

عدد املنتفعن 
باملنح املسندة 

عى موارد 
الصندوق عن 
طريق البنك 

التوني 
للتضامن

املندوبيات 
اجلهوية 
للتمنية 
الفاحية

نقدا لملبالغ الي تتجاوز 5 أد وإحالهتا إىل املصاحل املختصة بوزارة 
املالية.

* بعد املعاينة امليدانية لملرشوع حبضور ممثل عن املصاحل اجلهوية لوزارة 
املالية إاّل يف حالة إقتناء معدات فاحية هلا بطاقات رمادية )اجلرارات 

واحلاصدات( فإنه يمّت اإلكتفاء باإلستظهار بأصل البطاقة الرمادية 
والفاتورة الهنائية وما يفيد اخلاص الفعي دون معاينة ميدانية. 

- إعداد تقرير معاينة ميدانية يتضمن حتديد نسبة إجناز املرشوع ويمّت 
إمضاء التقرير من قبل املشاركن فهيا وتجسيله مبكتب الضبط لملندوبية،

- إعداد إذن برف املنح وتوجهيه إىل البنك للدفع لفائدة املستمثر. وميكن 
رصف املنح املتعلقة باملعدات املتنقلة مبارشة لملزّود حسب اإلجراءات 

املعمول هبا، 

- رصف املنح عى قسطن:

* القسط األول: 40 % من املنحة عند إجناز 40 % من لكفة اإلستمثار،

* القسط الثاين: 60 % عند الدخول ور النشاط الفعي.

- عند عدم قدرة الباعث عى مواصلة برناجم اإلستمثار، يمّت إجراء معاينة 
ميدانية لملرشوع حبضور ممثل عن املصاحل اجلهوية لوزارة املالية والتثبت 

يف اإلستمثارات التيدخلت طور النشاط الفعي وحتين مقّرر إسناد 
اإلمتيازات بناء عى ذلك ورصف املنح يف حدود اإلجنازات الفعلية بالنسبة 
لألنشطة الي دخلت طور النشاط الفعي أو مطالبة الباعث بإرجاع الفرق 

بن املنح املستحقة واملنح املروفة إذا فاقت املنح املروفة املنح املستحقة 
وذلك مبقتى قرار حسب جزيئ لإلمتيازات،

- تكثيف تظاهرات تعريف الفاحن والصيادين البحرين بالفرص املتاحة 
لإلنتفاع باملنح بعنوان اإلستمثارات يف قطايع الفاحة والصيد البحري،

- تنظم أيام إعامية حتسيسية لفائدة الفاحن حول املامرسات السلمية 
يف املجال الفايح،

- تأطر الفاحن يف جمال ماحفة اآلفات الدخيلة وطرق الوقاية مهنا.

عدد املنتفعن 
بالقروض 

املسندة 
عى موارد 
الصندوق 
عن طريق 

البنك الوطين 
الفايح

عدد املنتفعن 
بالقروض 

املسندة 
عى موارد 

الصندوق عن 
طريق البنك 

التوني 
للتضامن



95

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

مبالغ القروض 
الفاحية 

املتخى عهنا 
من قبل الدولة

- البنك 
الوطين 
الفايح

-املندوبيات 
اجلهوية 
للتمنية 
الفاحية

بالنسبة ملبالغ القروض الفالحية املستحقة أصال وفائدة واملتحصل 
عهنا إىل موىف ديمسرب 2012 واليت ال تتجاوز مجموع مبالغها من 

حيث األصل للفالح الواحد أو البحار الواحد 3000 دينار:

- تطبيق إجراءات ختي الدولة بصفة آلية ودون مطالبة املعنين بتقدمي 
مطالب يف الغرض وذلك بالنسبة للقروض املسندة عى موارد مزيانية 

الدولة أو عى قروض خارجية مبارشة لفائدة الدولة أو عى املوارد العادية 
للبنك،

- تقدمي قامئة نائية يف املنتفعن هبذا اإلجراء ومبالغ األصل املتخى عهنا 
حسب مصدر المتويل )املوارد العادية للبنك، موارد مزيانية الدولة، قروض 

خارجية مبارشة لفائدة الدولة( إىل وزارة املالية وزارة الفاحة واملوارد 
املائية،

بالنسبة ملبالغ القروض الفالحية املستحقة أصال وفائدة واملتحصل 
عهنا إىل موىف ديمسرب 2012 واليت يفوق مجموع مبالغها من حيث 
األصل للفالح الواحد أو البحار الواحد 3000 دينار وال يتجاوز 5000 

دينار:

- دراسة البنك ملطالب المتّتع بطرح الديون املقّدمة من طرف الفاحن 
والبحارة،

- إحالة املطالب إىل املندوبية اجلهوية للتمنية الفاحية مرفوقة ببيانات حول 
مديونية املعنين باألمر )تارخي احلصول عى القرض، مبلغ القرض أصا 

وفائدة، املبلغ امجلي لملديونية...( ومهنا إىل اللجنة اجلهوية احملدثة بل 
والية،

- دراسة املطالب من طرف اللجنة حالة حبالة والتثبت من مواصلة 
املتحصلن عى القروض تعايط نشاط الفاحة أو الصيد البحري بصفة 

أساسية أو ثانوية واملصادقة عى قامئات املعنين بإجراءات التخي،

- إعداد مقررات التخي عن الديون وعرضها عى الوايل لإلمضاء،

- توجيه املقررات للبنك قصد إعام الفاح أو البحار املعين بالتخي،

- إعام أحصاب املطالب املرفوضة عن طريق البنك،

- تقدمي قامئة نائية يف املنتفعن هبذا اإلجراء ومبالغ األصل املتخى عهنا 
حسب مصدر المتويل )املوارد العادية للبنك، موارد مزيانية الدولة، قروض 

خارجية مبارشة لفائدة الدولة( إىل وزارة املالية وزارة الفاحة واملوارد 
املائية،

·  الصندوق اخلاص للتمنية الفالحية )احلساب املركزي للتمنية الفالحية(:

ــة )احلســاب  ــة الفاحي ــدوق اخلــاص للتمني ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء الصن
املركــزي للتمنيــة الفاحيــة( مكــا يــي:

اهلــدف: تجشيــع اإلســتمثارات اخلاصــة املنجــزة مــن طــرف كبــار الفاحــن والصياديــن 
البحريــن واهليــالك املهنيــة يف قطاعــات الفاحــة والصيــد البحــري واخلدمــات املرتبطــة هبــام.
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مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024

عدد املشاريع املنتفعة باملنح املسندة 
عى موارد الصندوق عن طريق 

البنك الوطين الفايح
عدد

معطيات 
غر 

متوفرة 
يف إنتظار 

دخول 
املنظومة 

املعلوماتية 
اجلديدة 

للبنك 
الوطين 
الفايح 

حزّي 
اإلستغال

383324894000350036003700

عدد مشاريع التحول األويل 
املندجمة املنتفعة باملنح املسندة عى 
موارد الصندوق واحملالة إىل واكلة 

الهنوض بالصناعة والتجديد

747889عدد

عدد املنتفعن باإلعمتاد الواجب 
إرجاعه املسند عى موارد 

الصندوق عن طريق البنك الوطين 
الفايح

-----1عدد

عدد املنتفعن بالقروض العقارية 
املسندة عى موارد الصندوق عن 

طريق البنك الوطين الفايح
70159126170150160170عدد

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

تجشيع 
اإلستمثارات 

اخلاصة 
املنجزة من 
طرف كبار 

الفاحن 
والصيادين 

البحرين 
واهليالك 

املهنية يف 
قطاعات 
الفاحة 
والصيد 
البحري 

واخلدمات 
املرتبطة 

هبام.

عدد 
املشاريع 
املنتفعة 
باملنح 

املسندة 
عى موارد 
الصندوق 
عن طريق 

البنك 
الوطين 
الفايح 

واكلة 
الهنوض 

االستمثارات 
الفاحية 

- قبول مجيغ امللفات الواردة واملتعلقة مبطالب إسناد اإلمتيازات،  

- دراسة وتقيم مطالب اإلنتفاع باإلمتيازات الواردة والتثبت يف الوثائق 
املكونة لملطالب )دراسة فنية وإقتصادية لملرشوع ما عدى بالنسبة لعمليات 
اإلستمثار الفردية والعمليات الي تقل قمية إستمثاراهتا عن 60 أد وبعض 
معليات اإلستمثار الصغرى، ملف جدوى ومردودية املرشوع عند اإلقتضاء، 

هشادة الترحي باإلستمثار، هيل المتويل لملرشوع،...(

- عرض املطالب عى أنظار جلنة إسناد اإلمتيازات للبّت فهيا والنظر يف 
إستجابة الباعث لرشوط اإلنتفاع باإلمتيازات،

- إحتساب املنح بإعمتاد قمية مكونات اإلستمثار يف عاقهتا مع القمية 
املضافة مكا يي:

* بالنسبة لملشاريع يف األنشطة غر اخلاضعة لألداء عى القمية املضافة 
)الفاحة والصيد البحري وتربية األحياء املائية(: يمّت إحتساب قمية املكونات 
وإسنادها املنح بإعتبار األداء عى القمية املضافة ما عدى بالنسبة لملكونات 

املعفاة مهنا،

* بالنسبة لملشاريع يف األنشطة اخلاضعة لألداء عى القمية املضافة 
)اخلدمات والتحويل األويل(: يمّت إحتساب قمية املكونات وإسنادها املنح دون 

إعتبار األداء عى القمية املضافة ما عدى بالنسبة مجلع وخزن املنتوج عى 
حالته عى غرار 



97

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

صوامع خزن احلبوب ومجتيع احلليب...
- إصدار مقّرر إسناد اإلمتيازات لفائدة الباعث أو تعليل قرار رفض إسناد 

اإلمتيازات وإعام املستمثر وذلك يف أجل أقصاه هشر من تارخي تقدمي 
املطلب مستوىف الرشوط،

- رصف املنح عى أساس:
* مطلب كتايب يقدمه الباعث وبعد تقدميه لتقرير حول تقّدم إجناز املرشوع

* تقدمي فواتر أصلية أو نسخ مطابقة لألصل مهنا ورفض معليات اخلاص 
نقدا لملبالغ الي تتجاوز 5 أد وإحالهتا إىل املصاحل املختصة بوزارة املالية.
* بعد املعاينة امليدانية لملرشوع حبضور ممثل عن املصاحل اجلهوية لوزارة 

املالية إاّل يف حالة إقتناء معدات فاحية هلا بطاقات رمادية )اجلرارات 
واحلاصدات( فإنه يمّت اإلكتفاء باإلستظهار بأصل البطاقة الرمادية والفاتورة 

الهنائية وما يفيد اخلاص الفعي دون معاينة ميدانية. 
- إعداد تقرير معاينة ميدانية يتضمن حتديد نسبة إجناز املرشوع ويمّت 
إمضاء التقرير من قبل املشاركن فهيا وتجسيله مبكتب الضبط للواكلة،

- إعداد إذن برف املنح وتوجهيه إىل البنك للدفع لفائدة املستمثر. وميكن 
رصف املنح املتعلقة باملعدات املتنقلة مبارشة لملزّود حسب اإلجراءات املعمول 

هبا، 
- رصف املنح عى قسطن:

* القسط األول: 40 % من املنحة عند إجناز 40 % من لكفة اإلستمثار،
* القسط الثاين: 60 % عند الدخول طور النشاط الفعي.

- رصف منحة الدراسة اكملة مع رصف القسط األول من املنح أي عند إجناز 
40 % من لكفة اإلستمثارات املصادق علهيا وذلك بعد تقدمي املستمثر للفاتورة 

وما يفيد اخلاص الفعي لملبلغ.
- عند عدم قدرة الباعث عى مواصلة برناجم اإلستمثار، يمّت إجراء معاينة 
ميدانية لملرشوع حبضور ممثل عن املصاحل اجلهوية لوزارة املالية والتثبت 

يف اإلستمثارات التيدخلت طور النشاط الفعي وحتين مقّرر إسناد 
اإلمتيازات بناء عى ذلك ورصف املنح يف حدود اإلجنازات الفعلية بالنسبة 

لألنشطة الي دخلت طور النشاط الفعي أو مطالبة الباعث بإرجاع الفرق بن 
املنح املستحقة واملنح املروفة إذا فاقت املنح املروفة املنح املستحقة وذلك 

مبقتى قرار حسب جزيئ لإلمتيازات، 
- توجيه اإلمتيازات حنو تطوير القطاعات اإلسرتاتيجية ذات القمية املضافة 
العالية ومنظومات اإلنتاج والهنوض باملناطق الفاحية ذات األولوية وخاصة 

مهنا الداخلية والرفع من القدرة التشغيلية،
- توجيه اإلستمثار يف جمال االقتصاد يف الطاقة عى غرار الرّي الذيك 

وإستعامل الطاقة المشسية،
- تجشيع اإلستمثار يف إطار االقتصاد االجمتايع والتضامين،

- التحسيس بأمهية اإلستمثارات الامادية يف جناح املشاريع ومواكبهتا 
للتطّورات،

- تنظم دورات تكوينية يف جمال بعث املشاريع الفاحية من قبل حماضن 
املؤسسات الفاحية،

- تنظم ورشات مبادرة للباعثن الشبان من املتكونن مبراكز التكوين املهين 
الفايح والراغبن يف اإلنتصاب للحساب اخلاص،

- اإلحاطة ومرافقة الباعثن الشبان خال املراحل التالية:
* دراسة املرشوع: بتوفر خراء ومؤطرين ملّدة تصل إىل 24 هشرا 

واملساعدة عى إعداد خمطط األمعال وتوفر حمطات للتجارب المنوذجية 
ألفار املشاريع املجّددة وتأمن حصص تكوين إضايف وتربصات للباعث،

* متويل املرشوع: مبرافقة الباعث عند البحث عى مصادر المتويل وعند طلب 
احلصول عى اإلمتيازات املسندة يف إطار قانون اإلستمثار،

* إجناز املرشوع: بتذليل الصعوبات ومساندة الباعث خال اإلجراءات 
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عدد 
املنتفعن 
باإلعمتاد 
الواجب 
إرجاعه 
املسند 

عى موارد 
الصندوق 
عن طريق 

البنك 
الوطين 
الفايح

املتعلقة برف القروض واإلمتيازات وخال الدخول طور النشاط مّث التطوير.

- تعصر اإلدارة وتقريب اخلدمات من املستمثر ومزيد تهسيل اإلجراءات 
اإلدارية )الترحي عن بعد،...(،

- تكثيف أشغال جلان إسناد اإلمتيازات،

- تجشيع الشباب لإلخنراط صلب حماضن املؤسسات الفاحية لإلستفادة من 
براجمها،

- تجشيع الشباب لإلخنراط صلب حمطات التجارب المنوذجية بالواكلة 
واحلصول عى عامة املؤسسات الناشئة،

- تمنية مهارات باعي املشاريع يف جمال التّرف وتقنيات التسويق،

- مواصلة العمل مع املؤسسات اجلامعية إلحداث ماجستر مهين خمتّص يف 
املبادرة اخلاصة يف املجال الفايح،

- جتسم مشاريع الرشاكة والتعاون املرمة مع املنظات العاملية واملؤسسات 
األجنبية يف جمال بعث املؤسسات الصغرى واملتوسطة واإلحاطة وتأطر 

الباعثن والبحث عن مشاريع رشاكة وتعاون جديدة،

عدد 
مشاريع 
التحول 
األويل 

املندجمة 
املنتفعة 
باملنح 

املسندة 
عى موارد 
الصندوق 
واحملالة 

إىل واكلة 
الهنوض 

بالصناعة 
والتجديد

واكلة 
الهنوض 

االستمثارات 
الفاحية

- إعداد بطاقات وصفية ألفار مشاريع قابلة لإلجناز ودراسات قطاعية يمّت 
وضعها عى ذّمة املستمثرين الراغبن يف بعث مشاريعهم لإلستئناس هبا،

- توجيه اإلستمثار يف إطار تطوير منظومات اإلنتاج وتمثن املنتجات 
الفاحية ويف إطار ساسل القمية،

- حّث الباعثن عى إقتحام املجاالت الواعدة لإلستمثار لضامن أكر الفرص 
لنجاح مشاريعهم خاصة بالنسبة خلرجيي التعلم العايل الفايح.
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عدد 
املنتفعن 

بالقروض 
العقارية 
املسندة 

عى موارد 
الصندوق 
عن طريق 

البنك 
الوطين 
الفايح

واكلة 
الهنوض 

االستمثارات 
الفاحية

- قبول مجيغ امللفات الواردة واملتعلقة مبطالب احلصول عى قرض عقاري،  

- دراسة وتقيم مطالب احلصول عى قرض عقاري الواردة والتثبت يف 
الوثائق املكونة لملطالب )خمّطط أمعال يثبت مردودية املرشوع، الرتاخيص 
الازمة، الوثائق الفنية املتعلقة باملوارد الرتابية واملائية وباإلمتثال ملقتضيات 

كراسات الرشوط املنظة لتعايط النشاط،...(

- املعاينة امليدانية لألرض موضوع القرض وإعداد تقرير يتضمن خاصة 
الرأي الفين حول مدى قابلية األرض لإلحياء وجدوى املرشوع ومدى قابليته 

للمتويل البنيك وذلك بعد دراسة وتقيم خمطط األمعال املقّدم من طرف 
الباعث،

- إعداد بطاقة قرض عقاري وإصدار مقّرر إسناد قرض عقاري يف الغرض 
ينّص عى قمية رشاء األرض موضوع القرض وقمية معليات الهتيئة إن 

وجدت وقمية القرض املصادق هيلع واملسند لل مكونة عى حدة،

- رصف القسط األول من القرض عقاري واملتعلق بإقتناء األرض لفائدة 
الباعث من طرف البنك بعد ترسم رشط فيخس لفائدة الدولة وتوظيف رهن 
عقاري عى األرض موضوع القرض لفائدة البنك املقرض وإستظهار الباعث 

بهشادة ترحي باإلستمثار،

- رصف القسط الثاين من القرض العقاري واملتعلق بعمليات الهتيئة طبقا 
لإلجراءات املعمول هبا،    

· صندوق الهنوض بقطاع الزيتون:

ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء صندوق الهنوض بقطاع الزيتون مكا يي :

اهلدف: تطوير وتمنية إنتاج الزيتون

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024
عدد املنتفعن باملنح 
املسندة عى موارد 
الصندوق عن طريق 

عددالبنك الوطين الفايح

معطيات غر متوفرة 
يف إنتظار دخول 

املنظومة املعلوماتية 
اجلديدة للبنك 

الوطين الفايح حزّي 
اإلستغال

695272700400420450

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

تطوير 
وتمنية 
إنتاج 

الزيتون

عدد 
املنتفعن 

باملنح 
املسندة 

عى موارد 
الصندوق 
عن طريق 

البنك 
الوطين 
الفايح

املندوبيات 
اجلهوية 
للتمنية 
الفاحية

- دراسة مطالب اإلنتفاع بإمتيازات الصندوق الواردة والتثبت يف الوثائق 
املكونة لملطالب،

- إجراء حبث فين عى عن املان للتثبت من وجاهة اإلستمثار ورشوط النجاح 
الطبيعية والزراعية للغراسات املزمع إجنازها،

- عرض املطالب عى أنظار جلنة إسناد اإلمتيازات للبّت فهيا والنظر يف 
إستجابة الباعث لرشوط اإلنتفاع باإلمتيازات،

- إصدار مقّرر إسناد اإلمتيازات لفائدة بعد أخذ رأي جلنة إسناد اإلمتيازات،

- إحالة مقّررات إسناد اإلمتيازات إىل البنك،

- إعام الباعثن مبآل مطالهبم ودعوهتم إىل التوجه إىل فرع البنك املعين 
للحصول عى القسط األول من املنحة،

- القيام بالزيارات امليدانية لملشاريع املنتفعة بالقسط األول من املنحة للتأكد من 
الرشوع يف إجناز اإلستمثار أو ملعاينة القوة القاهرة الي حالت دون إجناز 

املرشوع،

- اإلذن برف بقية أقساط املنحة باإلعمتاد عى نتاجئ املعاينات الفنية،

- حّث الفاحن أحصاب غابات الزيتون اهلرمة عى جتديدها وفق التقنيات 
املعمتدة وتنظم دورات تكوينية يف تقلم أجشار الزيتون،

- تنظم أيام إعامية بالواليات حول سبل تطوير قطاع الزيتون والتعريف 
باإلمتيازات الي توفرها الدولة يف جمال اإلستمثار الفايح )العادي أو 

البيولويج أو التحويل( لفائدة الفاحن وأحصاب الهشائد العليا،

- تنظم دورات تكوينية لفائدة الفاحن للتعريف باخلصائص املناخية والرتابية 
لغراسات الزيتون والطرق الفنية إلنتاج الزيتون البيولويج وآفات وأمراض 

الزيتون وطرق التويق مهنا،

- التكثيف من تأطر وتكوين الفاحن خاصة يف جمال ماحفة اآلفات الدخيلة 
وكذلك طرق تطوير إستغال املنتجات احمللية،

- إنشاء املعارض الفاحية،

- إجناز الدراسات املعمقة حلر الصعوبات الي تعرتض قطاع الزيتون 
وحتديد احلاجيات وآفاق تطوير هذا القطاع مبا يتاءم مع املعطيات املناخية 

والطبيعية لل جهة وذلك بالتنسيق مع املصاحل املركزية لوزارة الفاحة واملوارد 
املائية.
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· الصندوق الوطين للضامن:

ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء الصندوق الوطين للضامن مكا يي :

هــدف 1 : توســيع قاعــدة املســتفيدين بالقروض وحتســن جحــم اإلســتمثارات املــّرح 
هبــا لضــامن الصنــدوق

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق م اإلجنازات

2021
التقديرات

201820192020202220232024
عدد قروض اإلستغال 

املّرح هبا لضامن 
الصندوق

3222264425692908305332063300عدد

جحم قروض اإلستغال 
املّرح هبا لضامن 

الصندوق
50961477364008552507551325788958000أد

عدد قروض اإلستمثار 
املّرح هبا لضامن 

الصندوق
33954400913566344100463054862048700عدد

جحم قروض اإلستمثار 
املّرح هبا لضامن 

الصندوق
143408166871154387183558192736202373203000أد

هدف 2 : حتسن التّرف املايل يف آليات الضامن

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق م اإلجنازات

2021
التقديرات

201820192020202220232024

عدد القروض الفاحية املعاد 
جدولهتا املنتفعة بتكّفل الصندوق 

بالفوائض النامجة عهنا
2000-2000--9181742عدد

عدد القروض البنكية املنتفعة 
15039510251000120013001300عددبضامن الصندوق

عدد املسامهات املنتفعة بضامن 
------1عددالصندوق



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1022022

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

توسيع قاعدة 
مستفيدين   بالقروض 

وحتسن جحم 
اإلستمثارات املّرح هبا 

لضامن الصندوق

عدد قروض اإلستغال 
املّرح هبا لضامن 

الصندوق

 الرشكة 
التونسية 
للضامن

- العمل عى التعريف مبزايا آليات الضامن والتنسيق بن 
خمتلف مؤسسات المتويل يف هذا املجال للرفع من جحم 
القروض املرح هبا لضامن الصندوق ودفع نسق بعث 

اإلستمثارات املتعلقة هبا 
- إستغال منظومة اإلكسرتانات)Extranet( املوضوعة 
عى اخلّط لفائدة مؤسسات المتويل )بنوك، مؤسسات 

إجيار مايل، رشاكت إستمثار ذات رأس مال تمنية( قصد 
تقريب اخلدمات مهنم ومتكيهنم من متابعة المتويات 

الي مت قبوهلا للضامن )املوافقة املبدئية والهنائية وقامئ 
المتويات ...( واجناز التغيرات الازمة عن بعد وكذلك 

متابعة ملفاهتم من مرحلة الترحي إىل مرحلة التعويض 
الهنايئ

- العمل عى التعريف باإلجراءات اخلاصة مبجال 
تدخل آليات الضامن وباآلجال املعمتدة يف التعامل مع 

مؤسسات المتويل للترحي بالمتويات وذلك معا مبا ورد 
بدليل اإلجراءات الذي مت صياغته عى أساس اإلتفاقيات 

املرمة بن وزارة املالية والرشكة التونسية للضامن

جحم قروض اإلستغال 
املّرح هبا لضامن 

الصندوق

عدد قروض اإلستمثار 
املّرح هبا لضامن 

الصندوق 
جحم قروض اإلستمثار 

املّرح هبا لضامن 
الصندوق

حتسن الترف املايل 
يف آليات الضامن

عدد القروض الفاحية 
املعاد جدولهتا املنتفعة 

بتكّفل الصندوق بالفوائض 
النامجة عهنا

الرشكة 
التونسية 
للضامن

- مجتيع مطالب الضامن املقّدمة من طرف البنوك 
وختزيهنا بقاعدة البيانات اخلاصة هبا، 

- دراسة مطالب الضامن والتثّبت يف الوثائق املكّونة هلا 
وأساسا :

* هشادة مسمّلة من املندوبية اجلهوية للتمنية الفاحية 
مرجع النظر الرتايب بعد معاينة املساحات املترّضرة، 
* قرار جدولة القروض املّرح هبا لضامن الصندوق 

تأخذ بعن اإلعتبار نسبة الرضر احلاصل واحلالة املالية 
لملدين،

* جدول إستخاص القروض املعاد جدولهتا.
- تعليق النظر يف مطالب الضامن الي ال تتضّمن أحد 

الوثائق آنفة الذكر، 
- التثّبت إن مّت الترحي فعا بالقروض األصلية،

- خماطبة البنوك قصد :
* رفع التحفظات املتعلقة بعدم تطابق املعطيات بالوثائق 

املقّدمة مع املعطيات املذكورة بتصارحي القروض،
* مراجعة قرار جدولة القروض املّرح هبا لضامن 

الصندوق يف صورة تضّمن القرار فوائض إعادة اجلدولة 
)يستوجب أن يتّضمن قرار اجلدولة مبلغ القروض املعاد 

جدولهتا فقط مع إلغاء الفوائض النامجة عهنا(،
- التثّبت يف توّفر الرشوط الازمة جلدولة القروض 

املنصوص علهيا مبنشور البنك املركزي التوني،
- إعام البنوك مبآل مطالهبم

- دفع الفوائض النامجة عن إعادة جدولة القروض 
الفاحية إىل البنوك طبقا جلداول إستخاص القروض 

املعاد جدولهتا وملّدة ال تتجاوز 5 سنوات.
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

عدد القروض البنكية 
املنتفعة بضامن الصندوق

الرشكة 
التونسية 
للضامن

- دراسة مطالب الترحي بالقروض أو املسامهات 
املقدمة من طرف مؤسسات المتويل وتقيم الوثائق 
واملستندات املكونة لملطالب خاصة دراسة اجلدوى 

وخمطط األمعال املقدمة من طرف الباعث وأية وثائق 
أخرى يقدمها إىل مؤسسة المتويل قصد احلصول 
عى المتويات )قرض أو مسامهة يف رأس املال( 

اكلترحي باإلستمثار أو مقرر إسناد اإلمتياز أو مان 
اإلنتصاب... وأية مستندات أخرى من شأنا أن تهسل 

دراسة مطلب الضامن.

- مطالبة مؤسسات المتويل بتقدمي الوثائق املثبتة لقمية 
اإلستمثار الهنايئ )عقود القروض ومعاهدات حامي 

األهسم وجداول سداد القروض واملسامهات( يف 
أجل ال يتعدى 3 أهشر من تارخي رصف القرض وذلك 

للتأكد من عدم جتاوز السقف احملّدد لتدخات صندوق 
الضامن 

-النظر يف إستجابة مطالب الترحي املقدمة من طرف 
مؤسسات المتويل لرشوط اإلنتفاع بالضامن وإعامهم 

مبآهلا

- حتين قاعدة البيانات بإدراج املعطيات املتعلقة 
باإلستمثارات املرح هبا لضامن الصندوق من 

حيث طبيعة النشاط وقمية اإلستمثار ومبلغ القرض 
وعدد مواطن الشغل الي مت إحداثها والتارخي الفعي 

للدخول حزّي النشاط

- متابعة القروض الي حّل أجلها والتعرف عى مآهلا 
وتقيم املخاطر املتعلقة هبا بالتنسيق مع مؤسسات 

المتويل وذلك لتكوين املّدخرات الرضورية

- عقد إجمتاعات مع مؤسسات المتويل للنظر يف 
تقدم اإلجراءات القضائية خبصوص امللفات الي يه 

يف طور الزناع وامللفات الي دخلت طور التسوية 
القضائية

- دراسة مطالب التعويض الهنايئ املقدمة من قبل 
مؤسسات المتويل والتثبت يف الوثائق املصاحبة )عقد 
القرض، جدول اخلاص، احلم القضايئ، اإلجراءات 

التنفيذية بالنسبة للقروض البنكية، الوثائق املتعلقة 
بتصفية الرشكة بالنسبة ملسامهات رشاكت اإلستمثار 

ذات رأس مال تمنية(

- تفعيل التعويض الهنايئ بعد التثبت يف هشادة 
العجز الهنايئ عن التسديد ويف وضعية الضامنات 

العينية والخشصية املرح هبا.

عدد املسامهات املنتفعة 
بضامن الصندوق
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· صندوق تغطية خماطر الرصف:

ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء صندوق تغطية خماطر الرف مكا يي:

اهلــدف: تغطيــة اخلســائر الناجتــة عــن التغيــر يف ســعر الــرف احلاصلــة للبنــوك 
واملؤسســات املاليــة عنــد تســديدها لقروضهــا اخلارجيــة.

مؤرشات قيس األداء:

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024
مبالغ القروض 

اخلارجية اجلارية 
املنتفعة بتغطية 

الصندوق 

2178818281202028621312400000290000030000003000000أد

نسبة تغطية مسامهات 
البنوك واملؤسسات 

املالية خلسائر الرف
43,656,586,451,88585,385,3نسبة

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخات املتدخلناملؤرشاتاألهداف

تغطية اخلسائر 
الناجتة عن 
التغير يف 

سعر الرف 
احلاصلة للبنوك 

واملؤسسات 
املالية عند 
تسديدها 
لقروضها 
اخلارجية.

مبالغ 
القروض 
اخلارجية 
اجلارية 
املنتفعة 
بتغطية 

الصندوق 

الرشكة 
التونسية 

إلعادة 
التأمن

- مجتيع مطالب التغطية املقدمة من طرف البنوك واملؤسسات املالية 
والتثبت من تضّمهنا للوثائق املستوجبة )نخسة من إتفاقية القرض 

والرشوط املالية والنسب املتعلقة بتسديده(
- إحالة مطالب التغطية للجنة صندوق مضان خماطر الرف لدراسهتا 
وضبط نسب تغطية الصندوق ونسب مسامهة البنوك واملؤسسات املالية 

بالنسبة لل قرض 
- إعام البنوك واملؤسسات املالية مبآل مطالهبم وبنسب تغطية الصندوق 

للقروض ونسب مسامههتم لإلنتفاع بتدخاته
نسبة تغطية 
مسامهات 

البنوك 
واملؤسسات 

املالية 
خلسائر 
الرف

الرشكة 
التونسية 

إلعادة 
التأمن

- مطالبة البنوك بكشف هشري حول الحسوبات املنجزة خال الهشر 
املنقيض ونخسة من قرار حتويل املبالغ املسّددة ونخسة من عقد الرف 

لبيع العمات األجنبية وجدول اإلهااكت للقرض
- إحتساب املسامهات الواجب تسديدها للصندوق من طرف البنوك 
واملؤسسات املالية عند حلول آجال تسديد أقساط القروض اخلارجية

- إحتساب التغير يف سعر الرف الواجب تغطيته من طرف الصندوق 
يف تارخي حلول أجل تسديد القسط من القرض

- توظيف وإستخاص خطايا تأخر ضّد البنوك الي جّسلت تأخر يف 
إحالة مستحقات الصندوق يف آجاهلا،

- تسديد خطايا التأخر املستوجبة عى الصندوق عند القيام بتأخر يف 
رصف تغطية القروض اخلارجية لفائدة البنوك واملؤسسات املالية

- النظر يف ضبط سياسة ناجعة لتوظيف موارد الصندوق بالتنسيق مع 
جلنة صندوق مضان خماطر الرف

- إقرتاح التدابر واحللول لمتويل جعز الصندوق 
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· صندوق مضان املؤمن هلم:
ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء الصندوق مكا يي :

هدف1: محاية املؤمن هلم من جعز مؤسسات التأمن عن الوفاء بالزتاماهتا جتاههم
مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
اإلجنازات

ق م 2021
التقديرات

201820192020202220232024
العدد امجلي لملؤمن هلم 

املستفيدين من تدخات 
الصندوق إىل موىف السنة

13902139201393613957139361394013940عدد

نسبة تغطية تعهدات 
50,351,151,752,051,751,651,6نسبةالصندوق جتاه املؤمن هلم

ــات  ــن اإلضطراب ــرضرة م ــات املت ــت املؤسس ــي حلق ــة ال ــر األرضار املادي ــدف 2: ج ه
ــات  ــن الفيضان ــرضرة م ــاد واملؤسســات املت ــا الب ــي هشدهت الشــعبية ال

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق م اإلجنازات

2021
التقديرات

201820192020202220232024
العدد امجلي لملؤسسات 

املترّضرة من االضطرابات 
الشعبية واملستفيدة من 
تدخات الصندوق إىل 

موىف السنة

695695695695695695695عدد

نسبة تغطية تعهدات 
الصندوق جتاه املؤسسات 
املترضرة من اإلضطرابات 
الشعبية الي هشدهتا الباد

97979797979797نسبة

العدد امجلي لملؤسسات 
املترّضرة من الفيضانات 

واملستفيدة من تدخات 
الصندوق إىل موىف السنة

18112200120122123-عدد

نسبة تغطية تعهدات 
الصندوق جتاه املؤسسات 

املترضرة من الفيضانات
9694100969798-نسبة



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1062022

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

محاية املؤمن 
هلم من جعز 

مؤسسات 
التأمن 

عن الوفاء 
بالزتاماهتا 

جتاههم

العدد امجلي 
لملؤمن هلم 
املستفيدين 
من تدخات 

الصندوق إىل 
موىف السنة

الرشكة 
التونسية 

للتأمن 
وإعادة 
التأمن

- تجسيل مطالب التعويض الواردة عى الصندوق حسب تارخي وصوهلا 
بدفرت مرمق ومؤرش هيلع بصفة قانونية، 

- التثبت من تضّمن مطالب التعويض مجليع الوثائق املستوجبة،

- دراسة مطالب التعويض من طرف الرشكة املسّرة للصندوق وتقدمي 
مقرتحات بشأنا وإحالهتا إىل اللجنة الفنية

- إبداء الرأي يف مطالب التعويض من طرف اللجنة الفنية وتضمن 
مقرتحاهتا مضن حمرض جلسة ممى من طرف أعضاء اللجنة 

احلارضين،

- عرض مطالب التعويض عى جلنة مضان املؤمن هلم مصحوبة 
مبقرتحات الرشكة املسّرة للصندوق ورأي اللجنة الفنية

نسبة تغطية 
تعهدات 

الصندوق 
جتاه املؤمن 

هلم 

الرشكة 
التونسية 

للتأمن 
وإعادة 
التأمن

- تلكيف حمامن لمتثيل الصندوق لدى سائر احملامك،

- إحتساب التعويضات بالنسبة لمللفات الي صدر بشأنا أحام 
قضائية باتة وامللفات املتضمنة ألحام قضائية باتة بالغرم الوقي عى 

أساس النسب املنصوص علهيا بدليل اإلجراءات،

- تسديد مبالغ التعويضات املستحقة مبارشة حلساب املؤمن هلم 
واملستفيدين بعقود التأمن أو لورثته يف حالة وفاة املستفيد من 

التعويض،

- مواصلة إجراءات التقايض وإرجاء رصف التعويضات يف صورة 
عدم صدور حم قضايئ نايئ،

- متابعة تنفيذ إتفاقيات إعادة التأمن وعرض امللفات الي تدخل يف 
إطار إعادة التأمن عى جلنة فنية لدراسهتا وتقدمي مقرتحات بشأنا 

إىل جلنة مضان املؤمن هلم،

- إعداد كشف لك ثاثة أهشر حول العمليات املنجزة من طرف 
الصندوق )التعويضات املستحقة حسب طبيعة األرضار، أتعاب 

احملامن...( وإحالته إىل جلنة مضان املؤمن هلم،

- موافاة وزارة املالية بتقرير مفصل حول العمليات املنجزة يتضمن 
خاصة:

* مبالغ التعويضات املمنوحة

* توزيع التعويضات حسب أصناف التأمن وحسب أنواع األرضار 
املادية والبدنية

* مطالب التعويض يف إنتظار التسوية

* املوازنة السنوية للصندوق

* املداخيل واملصاريف

* املزيانية التقديرية للصندوق
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األنشطة والتدخات املتدخلناملؤرشاتاألهداف
جر األرضار 

املادية 
الي حلقت 
املؤسسات 

املترضرة من 
اإلضطرابات 
الشعبية الي 
هشدهتا الباد 

واملؤسسات 
املترضرة من 

الفيضانات

العدد امجلي 
لملؤسسات 

املترّضرة من 
االضطرابات 

الشعبية 
واملستفيدة 

من تدخات 
الصندوق إىل 

موىف السنة

نسبة تغطية 
تعهدات 

الصندوق 
جتاه 

املؤسسات 
املترضرة من 
اإلضطرابات 

الشعبية 
الي هشدهتا 

الباد

الرشكة 
التونسية 

إلعادة 
التأمن

- تجسيل مطالب التعويض الواردة عى الصندوق بدفرت خاص حسب 
تارخي وصوهلا،

- مجتيع مطالب التعويض والتثبت من تضّمهنا مجليع الوثائق 
املستوجبة

- مراسلة املؤسسات املترضرة لطلب استمكال امللف يف صورة عدم 
توفر اكفة الوثائق املستوجبة

- عرض مطالب التعويض املقبولة واملستوفية للوثائق املستوجبة عى 
اللجنة الفنية

- دراسة امللفات من طرف اللجنة الفنية والتثبت من إستجابهتا لرشوط 
اإلنتفاع بتدخل الصندوق وإبداء الرأي فهيا وتضمن مقرتحاهتا مضن 

جدول ممى من اكفة أعضاء اللجنة احلارضين
- إحالة مقرتحات اللجنة الفنية عى جلنة مضان املؤمن هلم امللكفة 

بالنظر يف مطالب التعويض
بالنسبة لملؤسسات غري املكتتبة لعقد تأمني:

- إحتساب مبلغ التعويض املستحق بإعمتاد :
* تقرير اإلختبار العديل املقّدم من طرف املؤسسة املترضرة

* أو بعد إجراء إختبار مضاّد لتقرير اإلختبار املقّدم من طرف املؤسسة 
املترضرة وذلك بناء عى طلب من اللجنة الفنية

- أو بعد تعين خبر ثالث إلحتساب مبلغ التعويض املستحق يف صورة 
إعرتاض املؤسسة املترضرة عى نتاجئ اإلختبار املنجز بطلب من اللجنة 

الفنية
- أو بعد تعين خبر من مضن قامئة اخلراء

املجسلن لدى امجلعية املهنية لرشاكت التأمن
يف صورة عدم تقدمي املؤسسة املترضرة لتقرير اإلختبار العديل

بالنسبة لملؤسسات املكتتبة لعقد تأمني :
- إحتساب مبلغ التعويض املستحق باإلعمتاد وجوبا عى تقرير اإلختبار 

العديل املنجز بطلب من مؤسسة التأمن، 
- رصف منح التغطية التمكيلية املستوجبة وذلك بعد :

* التسوية الهنائية لمللف من قبل مؤسسة التأمن وتعويضها لملؤسسة 
املترضرة وفقا لسقف التعويض املنصوص هيلع بعقد التأمن

* أو عدم التسوية الهنائية لمللف من قبل مؤسسة التأمن ودون وجود 
منازعة حول إستحقاق املؤسسة املترضرة ملبلغ التعويض وإصدارها 

لهشادة متضمنة ملبلغ التعويض املستحق
- إرجاء رصف التعويضات يف صورة وجود خاف بن املؤسسة 

املترضرة ومؤسسة التأمن حول مبالغ التعويض املستحقة أو نتيجة 
اإلختبار، إىل حن فّضالزناع القامئ وحتديد مبلغ التعويض املتكفل به 

من قبل رشكة التأمن
- تسديد مبالغ التعويض املستحقة لفائدة املؤسسة املترضرة بواسطة 

التحويل البنيك مقابل إمضاءها إلزتام بعدم منازعة
الصندوق يف مبلغ التعويض،

- القيام بعمليات رقابة ميدانية للتأكد من رشوع املؤسسة املنتفعة 
بالتعويض يف القيام بإصاح األرضار املعنية بالتعويضات أو مطالبة 

املؤسسة املنتفعة بالتعويضات بالوثائق املثبتة إلصاح األرضار.
- إعداد كشف لك ثاثة أهشر حول العمليات املنجزة من طرف الصندوق 

وإحالته إىل جلنة مضان املؤمن هلم يتضمن خاصة :
* مبالغ التعويضات املمنوحة حسب لك مؤسسة منتفعة،

* قامئة اخلراء ومصاريف اإلختبار املسّددة
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

العدد امجلي 
لملؤسسات 

املترّضرة من 
الفيضانات 
واملستفيدة 

من تدخات 
الصندوق إىل 

موىف السنة

الرشكة 
التونسية 

إلعادة 
التأمن

- مجتيع مطالب التعويض الواردة عى مؤسسة التأمن 
املتّرفة يف الصندوق والتثبت من تضّمهنا مجليع الوثائق 

املستوجبة،

- مراسلة املؤسسات املترضرة لطلب استمكال امللف يف صورة 
عدم توفر اكفة الوثائق املستوجبة،

- عرض مطالب التعويض املقبولة واملستوفية للوثائق املستوجبة 
عى اللجنة احملدثة للغرض،

- دراسة امللفات من طرف اللجنة والتثبت من إستجابهتا 
لرشوط اإلنتفاع بتعويضات الصندوق ومن مبالغ التعويضات 

املستحقة، 

- إعام املؤسسات مبآل مطالهبم. 

- تلكيف خراء إلجناز إختبار تقيم األرضار الي حلقت 
باملؤسسات اإلقتصادية،

- إحتساب سقف التعويض املستحق باإلعمتاد عى تقرير 
اإلختبار املنجز،

بالنسبة لملؤسسات غري املكتتبة لعقد تأمني:

- تسديد مبالغ التعويض املستحقة لفائدة املؤسسة املترضرة.

بالنسبة لملؤسسات املكتتبة لعقد تأمني :

- تسديد مبالغ التغطية التمكيلية املستوجبة وذلك بعد 

التسوية الهنائية لمللف من قبل مؤسسة التأمن وتعويضها 
لملؤسسة املترضرة وفقا لسقف التعويض املنصوص هيلع بعقد 

التأمن،

- إعداد كشف حول العمليات املنجزة من طرف الصندوق 
يتضمن خاصة :

* مبالغ التعويضات املمنوحة حسب لك مؤسسة منتفعة،

* قامئة اخلراء ومصاريف اإلختبار املسّددة

نسبة تغطية 
تعهدات 

الصندوق 
جتاه 

املؤسسات 
املترضرة من 

الفيضانات
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·  صندوق تعويض األرضار الفالحية النامجة عن اجلواحئ الطبيعية:

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء صنــدوق تعويــض األرضار الفاحيــة النامجــة عــن 
اجلــواحئ الطبيعيــة مكــا يــي:

اهلدف: تطوير آليات امحلاية ضّد أخطار اجلواحئ الطبيعية

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق م اإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024

العدد امجلي لملكتتبن 
يف الصندوق يف ناية 

املومس الفايح
4614153000160017001800-عدد

نسبة املستفيدين 
بتعويضات الصندوق من 

مجلة املترّضرين
99,280100100100--نسبة

نسبة تغطية تعهدات 
الصندوق جتاه الفاحن 

املترضرين
99,6100100100100--نسبة



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1102022

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

تطوير 
آليات 

امحلاية 
ضّد 

أخطار 
اجلواحئ 
الطبيعية

العدد 
امجلي 

لملكتتبن 
يف 

الصندوق 
يف ناية 

املومس 
الفايح

مؤسسة 
»كتاما«

- وضع نظام معلومايت خاص بالترف يف الصندوق،
- إدراج املعطيات الازمة بالنظام املعلومايت وخاصة تقارير اإلختبارات 

واملعطيات املتعلقة مبعدل لكفة اإلنتاج واملردود حسب اجلهات ونوعية اإلنتاج 
يف جمال الزراعات الكرى،

- تنظم أيام تكوينية وإعامية وحتسيسية بالتعاون مع األطراف املتدخلة 
)وزارة الفاحة واملوارد املائية، اإلحتاد التوني للفاحة والصيد البحري، 
املندوبيات الفاحية، املجالس اجلهوية للواليات( وإعداد الدعامئ والنرشيات 

وذلك للتعريف بالرناجم لدى الفاحن واملهنة،
- دراسة مطالب اإلكتتاب يف الصندوق والتثبت يف أّن األنشطة واملجاالت 

املراد تغطيهتا تندرج مضن تدخات الصندوق ويف إستفاء املطالب للرشوط 
املضبوطة بدليل اإلجراءات،

- رفض مطالب اإلكتتاب الواردة خارج اآلجال املضبوطة بدليل اإلجراءات
- تسلم املشرتكن املقبولن عقد إشرتاك يتضمن حقوق والزتامات األطراف 

املتعاقدة وإجراءات وأسس التعويض،
- إستخاص مسامهات املكتتبن وحتويلها حلساب الصندوق املفتوح لدى 

اخلزينة العامة،
نسبة 

املستفيدين 
بتعويضات 
الصندوق 
من مجلة 

املترّضرين

مؤسسة 
»كتاما«

- إعداد دليل إختبار ينظم معليات اإلختبار عند حصول اجلواحئ وعرضه عى 
مصادقة اللجنة الوطنية للجواحئ الطبيعية،

- دراسة مطالب املّرحن املترّضرين والتثبت يف إستجابهتا لـ:
* رشوط اإلنتفاع بتعويضات الصندوق املنصوص علهيا باإلتفاقية املرمة مع 

وزارة املالية 
* طبيعة اجلواحئ واألنشطة واملناطق املترّضرة واملّدة الزمنية الي حصل فهيا 

الرضر والي مّت إقرارها مبقتى أمر حكويم
- تلكيف خراء ملعاينة األرضار وفقا لدليل اإلختبار،

- إحتساب مبالغ التعويضات املستحقة باإلعمتاد عى تقارير تقيم األرضار 
املتعلقة مبلفات املترّضرين واملساحات ووفقا لدليل اإلجراءات،

- رصف التعويضات بناء عى مقّرر تعويض مجايع ممى من طرف الوزير 
امللكف بالقطاع الفايح والصيد البحري لفائدة املترّضرين وذلك يف حدود 

املوارد املتوفرة بصندوق تعويض األرضار الفاحية النامجة عن اجلواحئ 
الطبيعية،

نسبة تغطية 
تعهدات 

الصندوق 
جتاه 

الفاحن 
املترضرين

مؤسسة 
»كتاما«

- عرض مجيع اإلشاليات املتعلقة بالوضعية املالية للصندوق عى اللجنة 
الوطنية للجواحئ الطبيعية،

- املسامهة يف إقرتاح اآلليات الكفيلة بتطوير امحلاية ضّد أخطار اجلواحئ 
الطبيعية،

- القيام بتوظيف املوارد املتوفرة بالصندوق مع مضان أفضل مردودية 
واحملافظة عى السيولة الي تقتضهيا تعهداته،

- حتويل فوائد التوظيفات حلساب الصندوق املفتوح لدى اخلزينة العامة للباد 
التونسية،

- عرض برناجم اإلستمثار املتعلق بتوظيف موارد الصندوق عى مصادقة 
اللجنة الوطنية للجواحئ الطبيعية،

- موافاة وزارة املالية والكتابة القارة لللجنة الوطنية للجواحئ الطبيعية لك ثاث 
أهشر بتقارير حول نشاط الصندوق تتضمن خاصة البيانات حول اإلكتتابات 

وملفات التعويض حتت الدرس أو بصدد التعويض،
- موافاة وزارة املالية بتقرير سنوي حول نشاط الصندوق والقوامئ املالية 

املصادق علهيا من طرف مراقي احلسابات،
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ــن ذوي  ــة م ــات االجمتاعي ــدة الف ــروض الســكنية لفائ ــدوق مضــان الق ·  صن
ــار: الدخــل غــري الق

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء صنــدوق مضــان القــروض الســكنية لفائــدة الفــات 
االجمتاعيــة مــن ذوي الدخــل غــر القــار مكــا يــي:

اهلدف : تطوير آليات مضان القروض السكنية

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق ماإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024

مبالغ القروض السكنية 
املّرح هبا لدى الرشكة 

التونسية للضامن
154000160000170000170000---أد

عدد املستفيدين من 
165760----عددتدخات الصندوق  

مبالغ توظيفات موارد 
1126116812411250---أدالصندوق



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1122022

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

تطوير آليات 
مضان 

القروض 
السكنية

مبالغ القروض 
السكنية املّرح 
هبا لدى الرشكة 
التونسية للضامن

الرشكة 
التونسية 
للضامن

- إستمكال تطوير تطبيقة إعامية ووضعها عى اخلّط لفائدة البنوك 
املنخرطة يف الصندوق قصد متكيهنم من متابعة ملفاهتم من مرحلة 

الترحي إىل مرحلة التعويض الهنايئ،

- تنظم أيام تكوينية وإعامية وحتسيسية بالتعاون مع البنك الدويل 
لفائدة البنوك وإعداد النرشيات وذلك للتعريف بالرناجم لدى األرس 

والبنوك،

- إبرام إتفاقيات ثنائية مع بقية البنوك لإلخنراط يف الصندوق 
تتضّمن الرشوط العامة للضامن ورشوط اإلنتفاع بضامن الصندوق،

- التثبت يف التصارحي بالقروض السكنية املقّدمة من طرف البنوك 
ودراسهتا حسب الرشوط واإلجراءات املنصوص علهيا باإلتفاقية 

املرمة مع وزير املالية واإلتفاقية الثنائية املرمة مع البنك،

- إعام البنوك مبآل تصارحيهم،

- إستخاص مسامهات املنتفعن بالقروض السكنية وحتويلها 
حلساب الصندوق املفتوح لدى اخلزينة العامة،

عدد املستفيدين 
من تدخات 
الصندوق  

الرشكة 
التونسية 
للضامن

- إحتساب سقف تفعيل الضامن لل بنك وذلك عى أساس نسبة 
مبالغ تفعيل الضامن من مجلة المتويات املّرح هبا والي مّت 

قبوهلا للضامن،

- ضبط سقف تفعيل الضامن باإلتفاقية الثنائية املرمة مع البنك بعد 
املصادقة هيلع من قبل وزير املالية، 

- متابعة القروض السكنية الي حّل أجلها والتعرف عى مآهلا 
وتقيم املخاطر املتعلقة هبا لتكوين املدخراتالرضورية،

- التثبت يف إستجابة مطالب تفعيل الضامن املقدمة من طرف البنوك 
لرشوط وإجراءات اإلنتفاع بضامن الصندوق املنصوص علهيا 

باإلتفاقية املرمة مع وزير املالية ولإلتفاقية الثنائية املرمة مع البنك،

- عقد إجمتاعات مع البنوك للنظر يف تقّدم اإلجراءات القضائية 
إلستخاص القروض، 

- رصف التعويضات الهنائية لفائدة البنوك بعد التثبت يف قيام 
البنك بإستيفاء مجيع اإلجراءات القانونية اجلاري هبا العمل قصد 

إستخاص القروض وبعد تفعيل الضامنات البنكية موضوع القرض،
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

مبالغ توظيفات 
موارد الصندوق

الرشكة 
التونسية 
للضامن

- حتويل لّك املوارد الراجعة للصندوق حلسابه املفتوح باخلزينة 
العامة للباد التونسية،

- فتح حساب بنيك قصد إستخاص مسامهات املنتفعن بالقروض 
السكنية الراجعة للصندوق وحتويلها إىل حساب الصندوق املفتوح 

لدى اخلزينة العامة،
- إسرتجاع املبالغ املدفوعة للبنوك بعنوان محّتل نسبة من القروض 
غر املستخلصة يف صورة توقف اإلجراءات القضائية إلستخاص 

القروض املذكورة أو ثبوت عدم قيام البنك باإلجراءات الازمة 
لإلستخاص،

- طلب فتح اإلعمتادات املرصودة عى مزيانية الدولة بعد موافاة 
وزارة املالية بكشف ملزيانية الصندوق للسنة املوالية يتضمن تقديرات 

موارده وإلزتاماته ودفوعاته والتوازن املايل للصندوق عى مدى 5 
سنوات،

- ضبط تعهدات الصندوق ومستحقاته املالية قصد احملافظة عى 
توازناته املالية، 

- توظيف املوارد املتوفرة بالصندوق حسب قواعد تضمن سامهتا 
مع احملافظة عى السيولة الي تقتضهيا تعهداته،

- تقيم مردودية التوظيفات والعمل عى تطويرها.  

·  صندوق دمع املؤسسات الصغرى واملتوسطة اليت متّر بصعوبات مالية ظرفية

ــرى واملتوســطة  ــدوق دمع املؤسســات الصغ ــس أداء صن ــؤرشات قي ــداف وم ضبطــت أه
الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة مكــا يــي:

اهلــدف: حمافظــة املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيةعــى 
نشــاطها ودميومهتــا وطاقهتا التشــغيلية

مؤرشات قيس األداء:

الوحدةاملؤرش
ق م اإلجنازات

2021
التقديرات

201820192020202220232024

العدد امجلي لملؤسسات املنتفعة 
بتدخات الصندوق بعنوان آلية 

الضامن إىل موىف السنة
1111223عدد

نسبة تغطية تعهدات الصندوق 
50,755,855,855,860,060,062,0%بعنوان آلية الضامن

العدد امجلي لملؤسسات املنتفعة 
بتدخات الصندوق بعنوان بقية 

اآلليات إىل موىف السنة
122122122122122122122عدد

العدد امجلي ملواطن الشغل 
اإلضافية املزمع إحداثها مضن 

معلية إعادة اهليلكة إىل موىف السنة
2211221122112211221122112211عدد

نسبة تغطية تعهدات الصندوق 
82,088,689,890,095,096,0100,0%بعنوان بقية اآلليات



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1142022

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:

األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

حمافظة 
املؤسسات 
الصغرى 

واملتوسطة 
الي متّر 

بصعوبات 
مالية 

ظرفية 
عى 

نشاطها 
ودميومهتا 

وطاقهتا 
التشغيلية

العدد امجلي 
لملؤسسات 

املنتفعة 
بتدخات 
الصندوق 

بعنوان آلية 
الضامن إىل 
موىف السنة

الرشكة 
التونسية 
للضامن

- قبول مطالب اإلخنراط يف اآللية والي تتقدم هبا البنوك أو رشاكت اإلستمثار 
ذات رأس مال تمنية أو رشاكت الترف يف الصناديق املشرتكة للتوظيف وفقا 

ألحام اإلتفاقية املرمة بن الوزارة امللكفة باملالية والرشكة التونسية للضامن 
وللرشوط واإلجراءات الي حتددها الرشكة التونسية للضامن والي يمّت 

إعامهم هبا،

- إستخاص مسامهة املستفيدين بالمتويات املسندة يف إطار برناجم إعادة 
اهليلكة وذلك حسب النسب املنصوص علهيا باإلتفاقية املرمة بن الوزارة امللكفة 

باملالية والرشكة التونسية للضامن،

- دراسة مطالب مؤسسات القرض الرامية إىل إستعامل مضان »آلية الضامن« 
بعنوان إعادة متويل النصف ومحّتل الفوائد بعنوان النصف اآلخر من نسبة 

املبالغ غر املستخلصة من القروض ومحّتل نسبة من القروض واملسامهات غر 
القابلة لإلسرتجاع ومحّتل قسط من مصاريف التتبع واإلستخاص القضايئ 

للقروض،

- املصادقة عى مطلب إستعامل مضان »آلية الضامن« ودفع تسبقات بعنوان 
املبالغ غر القابلة لإلستخاص ملؤسسات القرض ورشاكت اإلستمثار ذات رأس 

مال تمنية والصندوق املشرتك للتوظيف،

- دفع الفوائد بعنوان النصف اآلخر من املبالغ غر القابلة لإلستخاص،

- متابعة تقدم اإلجراءات القضائية لإلستخاص وتفعيل الضامنات العينية 
والخشصية املرح هبا،

- دفع بقية املبالغ املستحقة بعنوان مضان أصل القروض واملسامهات غر 
القابلة لإلسرتجاع بعد تقدمي هشادة يف العجز الهنايئ لملؤسسة املقرتضة عن 

تسديد ديونا، 

- تسديد املبالغ احملمولة عى الصندوق بعنوان قسط من مصاريف التتبع 
واإلستخاص القضايئ،

- إسرتجاع املبالغ الراجعة للصندوق واملدفوعة يف شل تسبيقات إىل 
مؤسسات القرض ورشاكت اإلستمثار ذات رأس مال تمنية والصندوق املشرتك 

للتوظيف عند عدم تقدمي هشادة يف العجز الهنايئ لملؤسسة املقرتضة عن 
تسديد ديونا،

- إستخاص العموالت الراجعة للرشكة التونسية للضامن حسب املبالغ 
املضبوطة بالتقارير السنوية ملراقب احلسابات وبعد أخذ موافقة الوزارة امللكفة 

باملالية،

- توظيف املوارد املتوفرة بالصندوق حسب سياسة ناجعة تضمن احملافظة عى 
السيولة الي تقتضهيا تعهداته، 

- موافاة الوزارة امللكفة باملالية بتقرير سنوي حول نشاط »آلية الضامن« مع 
بيان خاصة موارد اآللية وإلزتاماهتا ودفوعاهتا مبوبة حسب أصناف تدخاهتا. 

نسبة تغطية 
تعهدات 

الصندوق 
بعنوان آلية 

الضامن
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العدد امجلي 
لملؤسسات 

املنتفعة 
بتدخات 
الصندوق 

بعنوان بقية 
اآلليات إىل 
موىف السنة

بنك متويل 
املؤسسات 
الصغرى 
واملتوسطة

إستخاص املوارد الراجعة للصندوق ومتابعة تقدّم إجناز برناجم إعادة اهليلكة 
ومواصلة رصف املستحقات املتعلقة به بعنوان اآلليات التالية:

آلية التخشيص واملرافقة واملتابعة:
- متابعة تنفيذ خمتلف مكونات برناجم إعادة اهليلكة من طرف اخلبر املختص 

وإعداد تقارير خبصوص مسار تنفيذ براجم إعادة اهليلكة،
- دراسة تقارير املتابعة الي ينجزها اخلبر من طرف اللجان اجلهوية وإعام 

جلنة تسير الصندوق مبختلف التطورات الي تهشدها معلية تنفيذ براجم إعادة 
اهليلكة،

- مصادقة جلنة تسير الصندوق عى تقارير املتابعة املعدة من طرف 
 اخلراء،

- تسديد أتعاب اخلرء،
- إعداد تقرير سنوي من طرف جلنة تسير الصندوق حول تقّدم إجناز الرناجم 

وإحالته إىل الوزارة امللكفة باملالية والوزارة امللكفة بالصناعة، 
- إحصاء عدد املؤسسات الي جتاوزت صعوباهتا املالية واإلقتصادية عى 

ضوء تقارير املتابعة املعدة من طرف اخلراء أو من خال معليات املتابعة الي 
تنجزها املاتب اجلهوية لبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة.

آلية تدعمي األموال الذاتية:
- متابعة تقدم تنفيذ الرناجم الذي تنجزه رشاكت اإلستمثار ذات رأس مال 

تمنية ومدى إلزتامها باحلومكة الرشيدة وإحام التّرف املايل وعدم احلياد 
عن األهداف،

- حتويل اإلعمتادات يف شل صناديق ذات رأس مال تمنية إىل لّك رشاكت 
اإلستمثار املعنية حسب نسق إسهتاك اإلعمتادات املتوفرة لدهيا وتقدم 

تدخاهتا وذلك يف حدود سقف اإلعمتادات املخّصصة لل رشكة.
- ضبطت قامئة رشاكت اإلستمثار املعنية بالرناجم مكا يي:

* رشكة التمنية واإلستمثار للمشال الغريب،
* رشكة التمنية واإلستمثار للجنوب،

* رشكة اإلستمثار والتمنية للوسط الغريب،
* صندوق إعادة توجيه وتمنية املراكز املنجمية،

* رشكة التمنية االقتصادية بالقرين،
* رشكة التمنية االقتصادية بسيدي بوزيد.

- متابعة إستخاص املوارد الراجعة للصندوق بعنوان هذه اآللية،
- الرتخيص لرشاكت اإلستمثار يف حسب العموالت الراجعة هلا من احلساب 

اخلاص هبذه اآللية املفتوح لدهيا،
- الرتخيص لبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف حسب العموالت 

الراجعة له بعنوان هذه اآللية بعد إعام الوزارة امللكفة باملالية والوزارة امللكفة 
بالصناعة. 

آلية القروض:
- إستخاص املوارد الراجعة للصندوق بعنوان هذه اآللية والقيام بالتتبعات 

القضائية الازمة،
- رصف العموالت الراجعة لبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة بعد 

إعام الوزارة امللكفة باملالية والوزارة امللكفة بالصناعة.
- رصف املستحقات املتعلقة هبذه اآللية ومتابعة إستعامهلا وذلك بعد التأكد من:

* بالنسبة جلدولة الديون:
 - التأكد من حصول املؤسسة عى مجيع املوافقات عى إعادة اجلدولة من لك 
األطراف املتدخلة )مؤسسات مالية، مصاحل اجلباية، مصاحل الصندوق الوطين 

للضامن االجمتايع، الدائنن، البنوك، رشاكت اإلستمثار...(،
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

العدد امجلي 
ملواطن الشغل 

اإلضافية 
املزمع 

إحداثها 
مضن معلية 

إعادة اهليلكة 
إىل موىف 

السنة

- التنسيق مع مجيع األطراف املتدخلة يف مسألة حتاصص الضامنات،

* بالنسبة للقروض متوسطة املدى:

- التأكد من سامة الوضعية املالية لملؤسسة )بعد إعادة جدولة ديونا( 
وللباعث )بعد خاص الديون العاجلة وما تعلق به من ديون خشصية( وذلك 

باإلعمتاد عى املنظومة املعلوماتية ملركزية املخاطر التابعة للبنك املركزي،

آلية قروض املسامهة:

- رصف املستحقات املتعلقة هبذه اآللية ومتابعة إستعامهلا وذلك بعد:

* التثبت من عدم وجود ديون متخلدة بذمة الباعث بصفة خشصية وذلك 
بإعمتاد املنظومة املعلوماتية ملركزية املخاطر التابعة للبنك املركزي أو التأكد من 

متّكن الباعث من إبرام إتفاقيات تسوية مع الدائنن،

* التأكد من عقد اجللسات اخلارقة للعادة ملجالس إدارة املؤسسات لملوافقة 
عى الرتفيع يف رأس املال، 

- إستخاص املوارد الراجعة للصندوق بعنوان هذه اآللية والقيام بالتتبعات 
القضائية الازمة،

- رصف العموالت الراجعة لبنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة بعد 
إعام الوزارة امللكفة باملالية والوزارة امللكفة بالصناعة.

- حتويل اإلعمتادات املستخلصة يف إطار الصندوق بعنوان مجيع اآلليات 
لفائدة مزيانية الدولة

- موافاة الوزارة امللكفة باملالية والوزارة امللكفة بالصناعة بكشوفات لك ثاثة 
أهشر للمتويات املسندة واإلستخاصات املنجزة يف إطار لّك آلية.

نسبة تغطية 
تعهدات 

الصندوق 
بعنوان بقية 

اآلليات

·  صندوق دمع الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بني امجلاعات احمللية:

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل 
ــي: ــة مكــا ي ــات احمللي ــن امجلاع ــن ب والتضام

ــة  ــاء احملمول ــة قصــد جماهبــة األعب ــات احمللي ــة للجامع ــدرات املالي ــم الق هــدف 1: تدع
ــايل ــوازن امل ــوغ الت علهيــا وبل

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق م اإلجنازات

2021
التقديرات

201820192020202220232024
نسبة مسامهة الصندوق يف تغطية 

15,017,018,020,0---نسبةأعباء البلديات

نسبة مسامهة الصندوق يف تغطية 
20,022,023,023,0---نسبةأعباء املجالس اجلهوية
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هــدف 2: حتقيــق التســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة واحلــّد مــن 
ــا ــاوت بيهن التف

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةاملؤرش
ق م اإلجنازات

2021

التقديرات

201820192020202220232024

عدد البلديات الي يتجاوز نصيب 
الساكن فهيا من مجلة مواردها 

املعدل الوطين )*(
120130140150---عدد

)*( نصيــب الســاكن مــن مجلــة مــوارد البلديــة = مجلــة مــوارد البلديــة )عنــوان أول وثــاين( /عــدد ســان البلديــة )وقــد مّت إعمتــاد إحصائيــات املعهــد 
الوطــين لإلحصــاء ملعرفــة عــدد الســان حســب البلدية( 

املعدل الوطين = امجللة العامة ملوارد البلديات/العدد امجلي للسان

ولتحقيــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات 
التاليــة لســنة 2022:
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

تدعم القدرات املالية 
للجامعات احمللية 

قصد جماهبة األعباء 
احملمولة علهيا 

وبلوغ التوازن املايل

نسبة مسامهة 
الصندوق يف 
تغطية أعباء 

البلديات

اهليئة العليا 
لملالية 
احمللية

- تقدير املوارد املالية املمكن إحالهتا للجامعات احمللية مضن 
مرشوع مزيانية الدولة عى أساس حاجيات متويل مدروسة 
ومقاييس توزيع موضوعية وشفافة وفقا ملقتضيات القانون 

األسايس لملزيانية وخاصة الفصل 38منه وجملة امجلاعات 
احمللية،

- إعداد دراسة مسبقة حول اللكفة التقديرية لتحويل 
اإلختصاصات أو توزيعها بالتنسيق مع املصاحل املركزية،

- القيام بالتحاليل املالية ملختلف امجلاعات احمللية بناء عى 
القوامئ املالية للجامعات احمللية احملالة إلهيا، 

- تطوير نظام معلومايت مندجم لتشبيك اكفة امجلاعات احمللية 
قصد توفر معطيات دقيقة وشاملة ومؤرشات مالية وإحصائية 

ذات بعد جهوي وحمي ذات مصداقية،
- حتليل املعطيات املالية وتقيم مدى جناعة خمتلف املوارد 

احمللية،
- إعداد إستشارة وطنية حول سبل تطوير املالية احمللية مبا 
يف ذلك املوارد الذاتية احمللية بالتنسيق مع الوزارة امللكفة 

باملالية والوزارة امللكفة بالشؤون احمللية،
- إعداد وثيقة مرجعية تتضمن خمرجات اإلستشارة الوطنية، 
- إعداد تقرير حول احللول العملية لتطوير موارد امجلاعات 

احمللية وآليات التحّم يف نفقاهتا وحسن توظيفها مبا يرتيق 
بأداهئا يف تسير املصاحل احمللية وتمنية املناطق الراجعة هلا 

بالنظر،
- إعداد دراسة تخشيص إشاليات ضبط وجرد وحر 

األماك العقارية للجامعات احمللية العامة واخلاصة وإقرتاح 
سبل تمثيهنا وذلك باإلستعانة خبراء يف التّرف البلدي،

- إقرتاح مهنجية جديدة إلعداد املخططات التمنوية احمللية 
باإلستعانة خبراء يف التخطيط اإلسرتاتيجي والتخطيط 

احملي،
- النظر يف جحم التأجر العمويم للجامعات احمللية،

- متابعة مديونية امجلاعات احمللية،
- تعين خراء يف اجلباية احمللية قصد:

* إعداد تخشيص معّمق للجباية احمللية، 
* إعداد دراسة لتطّوراجلباية احمللية عى إثر تطّور النظام 

الامركزي،
* صياغة التصّور العام واألحام اجلبائية اجلديدة يف إجتاه 
إرساء منظومة جبائية حملية أكر عدالة تضمن التناسب بن 

األعباء واإلمانيات.
- القيام بالدرسات التقيميية واإلسترشافية املتعلقة باملالية 

احمللية وذلك بصفة دورية لّك ثاث سنوات،
- تركزي نظام رقابة داخلية يف إطار منظومة تّرف يف 

املزيانية حسب األهداف تساعد عى حتسن مؤرشات التوازن 
املايل والتّرف وترشيد النفقات وال سمّيا نفقات التأجر 

واملديونية.

نسبة مسامهة 
الصندوق 
يف تغطية 

أعباء املجالس 
اجلهوية
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األنشطة والتدخالت املتدخلنياملؤرشاتاألهداف

حتقيق التسوية 
والتعديل والتضامن 

بن امجلاعات 
احمللية واحلّد من 

التفاوت بيهنا

عدد البلديات 
الي ال يتجاوز 
نصيب الساكن 
فهيا من مجلة 

مواردها املعدل 
الوطين

اهليئة العليا 
لملالية 
احمللية

- مواصلة تنفيذ اإلصاحات الترشيعية واملؤسساتية خاصة 
املتعلقة برتكزي مؤسسات الامركزية )اجلهات، املجلس األعى 

للجامعات احمللية(،

- إعداد تصّور آللية ومقاييس توزيع إعمتادات التسوية 
والتعديل،

- ضبط قامئة امجلاعات احمللية املعنية برناجم حتقيق التوازن 
املايل من طرف املجلس األعى للجامعات احمللية وذلك حسب 

املعطيات املتوفرة لدى اهليئة،

- متابعة تنفيذ توزيع املنابات الراجعة لل مجاعة حملية من 
مال الصندوق وإقرتاح التعديات الازمة عند اإلقتضاء،

- القيام بدراسات تقيميية دورية حول خمّصصات املوارد املالية 
احمللية وتوزيعها عى أساس تطّور مؤرش اإلستقالية املالية 
لّل مجاعة حملية وذلك بالتنسيق مع الوزارة امللكفة بالشؤون 

احمللية والوزارة امللكفة باملالية،

- وضع إجراءات لتصحيح آثار الفوارق التمنوية بن امجلاعات 
احمللية،

- إعداد إستشارة وطنية بالتنسيق مع الوزارة امللكفة بالشؤون 
احمللية والوزارة امللكفة باملالية حول آليات تقليص التفاوت بن 

امجلاعات احمللية ومقاييس توزيع املوارد بيهنا،

- تطوير آليات مستحدثة لتقليص التفاوت بن امجلاعات 
احمللية بالتنسيق مع الوزارة امللكفة بالشؤون احمللية والوزارة 
امللكفة باملالية عى غرار تركزي نظام حماسبة اللكفة بامجلاعات 

احمللية وإعداد دراسة حول توزيع املوارد عى أساس قاعدة 
اللكفة.





المالحق
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ملحق1: التوزيع اجلهوي لالمتيازات املالية املسندة إىل الباعثني

عىل موارد صندوق التطوير والالمركزية الصناعية
الوحدة: ألف دينار

201820192020اإلقلمي/الوالية
208943755743610تدخالت الصندوق املسندة إىل الباعثني

441047518017إقلمي المشال الرشيق
537--تونس
-1854أريانة
-29157منوبة

552--بن عروس
35742762بزنرت

193-16نابل
399041136673زغوان

226426626639إقلمي الوسط الرشيق
-16671سوسة

276150املنستر
7809613842املهدية

129115692747صفاقس
404462833242إقلمي المشال الغريب

112917771276سليانة
176676105الاف
9253231809جندوبة

1814350752باجة
63501731818507إقلمي الوسط الغريب

284283324850القروان
897609911309سيدي بوزيد

261128872348القرين
382665437205إقلمي اجلنوب

108731452472قفصة
201256708قابس
80011381015مدنن

494168109تطاوين
27693929قبي
121711431972توزر

تدخــالت الصنــدوق احملالــة إىل الواكلــة  العقاريــة الصناعية 
والقطــب التمنــوي بقفصــة والقطــب التكنولــويج بقابــس 

بعنــوان املســامهة يف تلكفــة أشــغال البنيــة األساســية
482022021104

257143975944714امجللة
املصدر: البنك املركزي التونيس
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ملحق2: التوزيع اجلهوي لتدخالت الصندوق الوطين للهنوض بالصناعات 
التقليدية واملهن الصغرى

اإلقلمي/الوالية

201820192020

عدد 
املشاريع 
املمّولة 
عىل 

موارد 
الصندوق

مبلغ 
اإلعمتاد 
الواجب 
إرجاعه 

املسند )أد(

عدد 
املشاريع 
املمّولة 
عىل 

موارد 
الصندوق

مبلغ 
اإلعمتاد 
الواجب 
إرجاعه 

املسند )أد(

عدد 
املشاريع 
املمّولة 

عىل موارد 
الصندوق

مبلغ 
اإلعمتاد 
الواجب 
إرجاعه 

املسند )أد(

15390859572456588728إقلمي المشال الرشيق

5024417321282002821تونس
1514572955901169أريانة
241361171236991004منوبة

207210511241051137بن عروس
2114036464651034بزنرت

21153771175761219نابل
2181516323344زغوان

3826934842044005105إقلمي الوسط الرشيق

109810010621291587سوسة
958901169961307املنستر
9434043849567املهدية

107011815351261644صفاقس

2715311514531351867إقلمي المشال الغريب

4321320133421سليانة
11764139035451الاف
9303044524384جندوبة

3153141743611باجة

3518319622052002169إقلمي الوسط الغريب

15704362755750القروان
6286672868803سيدي بوزيد

14858785077616القرين

5525422826633003146إقلمي اجلنوب

191014344354656قفصة
10404046649475قابس
12615375467892مدنن

274545356514تطاوين
7292432429284قبي
5162322345325توزر

3081767148217770169321015امجللة
املصدر: البنك املركزي التونيس
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ملحق3: التوزيع اجلهوي لتدخالت الصندوق اخلاص لتمنية 
الفالحة والصيد البحري 

الوحدة: ألف دينار

اإلقلمي/الوالية

20192020

عدد املنتفعني

مجلة اإلمتيازات 
املالية املسندة عىل 
موارد الصندوق 

)أد(

عدد املنتفعني

مجلة اإلمتيازات 
املالية املسندة عىل 
موارد الصندوق 

)أد(
1203526410054969إقلمي المشال الرشيق

301082063تونس
23961762أريانة
3016020180منوبة

4213625112بن عروس
63923574242077بزنرت

28815893241637نابل
151818175838زغوان

84723128762618إقلمي الوسط الرشيق
4820488411سوسة

180520219692املنستر
465682405733املهدية

154906164782صفاقس
114231968503144إقلمي المشال الغريب

71220204981854سليانة
15337591373الاف
157461142482جندوبة

120340119435باجة
1641431213055200إقلمي الوسط الغريب

5422551252القروان
53224327073211سيدي بوزيد

105516555471737القرين
314811312370112865إقلمي اجلنوب

127450157949قفصة
53714297732416قابس
76424579652839مدنن

82621118641944تطاوين
49723596532684قبي
39725062892033توزر

798126396773728796امجللة
املصدر: البنك الوطين الفاليح، البنك التونيس للتضامن
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ملحق4: التوزيع اجلهوي لتدخالت احلساب املركزي للتمنية الفالحية

اإلقلمي/الوالية

20192020

عدد املشاريع 
املمّولة عىل 

موارد الصندوق

مجلة اإلمتيازات 
املالية املسندة عىل 
موارد الصندوق )أد(

عدد املشاريع 
املمّولة عىل 

موارد الصندوق

مجلة اإلمتيازات 
املالية املسندة عىل 
موارد الصندوق 

)أد(

5101846034613304إقلمي المشال الرشيق

--336تونس
23147614830أريانة
622502271184منوبة

4795619833بن عروس
12648721104257بزنرت

15552331184333نابل
943385581867زغوان

493198572818623إقلمي الوسط الرشيق

2864226670سوسة

1205953381417املنستر

1185609682278املهدية

22776531494258صفاقس

5291827433712905إقلمي المشال الغريب

1686109863984سليانة
1073028651800الاف
12442361074439جندوبة

1304902792682باجة

14174543895828606إقلمي الوسط الغريب

339145561867278القروان

5661674439110738سيدي بوزيد

5121413838110590القرين

10512496569716482إقلمي اجلنوب

36078332365116قفصة
19768771062797قابس
17139671553994مدنن

1141811721495تطاوين
1633636962515قبي
4684132565توزر

4000126995261979920امجللة
املصدر: البنك الوطين الفاليح
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ملحق5: التوزيع اجلهوي لتدخالت صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

اإلقلمي/الوالية

20192020

مبالغ املنح املسندة عدد املنتفعني
مبالغ املنح عدد املنتفعني)أد(

املسندة )أد(

20462383إقلمي المشال الرشيق

----تونس

----أريانة

----منوبة

--11بن عروس

----بزنرت

--39نابل

16362383زغوان

191137إقلمي الوسط الرشيق

----سوسة

--23املنستر

8415املهدية

9422صفاقس

112926إقلمي المشال الغريب

112926سليانة

----الاف

----جندوبة

----باجة

8516575161,8إقلمي الوسط الغريب

2315القروان

8216169148سيدي بوزيد

1158,8القرين

560487169321,2إقلمي اجلنوب

401122466قفصة

13686122169قابس

2321621881مدنن

15212745تطاوين

----قبي

10,2--توزر

695738272579امجللة
املصدر: البنك الوطين الفاليح
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ملحق6: بطاقة تعريف الصناديق اخلاصة واحلسابات اخلاصة

ختتلــف الصناديــق اخلاصــة عــن احلســابات اخلاصــة مــن حيــث مصــادر متويلهــام وطــرق التــرف 
فهيــام.

الصناديق اخلاصة: 
ــة مبقتــى قانــون املاليــة ويف  ــغ الــي ترصــد لفائدهتــا مــن مزيانيــة الدول تتكــون مواردهــا مــن املبال
ــن  ــمت اســرتجاعها م ــي ي ــغ ال ــة إىل املبال ــدوق باإلضاف ــى لّك صن ــة ع ــوزارة املرشف ــة ال ــار مزياني إط
القــروض املســندة أو الــي ميكــن توظيفهــا لفائدهتــا. حتــدث وتنقــح وتلــى الصناديــق اخلاصــة بقانــون 

ــة التعديــي. ــون املالي ــة أو قان املالي
تكتــي نفقــات الصناديــق اخلاصــة الصبغــة احملــدودة حيــث ال ميكــن التعهــد هبــا أو األمــر برفهــا 

إاّل يف حــدود اإلعمتــادات املرّخــص فهيــا مبقتــى قانــون املاليــة. 
ــر  وتعهــد مهمــة التــّرف فهيــا إىل مؤسســات أو هيــالك خمتّصــة مبقتــى إتفاقيــات تــرم مــع وزي
املاليــة والوزيــر املعــين. وختضــع نفقاهتــا إىل نفــس اإلجــراءات املّتبعــة يف مســتوى تنفيــذ مزيانيــة الدولــة 
حيــث يتــوىل آمــر الــرف القيــام بعمليــات التعهــد والتصفيــة واإلذن بالــرف ويتكفــل أمــن املصاريــف 

بتــسحي اإلعمتــادات لفائــدة اهليــالك املعنيــة.
  احلسابات اخلاصة:

 احلسابات اخلاصة تشمتل عى احلسابات اخلاصة يف اخلزينة وحسابات أموال املشاركة.     
تتكــون مــوارد احلســابات اخلاصــة يف اخلزينــة مــن مــوارد جبائيــة وغــر جبائيــة توظــف لمتويــل نفقــات 
معّينــة ذات صلــة مبصــدر املــوارد. وال ميكــن أن تســند لفائدهتــا إعمتــادات مــن مزيانيــة الدولــة. حتــدث 

وتنقــح وتلــى احلســابات اخلاصــة يف اخلزينــة بقانــون املاليــة أو قانــون املاليــة التعديــي.
تتكــون مــوارد حســابات أمــوال املشــاركة مــن املســامهات التطوعيــة الــي يدفعهــا األخشــاص الطبيعيون 
ــة أو  ــل جبائي ــف مداخي ــة. وال ميكــن توظي ــات ذات مصلحــة عام ــة نفق ــة توظــف لتغطي ــذوات املعنوي أو ال
إعمتــادات مــن مزيانيــة الدولــة لفائدهتــا. تفتــح وتنقــح وتلــى حســابات أمــوال املشــاركة بقــرار مــن وزيــر 

املاليــة.
ــع فهيــا خــال الســنة يف  ــة حيــث ميكــن الرتفي تكتــي نفقــات احلســابات اخلاصــة الصبغــة التقديري
ــواب  ــس ن ــبقة ملجل ــة املس ــة دون املصادق ــر املالي ــن وزي ــرار م ــك بق ــا وذل ــة فعلي ــوارد احملّصل ــدود امل ح
الشــعب. مكــا ميكــن نقــل فواضلهــا مــن ســنة إىل أخــرى مــا مل يتقــرر خــاف ذلــك مضــن قانــون املاليــة.
وتفتــح احلســابات اخلاصــة وجوبــا بدفاتــر أمــن املــال العــام للبــاد التونســية الــذي يتــوىل ترســم لك 
مــورد راجــع لــل حســاب خــاص مضــن معلياتــه احلســابية مث جبايتــه. وعنــد قيــام آمــر الــرف بعمليــات 
التعهــد والتصفيــة واإلذن بالــرف لنفقــات احلســاب اخلــاص يتكفــل أمــن املــال العــام للبــاد التونســية 

خبــاص النفقــات.          
 باإلضافــة إىل الصناديــق اخلاصــة واحلســابات اخلاصــة، ميكــن مبقتــى قانــون املاليــة إحــداث 
خطــوط متويــل إلجنــاز تدخــات معّينــة لفــرتة زمنيــة حمــّددة وترصــد لفائدهتــا إعمتــادات مجليــة مــن 
مزيانيــة الدولــة وأي مــوارد أخــرى. تلــى خطــوط المتويــل بإنقضــاء الفــرتة الزمنيــة املخّصصــة هلــا أو 
بإســهتاك اكمــل اإلعمتــادات املرصــودة وذلــك مــا مل يصــدر خــاف ذلــك بقانــون املاليــة أو بقانــون املاليــة 

التعديــي.






