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ملّخص تنفيذي



1. مّت ضبط موارد ونفقات الصناديق اخلاصة لسنة 2023 مكا ييل :
الوحدة : ألف دينار

نسبة التطّورتقديرات 2023تقديرات 2022 محيّنةإنجازات 2021إنجازات 2020 إنجازات 2019

14,8 %12447151262778218451521070272419556الموارد 

15,0 %424720467441136913411574731330800النفقات 

تتضّمــن مــوارد الصناديــق حتويــات الدولــة ومــوارد ذاتيــة وأرصــدة متبقيــة مــن تــّرف 
الســنوات الســابقة.

ويفــّر التطــّور املتوقــع يف املــوارد لســنة 2023 والبالــغ 14,8 % أساســا بأمهيــة 
الفوائــض املتوقــع نقلهــا مــن تــّرف ســنة 2022 إىل تــّرف ســنة 2023 والرتفيــع اهلاّم يف 
منحــة الدولــة، يف حــن يتوقــع تراجــع جحــم املــوارد الذاتيــة وذلــك دون إعتبــار تلــك الراجعــة 
لصنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص واملنتظــر دخولــه حــّز النشــاط 

ســنة 2023. 

وبالتــوازي، ســتهشد نفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 تطــّورا بـــ 15,0 % مقارنــة 
بســنة 2022 ســتخّصص لـ:

- مزيد دفع اإلستمثار اخلاص واحملافظة عىل دميومة النشاط وعىل مواطن الشغل،

- تجشيــع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص وتأطــر ومرافقــة اهليــالك العموميــة 
يف هــذا املجــال،

- التقليــص مــن املخاطــر الــي تواجــه املســتمثرين والنامجــة عــن التغــرات املناخيــة 
أو تقلبــات ســعر الــرف أو تبعــا لركــود النشــاط االقتصــادي وتقلــص املرابيــح.  

- تقــدمي الــدمع املــايل للجامعــات احملليــة إلجنــاز إســتمثاراهتا وإســتمكال تســوية مبالــغ 
الديــون احملمولــة علهيــا.
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2. وتتــوزع مــوارد ونفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 حســب جمــال التدخــل مكــا 
يــيل :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات الموارد مجال التدّخل / الصندوق
سنة 2023

تقديرات النفقات 
سنة 2023

11935511032800الصناديق المخّصصة لدفع اإلستثمار والتنمية الجهوية والمحلية

3211430000      صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

5193120000      الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى

5841125000      الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

12647990000      الصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب المركزي للتنمية الفالحية(

825800      صندوق النهوض بقطاع الزيتون

457912000      صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر بصعوبات مالية ظرفية

863000863000      صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

150002000      صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

1226005298000الصناديق المخّصصة لتمويل بعض أنظمة الضمان وتغطية المخاطر

6832416000      الصندوق الوطني للضمان

260000260000      صندوق تغطية مخاطر الصرف

884702000      صندوق ضمان المؤمن لهم

14429430000      صندوق تعويض االضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

-50000      صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

24195561330800الجملة

3. هــذا، وقــد هشــدت النتــاجئ املجّسلــة للصناديــق اخلاصــة ســنة 2021 تطــّورا 
مقارنــة بســني 2020 و2019 وذلــك عــىل إثــر دخــول صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية 
ــت  ــث بلغ ــة حــّز النشــاط ســنة 2021. حي ــات احمللي ــن امجلاع ــن ب ــل والتضام والتعدي
املــوارد 2184515 أد ســنة 2021 مقابــل 1262778 أد ســنة 2020 و1244715 أد ســنة 
2019. وإرتفعــت النفقــات إىل 1369134 أد ســنة 2021 مقابــل 467441 أد ســنة 2020 

و424720 أد ســنة 2019.



وبغــّض النظــر عــن إنعــاس دخــول الصنــدوق آنــف الذكــر حــّز النشــاط، هشــدت مــوارد 
الصناديق ســنة 2021 تطّورا بـ 8,4 % مقارنة بســنة 2020 وبـ 10,0 % مقارنة بســنة 2019 
بفضــل حتّســن مبالــغ اإلســتخاصات لملــوارد الذاتيــة وتطــّور الرصيــد املتبــي بالصناديــق 
اخلاصــة مــن ســنة إىل أخــرى. وبالتــوازي، هشــدت نفقــات الصناديــق ســنة 2021 تطــّورا بـــ 
18,4 % مقارنــة بســنة 2020 وبـــ 30,3 % مقارنــة بســنة 2019 يعــود أساســا إىل ســداد 
صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم ملبلــغ أصــل القــرض الرقــايع دفعــة واحــدة لفائــدة خزينــة الدولــة 

ســنة 2021.

4. وفميــا خيــّص التوزيــع اجلغــرايف للتدخات، فقد إســتأثرت واليــات القرين والقروان 
وســيدي بوزيــد وزغــوان وقفصــة وصفاقــس بـــ 43,2 % مــن مجلــة تدخــات صنــدوق التطوير 
والامركزيــة الصناعيــة والصنــدوق الوطــي للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى 
والصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري واحلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة 

وصنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون لســنة 2021. 

5. وبإعتبــار الرتاجــع الكبــر ملجهــود اإلســتمثار اخلــاص وضعــف جمهــود التمنيــة مقارنــة 
باألهــداف املرســومة باملخّطــط الســابق، فإّنــه ولتجــاوز الضعــف احلــايل يتعــّن إختــاذ 

ــة لســنة 2023 : اإلجــراءات التالي

- وضــع إجــراءات تدّخــل ناجعــة للصناديــق املخّصصــة لدفــع اإلســتمثاراخلاص تــرايع 
ــازات  ــة عــىل إســناد اإلمتي ــد املصادق ــك عن ــة اإلســتمثار وذل ــة املســتمثر وطبيع وضعي

ــال، ــح واملســامهات يف رأس امل ــد رصف املن وعن

- تبســيط إجــراءات ورشوط وآجــال المتّتــع بالتعويضــات املســندة عــىل مــوارد الصناديــق 
ــع خدمــات ومنتجــات التأمــن مبــا  ــة ضــّد املخاطــر وتنوي املخّصصــة للضــامن والتغطي

يــدمع اكفــة األنشــطة االقتصاديــة واملســتمثرين،

- تجشيــع مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص وفقــا لألولويــات والنجاعــة 
ــة وتبســيط القواعــد واألســاليب املعمتــدة للرشاكــة، االقتصادي

- تريــع نســق إجنــاز املشــاريع التمنويــة اجلهويــة واحملليــة ورفــع العراقيــل لتجّنــب مزيــد 
ارتفــاع لكفــة التجهــزات واملــواد املطلوبة، 

- تعبئــة أفضــل لملــوارد الراجعــة للصناديــق اخلاصــة مبــا ميّكــن مــن تعزيــز تدخاهتــا يف 
ظــّل تزايــد الضغوطــات عــىل مزانيــة الدولــة.

تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 82023
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هشــدت تونــس منــذ ســنة 2020 إحــدى أســوأ أزماهتــا االقتصاديــة منذ اإلســتقال بســبب 
ــن ســنة  ــة خــال الســدايس األول م ــد تفامقــت هــذه األزم ــا«، وق ــات جاحئــة »كورون خملف
2022 بعــد إنــدالع احلــرب الروســية األوكرانيــة. ويف ظــّل هــذا الظــرف، تعّطــل اإلســتمثار 
ــه هشــد  ــس لكّن ــّو األساســية يف تون ــد أمه حمــّراكت المن ــّل اإلســهاك أح ــر وظ والتصدي
ــادة  ــاع املتواصــل لألســعار وزي ــا خــال الســدايس األول مــن ســنة 2022 مــع اإلرتف تذبذب

نســبة التــّخ وتجسيــل مســتوى مرتفــع لنســبة الفائــدة بالســوق النقديــة.

ــة يف  ــة واحمللي ــة اجلهوي ــىل التمني ــاخ األمعــال وع ــىل من ــة ع ــذه الوضعي وانعكســت ه
تونــس. حيــث تراجعــت نوايــا االســتمثار يف القطــاع الصنــايع خــال الّســدايس األّول مــن 
ســنة 2022 بنســبة 20,5 % مــن حيــث لكفــة اإلســتمثارات املــّرح هبــا و11,3 % مــن حيــث 

عــدد املشــاريع املزمــع إجنازهــا مقارنــة مــع نتــاجئ نفــس الفــرتة مــن الســنة الفارطــة.  
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وتراجعــت نوايــا االســتمثار يف القطــاع الفــايح خــال الّســدايس األّول مــن ســنة 
2022 بنســبة 22,3 % مــن حيــث لكفــة اإلســتمثارات املــّرح هبــا و19,9 % مــن حيــث عــدد 

املشــاريع املزمــع إجنازهــا مقارنــة مــع نتــاجئ نفــس الفــرتة مــن الســنة الفارطــة.  

ــس خــال التســعة  ــواردة إىل تون ــة ال ــت اإلســتمثارات األجنبي ــة أخــرى، جّسل ــن جه وم
أهشــر األوىل مــن ســنة 2022 إرتفاعــا بـــ 18,9 % مقارنــة مــع نتــاجئ نفــس الفــرتة من الســنة 
ــة  ــغ قميهــا 1645,0 م د. وتتــوزع هــذه اإلســتمثارات بــن إســتمثارات أجنبي الفارطــة، لتبل
ــنة  ــن س ــال التســعة أهشــر األوىل م ــل 1365,3 م د خ ــة 1639,4 م د )مقاب ــارشة بقمي مب
2021 أي بنســبة تطــّور بـــ 20,1 %( وإســتمثارات احملفظــة املاليــة بقميــة 5,6 م د )مقابــل 

18,1 م د خــال التســعة أهشــر األوىل مــن ســنة 2021 أي بنســبة تراجــع بـــ 69,1 %(.

تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 122023



هــذا، وال تــزال بعــض املؤسســات اإلقتصاديــة تعــرف صعوبــات هيلكيــة وظرفيــة جعلهــا 
تنشــط وفــق وتــرة يصعــب معهــا جماهبــة أعبــاء الديــون.

مكــا يعتــر جحــم نفقــات التمنيــة مــن مجلــة نفقــات مزانيــة الدولــة دون خدمــة الديــن ضعيفــا 
ودون املســتوى املطلــوب وإن هشــد حتّســنا طفيفــا خــال الفــرتة 2018-2021. مكــا يعتــر جحــم 
نفقــات التمنيــة اجلهويــة واحملليــة مــن مجلــة نفقــات امجلاعــات احملليــة متواضعــا خــال الفــرتة 
2019-2021 ويقــّل عــن املســتوى املجّســل ســنة 2018. حيــث بلغــت نســبة نفقــات التمنيــة مــن 
مجلــة نفقــات مزانيــة الدولــة دون خدمــة الديــن 21.6 % ســنة 2021 مقابــل 19.1 % و18.8 % 

و19,9 % عــىل التــوايل خــال الســنوات 2020 و2019 و2018.

 وبلغــت نســبة نفقــات التمنيــة اجلهويــة واحملليــة مــن مجلــة نفقــات امجلاعــات احملليــة 
ــوايل خــال الســنوات  ــل 44.0 % و49.4 % و55,0 % عــىل الت 46.3 % ســنة 2021 مقاب

2020 و2019 و2018.

وإذ تتطلـّـع البــاد إىل تــدارك أوضاعهــا اإلقتصاديــة واملاليــة واخلــروج التدرجيي من حالة 
اإلنمكــاش اإلقتصــادي إىل التعــايف اجلــزيئ أو اللّكــي بدايــة مــن مــوىف ســنة 2022 وخــال 
الفــرتة 2023-2025. ويعتــر حتســن منــاخ األمعــال وإعــادة هيلكــة املؤسســات اإلقتصاديــة 
الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة ودفــع التمنيــة باجلهــات مــن بــن احللــول للخــروج مــن 
األزمــة. ولذلــك، قــد تســاعد المتويــات والتدخــات الــي تقّدمهــا الصناديــق اخلاصــة عــىل 
حتقيــق هــذه األهــداف يف إطــار التافــل بــن خمتلــف األطــراف )الدولــة، امجلاعــات احملليــة، 
ــق اخلاصــة،  ــات الصنادي ــن متوي ــة املســتفيدة م ــك اخلــاص، املؤسســات اإلقتصادي الرشي
اهليــالك املترفــة يف الصناديــق اخلاصــة( والتوّجــه حنــو مرونــة يف التــّرف يف مــوارد 

هــذه الصناديــق لتدعــم تدخاهتــا.
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حيث تعمل الصناديق اخلاصة عىل توفر موارد تمكيلية تتأىت أساسا من :

ــتفيدين  ــندة لملس ــال املس ــامهات يف رأس امل ــروض واملس ــوان الق ــتخاصات بعن - اإلس
ــدة النامجــة عهنــا،  ــض والقميــة الزائ والفوائ

- توظيف املوارد املتوفرة بالصناديق، 

- مسامهات املنتفعن بتدخات الصناديق، 

- املعالم املوظفة عىل بعض املنتوجات، 

- املبالغ املخصومة من أرباح بعض املؤسسات املالية أو أي مصادر أخرى. 

وذلك باإلضافة إىل املنحة الي تسندها مزانية الدولة لفائدهتا.

ــة  ــة إلجنــاز تدخــات يف جمــاالت معّين ــة تعمتدهــا الدول ــق اخلاصــة آلي ــل الصنادي ومتث
وأساســا لـــ :

- دفــع نســق إحــداث اإلســتمثارات اخلاصــة وخلــق مواطــن شــغل جديــدة مــن خــال توفــر 
جــزء مــن المتويل الــذايت لملســتمثرين،

- مســاعدة املؤسســات اإلقتصاديــة عــىل احملافظــة عىل نشــاطها وعىل طاقها التشــغيلية 
وخاّصــة تلــك املتــّررة مــن الكــوارث الطبيعيــة أو الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة 
وذلــك مــن خــال متويــل آليــات التغطيــة ضــّد خمتلــف املخاطــر وبــراجم إعــادة اهليلكــة 

املاليــة وآليــات مضــان القــروض غــر املســتخلصة،

- دمع القــدرة الرشائيــة للفــات االجمتاعيــة ذات الدخــل غــر القــار إلقتنــاء أو بنــاء مســكن 
مــن خــال متويــل نظــام مضــان القــروض الســكنية املســندة لفائدهتــم،

- تعزيــز الــدور التمنــوي للجامعــات احملليــة مــن خــال توفــر المتويــات الازمــة لفائدهتــا 
ملجاهبــة األعبــاء احملمولــة علهيــا والرفــع مــن نســق إجنــاز مشــاريعها اإلســتمثارية،

- دفــع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص مــن خــال متويــل الدراســات وخدمــات 
ــع  ــب الدراســات لملشــاريع املزم ــل اخلــراء ومات ــن قب ــة املســداة م املســاندة واملرافق

إجنازهــا يف هــذا اإلطــار.     

ويســتعرض امللحــق عــدد 7 تعريفــا مفّصــا للصناديــق اخلاصــة ومــا ميّزهــا عــن 
اخلاصــة. احلســابات 

ســيتطرق هــذا التقريــر إىل متابعــة تطــّور نشــاط الصناديــق اخلاصــة خــال الفــرتة 
تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 142023



ــك صنــدوق دمع  2019-2023. وتضــّم قامئــة الصناديــق اخلاصــة 13 صندوقــا، مبــا يف ذل
الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص احملــدث بقانــون املاليــة لســنة 2022، واآليت 

ذكــرمه :

- صندوق التطوير والامركزية الصناعية

- الصندوق الوطي للهنوض بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى

- الصندوق اخلاص لتمنية الفاحة والصيد البحري

- الصندوق اخلاص للتمنية الفاحية )احلساب املركزي للتمنية الفاحية(

- صندوق الهنوض بقطاع الزيتون

- الصندوق الوطي 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

- صندوق دمع الرشاكة بن القطاع العام والقطاع اخلاص 

وقــد أظهــرت املــؤرشات املاليــة لنشــاط الصناديــق اخلاصــة بعنــوان السداســية األوىل مــن 
ســنة 2022 مــا يــيل :

- تراجعــا بنســبة 8,5 % حلجــم مواردهــا مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2021 لتســتقر يف 
حــدود 1290591 أد يف مــوىف جــوان 2022 مقابــل 1410331 أد يف مــوىف جــوان 2021،

- تراجعــا بنســبة 33,5 % حلجــم تدخاهتــا مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2021 لتســتقر 
ــل 614062 أد يف مــوىف جــوان 2021. يف حــدود 408013 أد يف مــوىف جــوان 2022 مقاب

ويف ظــّل النتــاجئ املجّسلــة للصناديــق اخلاصــة بعنــوان السداســية األوىل مــن ســنة 2022 
وزيــادة الضغوطــات عــىل املاليــة العموميــة خــال الفــرتة الســابقة للحــرب الروســية األكرانيــة 
واملتوقــع تفامقهــا يف الفــرتة املقبلــة مــن ناحيــة واملخاطــر املرتبطــة باإلســتمثار اخلــاّص يف 
ــرّدد املســتمثرين يف اإلقــدام عــىل إجنــاز املشــاريع مهنــا  الوقــت الراهــن والــي أّدت إىل ت
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إرتفــاع أســعار املــواد األوليــة بالســوق العامليــة وتقلـّـص نســق اإلنتــاج وتعطــل ساســل توريــد 
الســلع يف العــامل وإرتفــاع أســعار الحشــن والتأمــن والنســبة املرتفعــة للتــخ احملــيل مــن 
ــرات املــوارد والنفقــات للصناديــق اخلاصــة لامــل ســنة  ــة أخــرى، فقــد مّت حتيــن تقدي ناحي
2022 ليبلــغ جحــم املــوارد املقــّدرة 2107027 أد وليبلــغ جحــم النفقــات املقــّدرة 1157473 أد.

وحيــث تــح الدولــة التونســية إلســتعادة القــدرات اإلنتاجيــة ملختلــف القطاعــات وجــذب 
اإلســتمثار األجنــي وتجشيــع اإلســمثار احملــيل خاّصــة يف القطاعــات الواعــدة ذات القميــة 
ــوارد  ــر امل ــود خــال ســنة 2023 قصــد توف ــة. ويف هــذا اإلطــار، ســتتكثف اجله ــة العالي املضاف
ــات  ــاط املؤسس ــىل نش ــة ع ــاص ولملحافظ ــتمثار اخل ــع اإلس ــة لدف ــق املخّصص ــة للصنادي الازم
ــة التونســية  ــي الدول ــة إىل تب ــك باإلضاف ــة ودميومهــا وعــىل طاقهــا التشــغيلية. وذل اإلقتصادي
إلســرتاتيجية متاملــة إلرســاء حومكــة مؤسســاتية ناجعــة لإلســتمثار ولتطويــر منظومــة اإلســتمثار 
يف إجتــاه حتريــر املبــادرة اخلاصــة وتبســيط إجــراءات بعــث املشــاريع وتنويــع مصــادر المتويــل 
ورفــع العوائــق القانونيــة لإلســتمثار ال ســمّيا املتعلقــة بامللكيــة والــرف واإلقرتاض وعقود الشــغل.

مكــا ســيرتكز العمــل عــىل دفــع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص إلجنــاز املشــاريع 
واملرافــق العموميــة. ولعــّل تفعيــل صنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلاص 
ــالك  ــن اهلي ــرشااكت ب ــر ال ــن تطوي ــميّكن م ــنة 2023 س ــن س ــا م ــوارده إنطاق ــز م وتعزي
ــة للتفــاوض املمثــر مــع الطــرف  ــة واملســتمثرين اخلــواص وتأهيــل اهليــالك العمومي العمومي
اخلــاص ومرافقهــا يف تقيــم الدراســات املتعلقــة باملــرشوع املقــرتح إجنــازه يف إطــار 

الرشاكــة وطــرق إبــرام عقــود الرشاكــة.

وســيتواصل العمــل خــال ســنة 2023 عــىل دمع املســار الامركــزي الــذي ســيجعل مــن 
امجلاعــات احملليــة رشيــا فاعــا يف دفــع التمنيــة اجلهويــة واحملليــة باجلهات، حيث ســيلعب 
صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة دورا هاّمــا 
يف توفــر املــوارد املاليــة للجامعــات احملليــة مبــا يضمــن توازهنــا املــايل وجناعــة تدخاهتــا 
ــع إســتمكال تركــز مؤسســات  ــوازي م ــك بالت ــن. وذل ــات املســداة لملواطن وحتســن اخلدم

الامركزيــة ونقــل الصاحيــات للبلديــات وللجهــات ودمعهــا باملــوارد البرشيــة الازمــة. 

ــلبية  ــاق س ــع أف ــية وتوّق ــوك التونس ــض البن ــاين لبع ــف اإلئمت ــع التصني ــار تراج وبإعتب
لنشــاط القطــاع املــريف التونــي للفــرتة املقبلــة وفــق تقريــر واكلــة التصنيــف اإلئمتــاين 
ــة  ــوك التونســية بتســديد بقي ــة البن ــب إىل مطالب ــا ســيدعو املقرضــن األجان ــز«، مّم »مودي
أقســاط قروضهــم بصفــة مســبقة أو الرتفيــع يف نســبة الفائــدة املوظفــة علهيــا، فإّنــه ســيكون 
لصنــدوق مضــان خماطــر الــرف دور حمــوري يف دمع البنــوك التونســية وتغطيــة خســائر 

الــرف املتوقعــة لســنة 2023. 
تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 162023
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I. النتائج المسّجلة خالل الفترة 2021-2019 :

بلغــت مجلــة مــوارد الصناديــق اخلاصــة 2184515 أد ســنة 2021 مقابــل 1262778 أد 
ســنة 2020 و1244715 أد ســنة 2019.

ــة بســني 2020  ــق اخلاصــة لســنة 2021 مقارن ــوارد الصنادي ويرجــع التطــّور اهلــاّم مل
و2019 إىل :

- رشوع صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احمللية، 
ــة  ــة مــن مزاني ــة مــوارد متأتي ــة لســنة 2021، يف تعبئ ــون املالي احملــدث مبقتــى قان

الدولــة بـــ 815705 أد ســنة 2021،

- تطــّور الفوائــض املنقولــة مــن التــّرف الســابق حيــث بلغــت 799823 أد ســنة 2021 
ــل 709403 أد ســنة 2020 و708236 أد ســنة 2019، مقاب

- حتّســن مبالــغ اإلســتخاصات لملــوارد الذاتيــة الراجعــة للصناديــق حيث بلغــت 392936 
أد ســنة 2021 مقابل 382375 أد ســنة 2020 و320084 أد ســنة 2019.

وبلغــت مجلــة نفقــات الصناديــق اخلاصــة 1369134 أد ســنة 2021 مقابــل 467441 أد 
ســنة 2020 و424720 أد ســنة 2019.

ويرجــع التطــّور اهلــاّم لنفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2021 مقارنــة بســني 2020 
و2019 إىل :

- دخــول صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة 
طــور النشــاط ســنة 2021 مــن خــال تقــدمي متويــات بـــ 815705 أد لفائــدة امجلاعــات 

احملليــة ملســاعدهتا عــىل جماهبــة األعبــاء احملمولــة علهيــا،

ــنة  ــة بس ــنة 2021 مقارن ــري س ــد البح ــة والصي ــاع الفاح ــندة لقط ــح املس ــة املن - أمهي
2020 عــىل مــوارد الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة )احلســاب املركــزي( وصنــدوق 

ــون،  الهنــوض بقطــاع الزيت

- أمهيــة املبالــغ املروفــة عــىل مــوارد صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم والراجعــة أساســا 
إىل ســداد مبلــغ أصــل القــرض الرقــايع دفعــة واحــدة لفائــدة خزينــة الدولــة ســنة 2021 

والبالــغ 80000 أد،  

- تطــّور املبالــغ املروفــة عــىل مــوارد صنــدوق مضــان خماطــر الــرف بعنــوان خــاص 
جــزء مــن مســتحقات البنــوك واملؤسســات املاليــة وذلــك تبعــا لتطــّور مــوارده،
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- تقــّدم صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر صعوبــات ماليــة ظرفيــة يف 
ف لبنــك متويــل املؤسســات الصغــرى  رصف املبالــغ احملمولــة هيلع وأساســا معــوالت التــرّ

واملتوســطة ورشاكت اإلســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة والرشكــة التونســية للضــامن.

وتتوزع إجنازات املوارد والنفقات للصناديق اخلاصة خال الفرتة 2019-2021 مكا ييل :
الوحدة : ألف دينار

انجازات 2021انجازات 2020انجازات 2019

النفقاتالمواردالنفقاتالمواردالنفقاتالموارد

749284088967605456755050542391صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية 
373231777021323210152368120549والمهن الصغرى )*(

364752639643214287963215418610الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

الصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب 
1479341269951074267992011913799538المركزي للتنمية الفالحية(

92073810375791283868صندوق النهوض بقطاع الزيتون

556945472351663082025693676926الصندوق الوطني للضمان 

195653195653251160251160253249253249صندوق تغطية مخاطر الصرف)**(

8703266631037811046912350687455صندوق ضمان المؤمن لهم

صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن 
882412043311339920105-43923الجوائح الطبيعية

صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات 
-40000-20000-20000االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي 
435824893423611192425293738تمّر بصعوبات مالية ظرفية

صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل 
815705815705----والتضامن بين الجماعات المحلية

صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع 
------الخاص

1244715424720126277846744121845151369134الجملة 

)*( تتعلق نفقات الصندوق باملبالغ املسندة إىل الباعثن من طرف البنوك امللكفة بإدارة الصندوق. 

)**( مّت حتين أرقام الصندوق لسنة 2020 عىل ضوء تقارير مراقب احلسابات.

هذا، ويشر الرمس البياين املوايل إىل:

- أمهيــة املــوارد املعبئــة يف إطــار الصناديــق اخلاصــة مقارنــة بتدخاهتــا خــال الفــرتة 
،2021-2019

- تطّور موارد الصناديق اخلاصة حسب مصدرها خال الفرتة 2021-2019.
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 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

مّثــل صنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة منــذ إحداثــه آليــة هتــدف للرفــع مــن نســق 
إحــداث املؤسســات يف قطــاع الصناعــة واخلدمــات املرتطــة هبــا والتجشيــع عــىل اإلســتمثار 
مبناطــق التمنيــة اجلهويــة واإلســتمثار يف القطاعــات ذات األولويــة وذلــك باإلضافــة إىل 
تجشيــع معليــات التوســعة والتجديــد لملؤسســات القامئة. ويف هــذا اإلطار، يتدخــل الصندوق 
مــن خــال إســناد املنــح واملســامهات يف رأس املــال لملســتمثرين املتحّصلــن عــىل مقــّررات 

إســناد إمتيــازات واملســامهة يف تلكفــة أشــغال البنيــة األساســية.

وقــد هشــدت مــوارد الصنــدوق تراجعــا حــاّدا ســنة 2021 مقارنــة بســني 2020 و2019، 
إذ بلغــت مــوارده 50505 أد ســنة 2021 مقابــل 67605 أد و74928 أد عــىل التــوايل ســني 

2020 و2019. ويفــّر تراجــع املــوارد لســنة 2021 بـــ :

- إخنفاض منحة الدولة احملالة للصندوق،

- ضعف املبالغ املستخلصة بعنوان التفويت يف املسامهات والقمية الزائدة وخطايا التأخر، 

- ضعــف املبالــغ املســتخلصة بعنــوان اإلعمتــادات الواجــب إرجاعهــا والفوائض وخطايــا التأخر 
املرتّتبــة عهنــا خاّصــة أّنــه مّت إيقــاف إســناد هــذا اإلمتيــاز مبقتــى قانــون اإلســتمثار لســنة 

،2016

- تقلّص جحم الرصيد املتبي بالصندوق من السنوات السابقة. 
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وبالتــوازي، عرفــت تدخــات الصنــدوق تراجعــا ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020 ولكهنــا 
ــل  ــنة 2021 مقاب ــات 42391 أد س ــة التدخ ــت مجل ــث بلغ ــنة 2019. حي ــات س ــوق تدخ تف
45675 أد ســنة 2020 و40889 أد ســنة 2019. وجيــدر التذكــر أّن إرتفــاع تدخــات هــذا 
الصنــدوق ســنة 2020 يرجــع إىل رصف منحــة إســتمثار لفائــدة مــرشوع ذو أمهيــة وطنيــة - 

مركزيــة احلليــب »دليــس« بســيدي بوزيــد عــىل مــوارد الصنــدوق بصفــة إســتثنائية. 

هــذا، وقــد عرفــت بقيــة اإلمتيــازات املســندة لباعيث املشــاريع تطّورا ملحوظا وأساســا بالنســبة 
لملســامهات يف رأس املــال ومنحــة القطاعــات ذات األولويــة ومنحــة التجشيــع عــىل التمنيــة 
اجلهويــة واملنحــة املســندة للهيــالك املعنيــة بعنــوان املســامهة يف تلكفــة أشــغال البنيــة األساســية.   

ــوارد  ــىل م ــندة ع ــة املس ــازات املالي ــىل اإلمتي ــة ع ــاريع املتحّصل ــدد املش ــع ع ــا إرتف مك
الصنــدوق مــن 160 مــرشوع ســنة 2020 إىل 214 مــرشوع ســنة 2021. وهــو مــؤرش عــىل 
مــدى قــدرة هــذه املشــاريع عــىل املقاومــة والصمــود أمــام تبعــات اجلاحئــة الصحيــة بإعتبــار 

أّن رصف اإلمتيــازات املاليــة مرتبــط مبــدى التقــّدم يف إجنــاز معليــات اإلســتمثار.

ويف مــا يــيل كشــف حلســاب الصنــدوق املفتــوح لــدى البنــك املركــزي التونــي للفــرتة  
 :  2021-2019

201920202021
749286760550505جملة موارد الصندوق )أد(

600002800024000اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق من ميزانية الدولة )أد(
4851022881اإلستخالصات بعنوان اإلعتمادات والفوائض وخطايا التأخير )أد(

307244833670اإلستخالصات بعنوان التفويت في المساهمات والقيمة الزائدة وخطايا التأخير)أد(
2466024المبالغ المتأتية من إسترجاع اإلمتيازات المسحوبة )أد(

111253404021930الرصيد المتبقي من سنوات سابقة )أد(
408894567542391جملة تدخالت الصندوق )أد(

--28مبالغ اإلعتمادات الواجب إرجاعها المسندة )أد( )*(
39993422217مبالغ المساهمات في رأس المال المسندة )أد(

357324437240168مبالغ المنح المسندة )أد(
311663284833514مهنا : منحة التجشيع عىل التمنية اجلهوية )أد(

36313363528: 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 
220211042948والقطب التمنوي بقفصة والقطب التكنولويج بقابس )أد(

-1068961النفقات المتعلقة بتمويل نشاط مركز المساندة لبعث المؤسسات)أد( )**(
6-62نفقات أخرى )عموالت تصرف،...(

226160214عدد المشاريع المتحّصلة على تمويالت الصندوق
195137192مهنا : عدد املشاريع املتحّصلة عىل منحة بعنوان التجشيع عىل التمنية اجلهوية

4920: عدد املشاريع  املتحّصلة عىل منحة القطاعات ذات األولوية
-1-: عدد املشاريع  ذات األمهية الوطنية املتحّصلة عىل منحة اإلستمثار

املصدر : البنك املركزي التونيس

)*( مّت إلغاء هذا االمتياز مبقتى قانون االستمثار عدد 71 لسنة 2016 وهو ما يفّر تراجع املبالغ املتعلقة به.

)**( مّت إلغاء متويل هذه النفقات عىل موارد الصندوق مبقتى قانون االستمثار عدد 71 لسنة 2016 وهو ما يفّر تراجع املبالغ املتعلقة هبا.



23

ــل 600  ــرتة 2019-2021 مــن متوي ــة خــال الف ــة الصناعي ــر والامركزي ــدوق التطوي ــن صن مّك
مؤسســة بإمتيــازات ماليــة بلغــت 126,858 م د مهنــا 120,272 م د يف شــل منــح و6,558 م د 
مســامهات يف رأس املــال و0,028 م د إعمتــاد مــايل واجــب إرجاعــه )دون إعتبــار النفقــات املتعلقــة 

بمتويــل نشــاط مركــز املســاندة لبعــث املؤسســات ومعــوالت التــّرف للبنــوك(.

وتضّم قامئة املشاريع املتحّصلة عىل منح الصندوق أساسا :

- 192 مــرشوع حتّصــل عــىل منحــة التمنيــة اجلهويــة يف إطــار إحــداث جديــد أو توســعة 
أو جتديــد مبــا قدرهــا 33514 أد مهنــا 2784 أد لرشكــة غــر مقميــة »أمفينــور تينزيــا« 
منتصبــة بالفحــص مــن واليــة زغــوان واملتخصصة يف الصناعــات الكهربائيــة واإللكرتونية 
و2044 أد لرشكــة »ليــاس« لملنتوجــات الصحيــة بالزريبــة مــن واليــة زغــوان و1368 أد 
ــة  ــدة صناعيــ ــداث وح ــرشوع إح ــة بقفصــة و1200 أد مل ــاه املعدني ــاج لملي ــة قرط لرشك
ــورق املقــوى املمــّوج بالســبيخة  ــواح إىل ال ــا« لصناعــة وحتويــل األل »نيــو بوكــس تينزي
مــن واليــة القــروان و1200 أد لرشكــة ســلطان للزربيــة بســيدي علــوان مــن واليــة املهديــة 
و1125 أد لرشكــة »النــور« للمتــور بتــوزر و1107 أد للرشكــة التونســية لملتفجــرات 
والذخــرة املنتصبــة بالقطــار مــن واليــة قفصــة و1000 أد لرشكــة »فيدكــوم« املتخصصــة 
ــات أخــرى  ــات وإضاف ــه مــن أمــاح وفيتامين ــة مبــا حتتوي ــع املمكــات الغذائي يف تصني

لتغذيــة احليوانــات واملنتصبــة مبــارث مــن واليــة قابــس،

- 20 مــرشوع حتّصــل عــىل منحــة القطاعــات ذات األولويــة مهنــا مــرشوع إحــداث مركزيــة 
احلليــب »ناتيلــي« ببــزرت بلكفــة تقــّدر بـــ 11,259 م د حتّصــل عــىل منحــة مبــا قدرهــا 
1000 أد ومــرشوع إحــداث مصنــع أملــاين جديــد بالفجــة مــن واليــة منوبــة وتابــع للرشكــة 
األملانيــة »قرونــر« الــي تنشــط يف جمــال مكونــات الســيارات )الباكــورات اإللكرتونيــة 
وامللفــات اللولبيــة حملــراكت الســيارات( وكذلــك يف الشــبكة الذكيــة للطاقــة حتّصــل عــىل 
ــل  ــات بسوســة حتّص ــا 848,6 أد ومــرشوع ينشــط يف قطــاع اخلدم منحــة مبــا قدره
عــىل منحــة قدرهــا 734,898 أد ومــرشوع إحــداث رشكــة لللحــوم امحلــراء بنابــل حتّصل 
عــىل منحــة مبــا قدرهــا 207,844 أد ومــرشوع إحــداث رشكــة للدواجــن حتّصــل عــىل 

منحــة مبــا قدرهــا 202,154 أد بقليبيــة مــن واليــة نابــل،

مكــا أّنــه وبإعتبــار أّن القانــون اجلديــد لإلســتمثار عــدد 71 لســنة 2016 ونصوصــه 
التطبيقيــة قــد إقتــر عــىل إســناد املنــح واملســامهات يف رأس املــال لفائــدة باعيث املشــاريع 
يف قطــاع الصناعــة واخلدمــات املرتبطــة هبــا، فــإّن أنشــطة مركــز املســاندة لبعــث املؤسســات 
املتعلقــة بتأمــن دورات تكويــن وحصــص مرافقــة جمانيــة وتنظــم تظاهــرات لفائــدة باعــيث 
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املشــاريع والــي اكنــت متــّول ســابقا عــىل مــوارد الصنــدوق أحصبــت متــّول عــىل مزانيــة 
واكلــة الهنــوض بالصناعــة والتجديــد. 

ويبــّن الــرمس البيــاين التــايل تطــّور مــوارد الصنــدوق واإلمتيــازات املاليــة املســندة خــال 
الفــرتة 2021-2019 :

وتتوّزع اإلمتيازات املالية املسندة حسب القطاعات مكا ييل :
الوحدة : ألف دينار

201920202021القطاع

375574361039437تدخالت الصندوق المسندة إلى الباعثين

184612696716131الصناعات الفالحية والغذائية
361333582521مواد البناء والخزف والبلّور

398151531323الصناعات الكيميائية
17043721880صناعات النسيج والمالبس والجلد
248748428475الصناعات الميكانيكية والكهربائية

2413851714أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعة
707025337393صناعات مختلفة

تدخالت الصندوق المحالة إلى الوكالة  العقارية الصناعية والقطب التنموي بقفصة والقطب 
220211042948التكنولوجي بقابس بعنوان المساهمة في تكلفة أشغال البنية األساسية

397594471442385الجملة العامة

املصدر : البنك املركزي التونيس



25

وتشر املعطيات الواردة باجلدول أعاه إىل ما ييل :

- رمغ إســتئثار اإلســتمثارات يف قطــاع الصناعــات الفاحيــة والغذائيــة بالنصيــب األكــر 
مــن اإلمتيــازات املاليــة املســندة عــىل مــوارد الصنــدوق )38,1 % ســنة 2021(، إاّل أّنه مّت 
تجسيــل تراجــع هــاّم يف جحــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة للقطــاع لســنة 2021 مقارنــة 
ــد  ــزال تواجــه القطــاع وتزي ــي مات ــد اإلشــاليات ال بســني 2019 و2020 نظــرا لعدي
مــن تــرّدد املســتمثرين يف اإلقــدام عــىل إجنــاز املشــاريع ويه باألســاس عــدم إنتظــام 
تزويــد وحــدات التحويــل األويل باملــواد الفاحيــة الطازجــة مــع تقلــب اإلنتــاج مــن مــومس 
ــزل  ــن ال ــب م ــاض الطل ــة وإخنف ــة الوبائي ــة واألزم ــرات املناخي ــة التأث ــر نتيج إىل آخ
واملطــامع الــذي ميثــل املســهلك اإلســرتاتيجي ملنتوجــات القطــاع وضعــف التعامــل بــن 
املتدخلــن يف املنظومــة الفاحيــة الغذائيــة وعــدم تثبيــت أســعار املــواد الفاحيــة املوجهــة 

للتحويــل حســب جودهتــا،

ــة  ــة بإحتاهلــا املرتب ــة والكهربائي ــّدم اهلــاّم لإلســتمثارات يف الصناعــات امليانيكي - التق
الثانيــة مــن حيــث جحــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة لفائدهتــا عىل مــوارد الصندوق لســنة 
2021 وهــو مــؤرش يبــّن التطــّور الــذي يعرفــه جمــال صناعــة مكونــات الســيارات وجمــال 
صناعــة الابــات واألجهــزة الكهربائيــة. غــر أّن هــذا القطــاع قــد هشــد مــع بدايــة ســنة 
2022 مشــالك يف الــزّود باملــواد الازمــة لإلســتمثار نتيجــة احلــرب الروســية-األكرانية. 
حيــث تــّررت صناعــة الســيارات مــن ارتفــاع ســعر النفــط والنقص املســمتر يف أشــباه 
املوصــات semi-conducteurs والرقائــق puces واملعــادن النــادرة األخــرى )الباتــن 
والنيــل والباديــوم واألملنيــوم...(. وقــد بــدأ صانعــو الســيارات يف العــامل والذيــن 
يعمتــدون عــىل واردات قطــع الغيــار مــن الصــن وأروبــا بالبحــث عــن حلــول بديلــة. مكــا 
ــادرة املســتخدمة  ــادن الن ــامل لملع ــن يف الع ــر املزودي ــن أك ــا م ــر روســيا وأكروني تعت
يف تصنيــع أشــباه املوصــات والغــازات النــادرة املســتخدمة يف اللــزر الصنــايع 
إلنتــاج الرقائــق. وبالتــايل ومــع توقــف الــزّود ببعــض املــواد، أصبحــت صناعــة أشــباه 

املوصــات تعــاين مــن أزمــة أخــرى.        

- تطــّور هــاّم يف جحــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة لقطــاع الصناعــات املختلفــة ســنة 2021 
مقارنــة بســني 2019 و2020، ويمشــل هــذا القطــاع األنشــطة املتعلقــة بـــ : اخلشــب والفلــن 
ــن  ــت رشكت ــد حظي ــرى. وق ــّوى، أنشــطة أخ ــورق املق ــورق وال ــورق وال ــاث، جعــن ال واألث
ناشــطتن يف جمــال صناعــة وحتويــل الــورق بالنصيــب األكــر مــن اإلمتيــازات ومهــا رشكــة 
»ليــاس« لملنتوجــات الصحيــة بالزريبــة مــن واليــة زغــوان ورشكــة »نيــو بوكــس تينزيــا« 
لصناعــة وحتويــل األلــواح إىل الــورق املقــوى املمــّوج بالســبيخة مــن واليــة القــروان. تعمتــد 
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الــرشاكت الناشــطة يف جمــال صناعــة وحتويــل الــورق عــىل توريــد الــورق والــورق املقــّوى 
ــة  ــا. وتعتــر معلي ــا وفرنســا وإســبانيا وأملاني ــا وإيطالي ــدول عــىل غــرار تركي مــن بعــض ال
التوريــد رضوريــة هلــذا النشــاط بالنظــر إىل عــدم توفــر املــواد األوليــة عــىل املســتوى الوطي 
مّكــا أو نوعــا. يف حــن أن صــادرات املؤسســات الناشــطة يف هــذا املجــال تتعلــق أساســا 
بأكيــاس ذات الســعة الكبــرة لتعبئــة اإلمسنــت واملــواد الاصقــة األخــرى والصناديــق مــن 
الــورق املقــوى املمــّوج وكذلــك الصناديــق املســتعملة لتعبئــة وتصديــر املابــس والمتــور 
والمثارواخلــر وغرهــا. ويعتــر جمــال صناعــة وحتويــل الــورق مــن بــن أمه املجــاالت يف 
قطــاع الصناعــات املختلفــة مــن ناحيــة عــدد املؤسســات الناشــطة بــه والــي تشــغل أكــر مــن 

10 أخشــاص والقميــة املضافــة وجحــم املبــادالت التجاريــة مــع اخلــارج.

-  تراجــع حــاّد حلجــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة لقطــاع البنــاء واخلــزف والبلــور ســنة 
2021 بنســبة 24,9 % مقارنــة بســنة 2020 وبنســبة 30,2 % مقارنــة بســنة 2019. 
ويعــود هــذا الرتاجــع إىل اإلضطــراب املجســل يف الســوق وغلــق احلــدود بــن تونــس 
وبعــض البلــدان املســهلكة للســلع التونســية عــىل غــرار الســوق الليبيــة بســبب جاحئــة 
كورونــا وهــو مــا يــؤدي إىل تقليــص اإلســتمثار يف صناعــة الســلع املوجهــة إىل التصدير 

عــىل غــرار مــواد البنــاء وإىل عــزوف املســتمثر عــن توســيع اإلســتمثار،

- ارتفــاع هــاّم حلجــم اإلمتيــازات املاليــة املســندة لقطــاع النســيج واملابــس واجللــد 
ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020 وشــبه إســتقراره يف نفــس املســتوى الــذي اكن 
ــة التصديــر بالنســبة هلــذا القطــاع عــىل الــرمغ  هيلع ســنة 2019 بعــد أن حتركــت جعل
ــا خــال الســنوات األخــرة مــن بيهنــا  ــي عرفه ــة ال ــة والظرفي ــات اهليلكي مــن الصعوب
نذكــر ارتفــاع عــدد الــرشاكت املســتوردة لملابــس اجلاهــزة وبيعهــا بالســوق احملليــة 
وتزايــد ظاهــرة الهريــب واألزمــة اهليلكيــة لملؤسســات التونســية الــي تســّببت يف غلــق 
العديــد مهنــا وفقــدان تونــس للعديــد مــن األســواق اخلارجيــة ومنــّو الصــادرات الصينيــة 
إىل األســواق األوروبيــة مّمــا ترتــب عنــه إعــادة جدولــة اإلحتــاد األورويب حلصــص 
ــد مــن  الصــادرات التونســية وبأســعار أقــل. هــذا، ويبــى القطــاع يف حاجــة إىل مزي
الــدمع اللوجســي ســواء عــىل مســتوى الــزّود باملــواد األولويــة أو عــىل مســتوى اإلنتــاج 

ــة واملنافســة اآلســيوية،   ــات العومل ــك للصمــود أمــام حتدي ــر وذل والتصدي

- حتّســنا ملحوظــا حلجــم اإلمتيــازات املوّجهــة ألنشــطة اخلدمــات املرتبطــة بالصناعة لســنة 
ــة بالســنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020. هــذا، ويتطلــب رصف  2021 مقارن
اإلمتيــازات ملشــاريع اخلدمــات جهــدا كبــرا إلجنــاز مســح اكمــل ومعاينــة ميدانيــة هلــذه 
ــذ اإلســتمثارات املتفــق علهيــا يف ظــّل النقــص احلاصــل  ــّدم تنفي املشــاريع وملتابعــة تق
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يف املــوارد البرشيــة لــدى واكلــة الهنــوض بالصناعــة والتجديــد والعــدد اهلــام لملشــاريع 
املتحصلــة عــىل مقــررات إجنــاز إمتيــازات،  

ــة املســندة لإلســتمثارات يف  ــازات املالي ــاه حلجــم اإلمتي - إخنفــاض كبــر وملفــت لإلنتب
قطــاع الصناعــات الكمييائيــة ســنة 2021 بنســبة 74,3 % مقارنــة بســنة 2020 وبنســبة 
ــواد  ــة امل ــد األنشــطة مهنــا صناع ــة بســنة 2019. ويضــّم هــذا القطــاع عدي 66,8 % مقارن
ــات  ــن وامللون ــي والده ــاط الرتكي ــع املط ــتيكية وصن ــن الباس ــية واللدائ ــة األساس الكمييائي
والصبــاغ وصنــع الغــازات الصناعيــة واملــواد األزوتيــة واألمســدة وصنــع املــواد الكمييائيــة 
املســتعملة يف املنتجــات الصيدالنيــة ويف مســتحرات التجميــل والصابــون ومــواد التنظيــف 

ومــواد الصيانــة.

ووفقــا لملعطيــات الــواردة بامللحــق عــدد 1، تتــوزع اإلمتيــازات املالية املســندة إىل الباعثن 
ــة  ــات املنتفع ــم والوالي ــة حســب األقال ــة الصناعي ــر والامركزي ــدوق التطوي عــىل مــوارد صن

بالنصيــب األوفــر مهنــا مكــا يــيل :
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ــن  ــة والمه ــات التقليدي ــوض بالصناع ــي للنه ــدوق الوطن  الصن

ــرى الصغ

ــرى سياســة  ــن الصغ ــة وامله ــات التقليدي ــدوق الوطــي للهنــوض بالصناع ــوىخ الصن يت
ــرى يف  ــات الصغ ــعة املؤسس ــرى أو توس ــاريع الصغ ــداث املش ــع إح ــة لتجشي ــل ناجع تدّخ

ــن خــال : ــك م ــرى وذل ــن الصغ ــة وامله ــات التقليدي جمــاالت الصناع

ــروض البنكيــة  ــتوجب للحصــول عــىل الق ــر المتويــل الــذايت املس - املســامهة يف توف
ــة : حســب النســب التالي

القرض البنكيمساهمة الباعثمساهمة الصندوقكلفة المشروع بإعتبار األموال المتداولة

60 %8 %32 %القسط األول من كلفة اإلستثمار : إلى حدود 50 أد

60 %16 %24 %القسط الثاني من كلفة اإلستثمار : من 50 أد إلى 150 أد

- التكفــل بامــل مبلــغ المتويــل الــذايت املســتوجب للحصــول عــىل القــروض البنكيــة 
والبالــغ 40 % مــن لكفــة املــرشوع بإعتبــار األمــوال املتداولــة بالنســبة لباعــيث املشــاريع 
ــر  ــة وغ ــات ذات اإلحتياجــات اخلصوصي ــوزة أو املنمتــن للف ــات املع ــاء العائ ــن أبن م

ــة. ــن عــىل تقــدمي املســامهة الخشصي القادري

وقــد هشــدت مــوارد الصنــدوق حتّســنا ملحوظــا ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020 غــر أهّنــا 
تبــى أقــّل مــن مــوارده لســنة 2019 حيــث بلغــت 23681 أد ســنة 2021 مقابــل 21323 أد ســنة 

2020 و37323 أد ســنة 2019. ويعــود تطــّور املــوارد إىل:

- إرتفــاع جحــم املبالــغ املســتخلصة بعنــوان اإلعمتــادات املســندة إىل الباعثــن والواجــب 
إرجاعهــا لتجّســل بذلــك أعــىل مســتوى هلــا. ولعــّل ذلــك مــؤرشا عــىل بدايــة تعــايف قطاع 
ــا‹  ــة ›كورون ــار الســلبية لألزمــة الوبائي ــة واملهــن الصغــرى مــن اآلث الصناعــات التقليدي

وعودتــه التدرجييــة للنشــاط،

- ارتفاع جحم املبالغ املستخلصة من الباعثن بعنوان فوائد التأخر.

هــذا، ونشــر إىل أّنــه مّت تجسيــل تأخــر يف إحالــة منحــة الدولــة لفائــدة الصنــدوق 
ــارخي  ــا بت ــة هب ــغ املتعلق ــن املبال ــد ع ــع التجمي ــث مّت رف ــة 9000 أد لســنة 2021. حي والبالغ
27 ديمســر 2021. وهــو مــا أّدى إىل تجسيلهــا حبســابات البنــك املركــزي التونــي لســنة 

  .2022
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ــة  ــا ســنة 2021 مقارن ــدة باعــيث املشــاريع تراجع ــدوق لفائ ــد هشــدت تدخــات الصن وق
بســنة 2020 بنســبة 2,2 % مــن حيــث جحــم اإلمتيــازات املســندة و6,0 % مــن حيــث عــدد 
املشــاريع املمّولــة. غــر أّن تدخــات الصنــدوق لســنة 2021 تبــى هاّمــة مقارنــة بســنة 2019. 
إذ بلــغ جحــم اإلعمتــادات الواجــب إرجاعهــا املســندة إىل الباعثــن 20549 أد ســنة 2021 
ــل  ــدوق يف متوي ــل 21015 أد ســنة 2020 و17770 أد ســنة 2019. مكــا ســامه الصن مقاب
1591 مــرشوع يف جمــايل الصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى ســنة 2021 مقابــل 1693 
ــه  ــة ل ــة الراجع ــوارد املالي ــك عــىل امل مــرشوع ســنة 2020 و1482 مــرشوع ســنة 2019 وذل
وعــىل املــوارد العاديــة للبنــوك يف شــل تســبقات. ومّكنــت هــذه املشــاريع مــن إحــداث مــا 
يناهــز 3362 موطــن شــغل ســنة 2021 مقابــل 3117 موطــن شــغل ســنة 2020 و2779 موطــن 

شــغل ســنة 2019. 

ويف مــا يــيل كشــف حلســاب الصنــدوق املفتــوح لــدى البنــك املركــزي التونــي للفــرتة  
 :  2021-2019

201920202021

373232132323681جملة موارد الصندوق )أد(

---اإلعتمادات السنوية المحالة للبنك المركزي التونسي)أد(

152151287816586اإلستخالصات بعنوان اإلعتمادات المسندة إلى الباعثين)أد( 

اإلستخالصات بعنوان قرض الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي 
-97واإلجتماعي )أد(

710615772فوائد التأخير المستخلصة من الباعثين )أد(

---خطايا التأخير المستخلصة من البنوك )أد(

2138978236323الرصيد المتبقي من السنة السابقة لدى البنك المركزي التونسي)أد(

المبالغ المحالة من البنك المركزي التونسي إلى البنوك دون اعتبار 
29500150005500تسبقات البنوك والرصيد المتبقي لديها من السنة السابقة )أد(

177702101520549جملة تدخالت الصندوق )أد(

177702101520549مبالغ اإلعتمادات الواجب إرجاعها المسندة إلى الباعثين )أد(

---منح اإلستثمار المسندة إلى الباعثين وعموالت التصرف )أد(

148216931591عدد المشاريع الممّولة على موارد الصندوق

277931173362عدد مواطن الشغل المصّرح بها

589717025969219حجم االستثمارات الممّولة على موارد الصندوق )أد(

353834217541531         منها : قروض بنكية )أد(

581870697139              : مساهمة الباعث )أد(

املصدر : البنك املركزي التونيس
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تتــوزع اإلســتمثارات املمّولــة يف إطــار الصنــدوق والبالــغ جحمهــا 198,449 م د خــال 
الفــرتة 2019-2021 حســب هيلكــة المتويــل مكــا يــيل :

- قرض بنيك : 119,089 م د )60 %(

- مسامهة الصندوق : 59,334 م د )29,9 %(

- مسامهة الباعث : 20,026 م د )10,1 %(

ويــرز الــرمس البيــاين التــايل تطــّور تدخــات الصنــدوق وعــدد املشــاريع املمّولــة خــال 
ــرتة 2021-2019 :  الف

وتتوّزع تدخات الصندوق حسب األنشطة مكا ييل :

النشاط

201920202021

عدد المشاريع 
الممّولة على 

موارد الصندوق

مبلغ اإلعتماد 
الواجب إرجاعه 

المسند )أد(

عدد المشاريع 
الممّولة على 

موارد الصندوق

مبلغ اإلعتماد 
الواجب إرجاعه 

المسند )أد(

عدد المشاريع 
الممّولة على 

موارد الصندوق

مبلغ اإلعتماد 
الواجب إرجاعه 

المسند )أد(

333052526228259الصناعات التقليدية

144917465166820753156320290المهن الصغرى

148217770169321015159120549الجملة

املصدر : البنك املركزي التونيس



يشر توزيع تدخات الصندوق حسب األنشطة إىل :

ــازات إىل مشــاريع املهــن الصغــرى حيــث تســتأثر  ــه النصيــب األكــر مــن اإلمتي - توجي
بـــ98,7 % مــن مجلــة التدخــات ســنة 2021. وتتــوزع تدخــات الصنــدوق لفائــدة املهــن 

الصغــرى أساســا عــىل النحــو التــايل :

 حرف اخلدمات املختلفة : 10,418 م د 

 احلرف الصغرى يف الصناعات الغذائية: 1,849 م د 

 املهن شبه الطبية : 1,785 م د

 حرف اخلدمات املرتبطة بالصيانة : 1,579 م د

 احلرف الصغرى يف الصناعات املعدنية وامليانيكية والكهربائية : 1,138 م د

 احلرف يف صناعات اخلشب واحللفاء والسعف : 0,729 م د

 احلرف يف الورق والطباعة : 0,716 م د

 حرف اخلدمات املرتبطة بقطاع البناء : 0,669 م د

- تراجــع جحــم اإلمتيــازات املســندة إىل قطــاع الصناعــات التقليديــة ســنة 2021 مقارنــة 
بســني 2020 و2019. وتتــوزع تدخــات الصنــدوق لفائدة مشــاريع الصناعــات التقليدية 

مكــا يــيل :

 حرف اخلشب : 129,7 أد

 حرف اإلكساء :65,3 أد

 حرف الطن واحلجارة : 26,1 أد

 حرف املعادن : 14,2 أد

 حرف اجللد واألحذية : 2,9 أد

 حرف خمتلفة : 20,6 أد 

ــة  ــات التقليدي ــاط الصناع ــاع، إاّل أّن نش ــذا القط ــة هل ــة اإلقتصادي ــن األمهي ــرمغ م وبال
ــر مهنــا : ــة نذك ــد اإلشــاليات اهليلكي ــن عدي يشــكو م

ــم  ــرة احلج ــة صغ ــدات اإلنتاجي ــار الوح ــل وإنتش ــف النســيج املؤسســايت املهي - ضع
وغــر املهيلكــة،   

- تــدين جــودة منتوجــات الصناعــات التقليديــة بســبب صعوبــة الــزّود باملــواد األوليــة ذات 
اجلــودة املطلوبــة،

- غياب التأطر واملرافقة للحرفين وضعف الكفاءة املهنية احلرفية،
31



- ضعــف الطلــب عــىل املنتــوج التونــي بســبب غيــاب اإلبتــار والتجديــد ومنافســة 
املنتوجــات املــوردة مــن اخلــارج لملنتــوج التونــي،

- ضعف التسويق والرتوجي لملنتوجات التونسية.

ــني 2020 و2021.  ــال س ــاع خ ــة القط ــأّزم وضعي ــا‹ يف ت ــة ›كورون ــد زادت جاحئ وق
حيــث أّدى تأجيــل أو إلغــاء املعــارض وإضطــراب الــزّود باملــواد األوليــة وإرتفــاع أســعارها 
إىل تقلـّـص مداخيــل بيــع منتوجــات الصناعــات التقليديــة وتــرّدي الوضعيــة املاليــة للحرفيــن.  

وأمــام هــذه الوضعيــة الصعبــة الــي يعيهشــا القطــاع، أصبــح مــن الــروري التريــع 
ــة القطــاع  ــي تقتضهيــا اخلطــة اإلســرتاتيجية لتمني ــذ اإلجــراءات واإلصاحــات ال يف تنفي

ــة : واملتعلقــة أساســا باحملــاور التالي

-  تمثن الصناعات التقليدية وخصوصياهتا وحتسن قدرهتا التنافسية،

- الهنوض باإلستمثار وحفز املبادرة يف اإلختصاصات الواعدة،

- الهنوض بتسويق املنتوج وتروجيه وحتسن متوقعه يف األسواق العاملية،

- التجشيع عىل اإلبتار والتجديد مع احملافظة عىل األصالة والرتاث الوطي.

ووفقــا لملعطيــات الــواردة بامللحــق عــدد 2، تتــوزع تدخــات الصنــدوق الوطــي للهنــوض 
بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى حســب األقالــم والواليــات املنتفعــة بالنصيــب األوفــر 

مهنــا مكــا يــيل :
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 الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

ميثــل المتويــل اإلشــالية األكــر الــي تواجــه املســتمثرين يف القطــاع الفــايح والصيــد 
البحــري ال ســمّيا صغــار املســتغلن الفاحيــن وصغــار البحــارة. حيــث أّن البنوك ومؤسســات 
ــة  ــروض حبج ــىل الق ــرة ع ــات كب ــة ومضان ــد مرتفع ــب فوائ ــرض نس ــر تف ــل الصغ المتوي
ــة الفاحــة  املخاطــر اإلئمتانيــة املرتفعــة. ويف هــذا اإلطــار، يعتــر الصنــدوق اخلــاص لتمني

والصيــد البحــري ممــّوال رئيســيا لـــ :

- املشاريع الفاحية الي ال تفوق لكفها 60 أد، 

- مشاريع الصيد البحري الي ال تفوق لكفها 90 أد،  

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

ــة املســندة مبقتــى قانــون اإلســتمثار لســنة  ــازات املالي ــك مــن خــال رصف اإلمتي وذل
.2016

هــذا، وال يــزال اإلســتمثار يف قطــاع الفاحــة والصيــد البحــري يواجــه عديــد اإلشــاليات 
األخــرى مهنــا :

ــّخ أســعار املدخــات خاصــة وأهنــا  ــاج بســبب ت ــف اإلنت ــاع املســمتر لتالي - اإلرتف
ــا، ــتوردة يف أغلهب مس

- ضعــف فــرص الدخــول إىل األســواق لتســويق املنتوجــات مّمــا يدفــع املســتمثر غالبــا إىل 
ــوج إىل مســالك التوزيــع رمغ هوامــش الــرحب املرتفعــة الــي  اإلســتعانة بالوســطاء للول

يفرضوهنــا،

- عــدم إنتفــاع املســتغات الفاحيــة املتواجــدة باملناطــق الريفيــة املعزولــة بالبــى التحتيــة 
ــري  ــاء وال ــرشب والكهرب ــاه ال ــات األساســية مكي ــدة أو باخلدم ــة املعّب اكملســالك الريفي

والــرف الــي،

- ضعــف نســبة إخنــراط املســتغلن الفاحيــن يف التعاونيــات. مكــا تواجــه املجامــع الــي 
مّت إحداثهــا صعوبــات عديــدة يف عاقــة بضعــف فــرص الوصــول إىل األســواق ونقــص 

التأطر،

ــر ســلبا  ــا يؤث ــة الســيئة مّم ــة واملامرســات الفاحي ــة إســتخدام اآلالت الفاحي - حمدودي
ــة، عــىل اإلنتاجي

- تقّدم سّن املستغلن الفاحين وتديّن مستوياهتم التعلميية،
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- تقلّب الظروف املناخية ونقص املوارد املائية،   

- اإلستخدام املكثف وغر املراقب لملبيدات وتأثراهتا عىل الصّحة. 

ويف إنتظــار إعــداد إســرتاتيجيات للتمنيــة الفاحيــة تتضمــن رؤية جديدة حلّل اإلشــاليات 
ــه ملشــاريع  ــد البحــري متويل ــة والصي ــة الفاح ــدوق اخلــاص لتمني ــورة، يواصــل الصن املذك
الفاحــة والصيــد البحــري. وقــد عرفــت تدخاتــه تراجعــا ســنة 2021 مقارنــة بســني 2019 
ــوايل  ــىل الت ــل 28796 أد و26396 أد ع ــنة 2021 مقاب ــت 18610 أد س ــث بلغ و2020، حي

ســني 2020 و2019 مجسلــة بذلــك أدىن مســتوى هلــا منــذ ســنة 2010. 

هــذا، وقــد متّكــن الصنــدوق ســنة 2021 مــن تعبئــة مــوارد متأتيــة مــن إســتخاصات أصل 
ــد املتبــي مــن الســنة الســابقة.  ــة إىل الرصي ــروض والفوائــض النامجــة عهنــا باإلضاف الق
ــة مــوارد الصنــدوق 32154 أد ســنة 2021 مقابــل 43214 أد ســنة 2020  حيــث بلغــت مجل

و36475 أد ســنة 2019. 

ويف مــا يــيل كشــف حلســاب الصنــدوق املفتــوح لــدى البنــك الوطــي الفــايح والبنــك 
ــرتة 2021-2019 : ــن للف التونــي للتضام

201920202021

364754321432154جملة موارد الصندوق )أد(
75002700010000اإلعتمادات السنوية المحالة لحساب الصندوق المفتوح لدى البنك الوطني الفالحي)أد(

30005000-اإلعتمادات السنوية المحالة لحساب الصندوق المفتوح لدى البنك التونسي للتضامن)أد(

356024722730مبالغ اإلستخالصات )أد(

292419962169 إستخاص أصل القروض عن طريق البنك الوطي الفايح
468336386 إستخاص فوائض القروض عن طريق البنك الوطي الفايح
137118130 إستخاص أصل القروض عن طريق البنك التوني للتضامن

312245 إستخاص فوائض القروض عن طريق  البنك التوني للتضامن

249581093813062الرصيد المتبقي من السنة السابقة لدى البنك الوطين الفاليح )أد(

1961362-)*(457الرصيد المتبقي من السنة السابقة لدى البنك التونيس للتضامن )أد(

263962879618610جملة تدخالت الصندوق )أد(
457828822759مبالغ القروض المسندة )أد(

457828822759 القروض املسندة عن طريق البنك الوطي الفايح )أد(
--- القروض املسندة عن طريق البنك التوني للتضامن )أد(

218182591415851مبالغ المنح المسندة )أد(
209972433213852املنح املسندة عن طريق البنك الوطي الفايح )أد(

82115821999املنح املسندة عن طريق البنك التوني للتضامن )أد(

املصدر : البنك الوطين الفاليح، البنك التونيس للتضامن

)*( يفّرالرصيــد املتبــي الســلي لســنة 2020 بقيــام البنــك التونــي للتضامــن بإســناد منــح لفائــدة املنتفعــن عــىل مــوارده الذاتيــة يف شــل 

تســبقات ليــّم خصمهــا يف مــا بعــد مــن مــوارد حســاب الصنــدوق املفتــوح لديــه.
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ويشــر الــرمس البيــاين املــوايل إىل نســق تطــّور مــوارد الصنــدوق اخلــاص لتمنيــة 
الفاحــة والصيــد البحــري مقارنــة بتدخاتــه خــال الفــرتة 2021-2019 :

 

وتبعــا لرتاجــع جحــم تدخــات الصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري، فقــد 
ترجــع عــدد املنتفعــن باإلمتيــازات املاليــة املســندة عــىل مــوارد الصنــدوق، حيــث مّت إســناد :

- منــح لفائــدة 4331 منتفــع ســنة 2021 مقابــل 6956 منتفــع ســنة 2020 و6631 منتفــع 
ســنة 2019، 

- قــروض لفائــدة 708 منتفــع ســنة 2021 مقابــل 781 منتفــع ســنة 2020 و1350 منتفــع 
ســنة 2019. 

وتتــوزع مبالــغ املنــح والقــروض املســندة ســنة 2021 عــىل مــوارد الصنــدوق عــن طريــق 
البنــك الوطــي الفــايح والبالغــة 16611 أد حســب األنشــطة عــىل النحــو التــايل :

  التجهــزات واملعــدات الفالحيــة : 3991 أد تتعلــق أساســا بإقتنــاء جــّرارات 
وشــاحنات نقــل وســيارات نفعيــة وآالت حصــاد العلــف وآالت حــرث وآالت حفــر وقطــع 
غيــار وتركــز مصــدات ريــاح ومعــدات الوقايــة مــن الصقيــع وغرهــا مــن التجهــزات 

الفاحيــة،

  الــري الفــاليح : 4756 أد تتعلــق ببنــاء خّزانــات امليــاه وإحــداث بــر معيقــة وحفــر 
ــرّي قطــرة  ــاء معــدات ال ــة وإقتن ــدات الكهربائي ــاء املولّ ــار وكهربهــا وإقتن ــة اآلب وهتيئ

قطــرة ومعــدات الــرّي بالــرّش وإجنــاز أشــغال الربــط بالقنــوات،
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  تمنيــة األجشــار واحملافظــة عــى الرتبــة : 4458 أد تتعلــق أساســا بغراســة 
أجشــار الزياتــن وأجشــار زياتــن الزيــت والنخيــل واللــوز والفســتق واألجشــار املمثرة 
والنباتــات العلفيــة وغراســة البصــل والصبــار والغراســات املرويــة والبعليــة وبإجنــاز 
األشــغال التحضريــة ملــا قبــل الزراعــة وأشــغال العنايــة بالزراعــات وغــر ذلــك مــن 

املصاريــف األخــرى كأمــوال متداولــة خلــاص اليــد العاملــة، 

ــة  ــة مســاكن ريفي ــاء وهتيئ ــق ببن ــات : 1214 أد تتعل ــة والهتي ــاءات الريفي   البن
وخمــازن حلفــظ املنتوجــات الفاحيــة وصوامــع ختزيــن احلبوب ومســتودعات وأحواض 

مائيــة،

  تربيــة املاشــية : 1192 أد تتعلــق أساســا برتبيــة األغنــام واملاعــز والنحــل والدواجــن 
واألرانــب واألبقــار ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إقتنــاء أعــاف وهتيئــة املــرايع واإلســتطبات 

واملداجــن وإقتنــاء بيــوت لرتبيــة النحل،

  الصيــد البحــري : 1000 أد تتعلــق بإقتنــاء مراكــب ومعــدات الصيــد البحــري 
وحمــراكت املراكــب وإجنــاز أشــغال إصــاح وصيانــة القــوارب واحملــّراكت.

وتتــوزع تدخــات الصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري لســنة 2021، وفقــا 
ــر  ــب األوف ــة بالنصي ــات املنتفع ــم والوالي ــدد 3، حســب األقال ــواردة بامللحــق ع ــات ال لملعطي

مهنــا مكــا يــيل :



 الصنــدوق الخــاص للتنميــة الفالحية )الحســاب المركزي للتنمية 

الفالحية(

يضطلــع الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة )احلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة( بــدور 
حيــوي يف التمنيــة الفاحيــة. وإعتبــارا للعجــز الــذي ال يــزال قامئــا يف توفــر بعــض املــواد 
ــك  ــة مــن مــومس إىل آخــر وكذل ــوب نتيجــة التغــرات املناخي ــل احلب ــة األساســية مث الفاحي
اإلســتغال غــر احملــم لملــوارد الطبيعيــة املتوفــرة باإلضافــة إىل اإلشــاليات الــي يعــاين 
ــلكة  ــوايئ ومش ــد العش ــئ والصي ــزات واملوان ــتوى التجه ــىل مس ــري ع ــال البح ــا املج مهن
احلــدود البحريــة وغــاء املســتلزمات وتدهــور مردوديــة البحــارة، فقــد أولــت الدولــة إهمتامــا 
خاّصــا بقطــايع اإلنتــاج الفــايح والصيــد البحــري خاّصــة عــر إســناد التجشيعــات 
واحلوافــز املاليــة لإلســتمثار يف قطــايع الفاحــة والصيــد البحــري مبــا ســميّكن مــن حتقيــق 
األمــن الغــذايئ وحتســن القــدرة التنافســية للقطاعــن وتجشيــع الصــادرات مــع إحــام نظــام 

املراقبــة وامحلايــة والســامة الصحيــة لملنتوجــات الفاحيــة والغذائيــة. 

ويف هــذا اإلطــار، يتــوىل الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة )احلســاب املركــزي للتمنيــة 
الفاحيــة( متويــل التجشيعــات واحلوافــز املاليــة املنصــوص علهيــا بقانــون اإلســتمثار لســنة 

2016 وذلــك لفائــدة :

- اإلستمثارات املنجزة يف قطاع الفاحة الي ترتاوح لكفها بن 60 أد و15000 أد، 

- اإلستمثارات املنجزة يف قطاع الصيد البحري الي ترتاوح لكفها بن 90 أد و15000 أد، 

- مشاريع تربية األحياء املائية الي ترتاوح لكفها بن 100 أد و15000 أد، 

- مشاريع اخلدمات املرتبطة بالفاحة والصيد البحري الي ال تتجاوز 15000 أد، 

- مشاريع التحويل األويل املندجم ملنتوجات الفاحة والصيد البحري،

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

ولــن عــاش قطــاع الفاحــة والصيــد البحــري كســائر القطاعــات اإلقتصاديــة عــىل وقــع 
ــات  ــا أّدى إىل تراجــع نســق إجنــاز معلي ــا خــال ســني 2020 و2021 مّم ــات كورون خملف
اإلســتمثار الفــايح، إاّل أّنــه وبتكثيــف جهــود املصــاحل الفنيــة لواكلــة الهنــوض باإلســتمثارات 
الفاحيــة عــىل مســتوى اكفــة حلقــات منظومــة اإلســتمثار اخلــاص واخلدمــات املتصلــة هبــا 
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مــن تأطــر مبــارش لملســتمثرين والتــرحي باإلســتمثار والقيــام بالعمــل امليداين ملتابعــة التقّدم 
يف إجنــاز اإلســتمثار ورصف املنــح فقــد إرتفــع جحــم تدخــات الصنــدوق لســنة 2021 بنســبة 
24,5 % مقارنــة بســنة 2020. حيــث بلغــت تدخاتــه 99538 أد ســنة 2021 مقابــل 79920 أد 
ســنة 2020 و126995 أد ســنة 2019. هــذا، ويعتــر جحــم تدخــات الصنــدوق لســنة 2021 
هاّمــا مقارنــة بالســنوات الســابقة بإســتثناء ســنة 2019 الــي هشــدت أرفــع مســتوى لتدخاتــه 

منــذ إحداثــه. 

وبالتــوازي جّسلــت مــوارد الصنــدوق إرتفاعــا بنســبة 10,9 % ســنة 2021 مقارنــة 
بســنة 2020، حيــث بلغــت مــوارده 119137 أد ســنة 2021 مقابــل 107426 أد ســنة 
2020 و147934 أد ســنة 2019. ويرجــع ذلــك إىل تطــّور منحــة الدولــة احملالــة للصنــدوق 
وأمهيــة املبالــغ املســتخلصة بعنــوان القــروض العقاريــة والفوائــض النامجــة عهنــا واملبالــغ 
املســتخلصة بعــد التقــايض ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020 باإلضافــة إىل أمهية الفوائض 

املنقولــة مــن تــّرف ســنة 2020.

ويف مــا يــيل كشــف حلســاب الصنــدوق املفتــوح لــدى البنــك الوطــي الفــايح للفــرتة 
:  2021-2019

201920202021

147934107426119137جملة موارد الصندوق )أد(

1123648215086226اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق )أد(

316128013836اإلستخالصات بعنوان القروض العقارية والفوائض )أد(

61013283اإلستخالصات بعنوان اإلعتمادات الواجب إرجاعها والفوائض )أد(

---اإلستخالصات بعنوان المساهمات والقيمة الزائدة )أد(

9301127-المبالغ المستخلصة أصال وفائضا بعد التقاضي )أد(

91 --إستخالصات بقية البنوك بعنوان اإلعتمادات الواجب إرجاعها والفوائض )أد(

317992141327774الرصيد المتبقي من السنة السابقة )أد(

1269957992099538جملة تدخالت الصندوق )أد(

1126917106289796مبالغ المنح المسندة )أد(

--1مبالغ اإلعتمادات الواجب إرجاعها المسندة )أد(

1377784969491مبالغ القروض العقارية المسندة )أد(

---مبالغ المساهمات المسندة )أد(

526362251اعتمادات محالة إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان مشاريع التحويل األولي المندمج )أد(

املصدر : البنك الوطين الفاليح
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ويــرز الــرمس البيــاين املــوايل تطــّور مــوارد وتدخات الصنــدوق اخلاص للتمنيــة الفاحية 
)احلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحية( خال الفــرتة 2021-2019 :

مّكنــت تدخــات الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة )احلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحية( 
مــن :

- إســناد منــح لفائــدة 2635 منتفــع ســنة 2021 مقابــل 2489 منتفــع ســنة 2020 و3833 
منتفــع ســنة 2019، 

- إســناد منــح لفائــدة 9 مشــاريع للتحويــل األويل املنــدجم ســنة 2021 مقابــل 4 مشــاريع 
ســنة 2020 و7 مشــاريع ســنة 2019،

- إســناد قــروض عقاريــة لفائــدة 124 منتفــع ســنة 2021 مقابــل 126 منتفــع ســنة 2020 
و159 منتفــع ســنة 2019.

وتتــوزع مبالــغ املنــح املســندة والبالغــة 90047 أد ســنة 2021 مبــا يف ذلــك منــح مشــاريع 
التحويــل األويل املنــدجم، حســب األنشــطة، عــىل النحــو التــايل :
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ــاء جــّرارات  ــق أساســا بإقتن ــة : 50873 أد تتعل   التجهــزات واملعــدات الفالحي
ــة الزراعــات  ــة لوقاي ــد وبيــوت احملمي وشــاحنات نقــل وآالت حصــاد وجتهــزات تري

ــة مــن الصقيــع وجتهــزات لتصنيــع احلليــب، وآالت نــر احلبــوب ومعــدات الوقاي

  الغراســات : 11868 أد تتعلــق أساســا بغراســة أجشــار الزياتــن وزياتــن الزيــت 
واألجشــار املمثــرة وإنتــاج املشــاتل والبذور وغراســة أجشــار اللوز والقــوارص والعنب 
ــة  ــات البيولوجي ــة والزراع ــات احملمي ــل والفســتق والزراع ــة والنخي ــاح والفراول والتف
وزارعــة النباتــات العلفيــة والمطــامط باإلضافــة إىل مصاريــف األشــغال التحضريــة 

ملــا قبــل الزراعــة،

ــون  ــت زيت ــارص زي ــة مع ــق بهيئ ــات : 9187 أد تتعل ــة والهتي ــاءات الريفي   البن
ــة  ــة وهتيئ ــة وخمــازن حلفــظ املنتوجــات الفاحي ــاء أحــواض مائي ــد وبن وخمــازن تري

ــت لألجشــار واخلــروات، ــة وإحــداث مناب مســاكن ريفي

  الــري الفــاليح : 6286 أد تتعلــق بإقتنــاء معــدات الــرّي قطــرة قطــرة ومعــدات الــرّي 
ــاء  ــار الســطحية وبن ــة اآلب ــار وكهربهــا وهتيئ ــر اآلب ــة وحف ــرّش وإحــداث بــر معيق بال
ــدات كهربائيــة ومرشــات مبحــرك ومرشــات ظهــر، خّزانــات امليــاه وإقتنــاء مضخــات ومولّ

ــب  ــاء مراك ــق بإقتن ــة : 4755 أد تتعل ــاء املائي ــة األحي ــد البحــري وتربي   الصي
الصيــد البحــري ومعــدات الصيــد باألضــواء والصيــد باجلــّر وحمــراكت مراكــب الصيد 

وإســتمثارات تربيــة األحيــاء املائيــة،

  اخلدمــات املرتبطــة بالقطــاع ومصاريــف خمتلفــة : 4067 أد تتعلــق بتكييــف 
ــف  ــد البحــري ومصاري ــة ومعــدات الصي ــة املعــدات الفاحي اخلــر والغــال وصيان
الدراســات والتحاليــل املخريــة وخدمــات اإلستشــارات الفاحيــة ومصاريــف خمتلفــة 

يف شــل مــال متــداول خلــاص اليــد العاملــة ومصاريــف اإلنتصــاب ألّول مــرة،

  تربيــة املاشــية : 2760 أد تتعلــق أساســا برتبيــة املاعــز واألغنــام والنحــل واخليــول 
والديــك الــرويم ومصاريــف التكويــن يف تربيــة الدواجــن ومــا يتطلبــه اإلســتمثار يف 
هــذا النشــاط مــن هتيئــة املداجــن واملــرايع واإلســتطبات وإقتنــاء بيــوت لرتبيــة النحــل 

باإلضافــة إىل إقتنــاء علــف لملاشــية،

  التحويــل األويل املنــدجم : 251 أد تتعلــق ببعــث 3 وحــدات خــزن وتريــد بواليــات تونــس 
ــرة باملنســتر  ــن و1 مع ــارص مبدن ــا 2 مع ــون مهن ــت الزيت ــارص زي ــة و3 مع ــل واملهدي وناب
ــايل‹  ــب ›فيت ــة احللي ــزات ملركزي ــاء جته ــة وإقتن ــر باملهدي ــال واخل ــف الغ ــرشوع لتكيي وم
باملهديــة وأشــغال ربــط بالتيــار الكهربــايئ ملــرشوع مبعمتديــة احلنشــة مــن واليــة صفاقــس.
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ــة املســندة والبالغــة 9491 أد ســنة 2021 بــن قــروض  ــغ القــروض العقاري وتتــوزع مبال
لــرشاء األرض وقــروض الهيئــة قصــد إجنــاز مــرشوع فــايح. وقــد واصلــت واليــة القرين 
إســتئثارها بالنصيــب األوفــر مــن حيــث جحــم القــروض العقاريــة املســندة مبــا قــدره 3692 أد 
)38,9%( تلهيــا واليــة صفاقــس مبــا قــدره 1088 أد )11,5%( مّث واليــة ســيدي بوزيــد مبــا 
قــدره 989 أد )10,4%( وواليــة الــاف مبــا قــدره 839 أد )8,8%( وواليــة قفصــة مبــا قــدره 

650 أد )6,8%( وواليــة زغــوان مبــا قــدره 553 أد )%5,8(.

تــوزع تدخــات الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة )احلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحية( 
لســنة 2021، وفقــا لملعطيــات الــواردة بامللحــق عــدد 4، حســب األقالــم والواليــات املنتفعــة 

بالنصيــب األوفــر مهنــا مكــا يــيل :
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 صندوق النهوض بقطاع الزيتون 

يتدخــل صنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون قصــد تمنيــة إنتــاج الزيتــون وحتســن جودتــه 
والزيــادة يف مســاحة األرايض املزروعــة بأجشــار الزيتــون مــن خــال متويــل األنشــطة 

املتعلقــة بـــ :

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

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

وقــد هشــدت مــوارد الصنــدوق تطــّورا خــال الفــرتة 2019-2021، حيــث بلغــت 1283 أد 
ســنة 2021 مقابــل 1037 أد ســنة 2020 و920 أد ســنة 2019. وبالتــوازي، تطــّورت تدخــات 
الصنــدوق لســنة 2021 مقارنــة بســني 2019 و2020، حيــث بلغــت 868 أد ســنة 2021 

مقابــل 579 أد و738 أد عــىل التــوايل ســني 2020 و2019.

ومعومــا، تعتــر املــوارد املخّصصــة للصنــدوق وجحــم نفقاتــه ضئيلــة وذلــك يعــود إىل أّن 
ــد  ــة الفاحــة والصي ــدوق اخلــاص لتمني ــه أصبحــت متــّول عــىل مــوارد الصن معظــم تدخات
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.
ويف مــا يــيل كشــف حلســاب الصنــدوق املفتــوح لــدى البنــك الوطــي الفــايح للفــرتة 

:  2021-2019
201920202021

92010371283جملة موارد الصندوق )أد(
850825-اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق )أد(

-11مبالغ اإلستخالصات )أد(
-10,5 إستخاص أصل القروض )أد(

-0,5- إستخاص فوائض القروض)أد(
919183458الرصيد المتبقي من السنة السابقة )أد(

-3-موارد أخرى )إلغاء إسناد منحة اإلستثمار( )أد(
738579868حجم تدخالت الصندوق )أد(

738579865مبالغ منح اإلستثمار المسندة )أد(
738579865 لفائدة : األفراد

---        : التعاضديات
3--مبالغ القروض متوسطة أو طويلة المدى المسندة )أد(

---مبالغ القروض قصيرة المدى المسندة )أد(
--- لفائدة : األفراد

---        : التعاضديات

املصدر : البنك الوطين الفاليح
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ويــرز الــرمس البيــاين املــوايل تطــّور مــوارد وتدخــات صنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون 

خــال الفــرتة 2021-2019 :

مكا مّكنت تدخات صندوق الهنوض بقطاع الزيتون من إسناد :

- منــح لفائــدة 382 منتفــع ســنة 2021 مقابــل 272 منتفــع ســنة 2020 و695 منتفــع ســنة 

،2019

- قــرض متوســط املــدى لفائــدة منتفــع واحــد ســنة 2021. مــع العــم أّنــه مل يــم إســناد 

قــروض خــال ســني 2020 و2019.

ــازات املســندة  ــة األوىل مــن حيــث جحــم اإلمتي ــم الوســط الغــريب املرتب ــّل إقل وقــد إحت

لفائدتــه عــىل مــوارد الصنــدوق لســنة 2021 بنســبة 52,8 % مــن مجلــة اإلمتيــازات املســندة 

ليرتاجــع بذلــك ترتيــب إقلــم اجلنــوب إىل املرتبــة الثانيــة بنســبة 43,6 % وبعــد أن اكن حيتــّل 

املرتبــة األوىل خــال ســني 2019 و2020. يف حــن مّت تجسيــل ضعــف يف جحــم اإلمتيازات 
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املســندة عــىل مــوارد الصنــدوق إىل لّك مــن إقلــم المشــال الــرشيق وإقلــم الوســط الــرشيق 

ــع اجلهــوي  ــواردة بامللحــق عــدد 5 حــول التوزي ــات ال ــا لملعطي ــم المشــال الغــريب وفق وإقل

لتدخــات صنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون.

وتتوزع تدخات الصندوق لسنة 2021 بن خمتلف الواليات عىل النحو التايل : 
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وتتلخــص إحصائيــات وأمّه مــؤرشات اكمــل منظومــة قطــاع الزيتون حســب بيانــات وزارة 
الفاحــة واملــوارد املائيــة والديــوان الوطــي للزيــت وخمتلــف اهليــالك اإلحصائيــة مكــا يــيل :

  

45



وملزيــد حتســن مردوديــة قطــاع الزيتــون وتطويــره وحتســن جودتــه، يتجــه العمــل عــىل 
إعــداد خطــة إســرتاتيجية تتضمــن احملــاور والتوجهــات التاليــة :

احملور 1 : حتسن اإلنتاج ومتطلبات اجلودة وتمثن املنتوج من خال :

وضــع برنــاجم خصــويص للرفــع مــن اإلنتاجيــة يف قطــاع الزيتــون وضبــط تجشيعــات 
خصوصيــة لــدمع الزراعــات يف مناطــق اإلنتــاج األكــر ماءمــة مــن ناحيــة الظــروف املناخيــة 

والــي يتوقــع حتقيــق نســبة جنــاح أفضــل هبــا،

ــرّي يف  ــز ال ــف التجشــر ولتعزي ــون اهلرمــة وتكثي ــد أجشــار الزيت ــاجم لتجدي وضــع برن
القطــاع،

بعث برناجم للتوعية والتحسيس حول إستعامل التكنولوجيات احلديثة عند اإلنتاج،

ــراض  ــن األم ــون م ــة أجشــار الزيت ــايح يف جمــال وقاي ــات اإلرشــاد الف ــف خدم تكثي
ــات، واآلف

إرســاء خطــة وطنيــة لتطويــر إخنــراط الفاحــن يف تعاونيــات وإدمــاج هــذه األخــرة أكــر 
يف ساســل القميــة،

إرساء آلية ملواكبة تطّور الترشيعات يف جمال اجلودة والصحة النباتية يف العامل،

مزيد تطوير مساحات غراسات زيتون الزيت البيولويج،

ــون يف  ــات احلابســة للكرب ــن أكــر الغاب ــون م ــات زيت ــك غاب ــد ميتل ــس كبل ــرتوجي لتون ال
ــدويل. ــن األكــر إســتدامة عــىل املســتوى ال ــن ب ــايل م ــامل ويه بالت الع

احملــور 2 : حتســن خدمــات النقــل واللوجســتية مــن خــال تطويــر البنيــة التحتيــة للطرقــات 
خاصــة باملناطــق الريفيــة خلفــض تاليــف نقــل الزيتــون إىل املعــارص أو إىل مراكــز التجميــع 

احمللية.

احملــور 3 : احلومكــة وتنظــم املتدخلــن يف القطــاع مــن خــال حتســن اإلطــار الترشيــي 
املنّظــم للقطــاع وتبســيط إجــراءات بعــث املشــاريع الفاحيــة.
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 الصندوق الوطني للضمان

هيــدف الصنــدوق الوطــي للضــامن إىل تقــامس املخاطــر املنجــّرة عــن المتويــل مــع البنــوك 
ــك مــن خــال  ــة وذل ومجعيــات القــروض الصغــرى ورشاكت االســتمثار ذات رأس مــال تمني

محّتــل :

- الفوائــض النامجــة عــن إعــادة جدولــة القــروض الفاحيــة عنــد حــدوث جفــاف وذلــك ملــّدة 
ال تتجــاوز 5 ســنوات، 

- نســبة مــن أصــل القــروض غــر القابلــة لإلســتخاص املســندة مــن طــرف البنــوك 
الصغــرى،  القــروض  ومجعيــات 

- نســبة مــن بعــض أصنــاف املســامهات الــي تقــوم هبــا رشاكت اإلســتمثار ذات رأس 
مــال تمنيــة،

- قسط من مصاريف التتبع واإلستخاص القضايئ للقروض غر القابلة لإلستخاص.

ــة بســنة 2020  ــّورا ســنة 2021 بـــ 10,2 % مقارن ــدوق تط ــوارد الصن ــت م ــد عرف وق
وبـــ 2,2 % مقارنــــة بســنة 2019. إذ بلغــــت مــــوارده 569367 أد ســنة 2021 مقـابـــــل 
516630 أد ســنة 2020 و556945 أد ســنة 2019. ويعــود هــذا التطــّور إىل أمهيــة الرصيــد 
ــات ومعــوالت  ــوارد التوظيف ــدوق. يف حــن هشــدت م ــي مــن الســنوات الســابقة بالصن املتب
ــة  ــروض البنكي ــة ومســامهات املســتفيدين بالق ــىل املكشــوفات البنكي ــة ع الضــامن املخصوم
وبالقــروض املســندة مــن طــرف امجلعيــات تراجعــا ملحوظــا ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020.

مكــا هشــدت تدخــات الصنــدوق تراجعــا حــاّدا ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020 بنســبة 
15,6 % ولكهنــا تبــى مقبولــة مقارنــة بســنة 2019. إذ بلغــت تدخاتــه 6926 أد ســنة 2021 

مقابــل 8202 أد ســنة 2020 و4723 أد ســنة 2019. 

ومعومــا، ورمغ ضعــف تدخــات الصنــدوق فــإّن تعهداتــه بعنــوان القــروض اجلاريــة 
ح هبــا لضــامن الصنــدوق تعتــر هاّمــة مقارنــة مبــوارده. واملــرّ
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ويف ما ييل كشف حلساب الصندوق للفرتة 2021-2019 :

201920202021

556945516630569367جملة موارد الصندوق )أد(

297753048928992عمولة الضمان المخصومة على المكشوفات البنكية )أد(

229124442394مساهمة المستفيدين بالقروض البنكية )أد(

665605556مساهمة المستفيدين بالقروض المسندة من طرف الجمعيات )أد(

---مساهمة من شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية )أد(

248943087028722التوظيفات )أد(

274--إسترجاع بعنوان تعويضات لقروض غير قابلة لإلسترجاع )أد(

452222508429 )*(499320رصيد السنوات السابقة )أد(

472382026926جملة تدخالت الصندوق )أد(

---المبالغ المصروفة بعنوان الفوائض الناجمة عن عدم إستخالص أصل القروض البنكية )أد( 
المبالغ المصروفة بعنوان الفوائض الناجمة عن عدم إستخالص أصل القروض المسندة من طرف الجمعيات 

---)أد(

222215341407المبالغ المصروفة بعنوان الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض عند حدوث جفاف )أد(

---المبالغ المصروفة بعنوان ضمان مردودية مساهمات شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية)أد(

214761465020المبالغ المصروفة بعنوان ضمان أصل القروض البنكية غير القابلة لإلستخالص )أد(

---المبالغ المصروفة بعنوان ضمان أصل القروض غير القابلة لإلستخالص المسندة من طرف الجمعيات )أد( 

المبالغ المصروفة بعنوان مساهمات شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية غير القابلة
---لإلسترجاع )أد(

82208205مصاريف التتبع واإلستخالص القضائي للقروض غير القابلة لإلستخالص )أد(

272314294عموالت التصرف )أد(

198709821283752270747جملة تعهدات الصندوق بعنوان القروض الجارية إلى موفى السنة )أد(

املصدر : الرشكة التونسية للضامن

)*( مّت حتويــل إعمتــاد بـــ 100 أد مــن الرصيــد املتبــي مــن الســنوات الســابقة بالصنــدوق الوطــي للضــامن لمتويــل آليــة جديــدة لضــامن قــروض 

التــّرف واإلســتغال املســندة مــن قبــل البنــوك لفائــدة املؤسســات املتــّررة مــن جاحئــة »كورونــا«. وتتــوىل الرشكــة التونســية للضــامن التــّرف 

يف هــذه اآلليــة اجلديــدة. 

بلــغ عــدد القــروض املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق 31587 قرضــا ســنة 2021 بقميــة 
196,281 م د أي بنســبة تطــّور بـــ 0,9 % مقارنــة بســنة 2020 مــن حيــث جحــم القــروض 
ــة  ــّرح هبــا لســنة 2021 مقارن ــروض امل ــدد وجحــم الق ح هبــا. يف حــن تراجــع ع املــرّ

ــث العــدد.  ــث احلجــم و26,1 % مــن حي بســنة 2019 بنســبة 8,5 % مــن حي

هذا، وتشر األرقام الواردة باجلدول املوايل إىل :

- تواصــل تراجــع جحــم القــروض املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق واملســندة مــن طــرف 
ــرف  ــن ط ــندة م ــك املس ــر وتل ــة الصغ ــاريع متناهي ــرى لملش ــروض الصغ ــات الق مجعي

ــوك ملشــاريع قطــاع اخلدمــات خــال ســنة 2021، البن
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 - تطــّور ملحــوظ حلجــم القــروض املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق واملســندة من طــرف البنوك 
ملشــاريع احلــرف واملهــن الصغرى والصناعــات التقليدية خال الفــرتة 2021-2019.

201920202021

عدد القروض 
المصّرح بها 

لضمان الصندوق

حجم القروض 
المصّرح بها 

لضمان الصندوق 
)أد(

عدد القروض 
المصّرح بها 

لضمان الصندوق

حجم القروض 
المصّرح بها 

لضمان الصندوق 
)أد(

عدد القروض 
المصّرح بها 

لضمان الصندوق

حجم القروض 
المصّرح بها 

لضمان الصندوق 
)أد(

1191445881449701121الصناعة 

309155064232546535245852997الفالحة والصيد البحري

216649206349345632196742939الخدمات

الحرف والمهن الصغرى 
161238798164041863174845568والصناعات التقليدية

357477009430686589932534453656المشاريع متناهية الصغر

427352146073823219447231587196281الجملة

املصدر : الرشكة التونسية للضامن

وتمتّثل تدخات الصندوق الوطي للضامن يف ما ييل :

- التكّفل بالفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض الفالحية :

أســفرت دراســة مطالــب محّتــل الفوائــض النامجــة عــن إعــادة جدولــة القــروض الفاحيــة 
إىل النتــاجئ التاليــة : 

الموسم الفالحي
القروض المعاد جدولتها المنتفعة بتكفّل الصندوق القروض المعاد جدولتها المرفوضة

بالفوائض الناجمة عنها

المبلغ الجملي للقروض )أد(عدد القروضالمبلغ الجملي للقروض )أد(عدد القروض

883103612786الموسم 2015-2014

8131100112274الموسم 2016-2015

8349185564الموسم 2017-2016

1751172511143الموسم 2018-2017

----الموسم 2019-2018

20177225940الموسم 2020-2019

املصدر : الرشكة التونسية للضامن
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ويرجــع عــدم إنتفــاع 20 قــرض فــايح بتكفــل الصنــدوق بفوائــض إعــادة جدولهــا خــال 
املــومس الفــايح 2019-2020 إىل :

- عــدم وجــود هشــادة معاينــة إجاحــة مســملة مــن املندوبيــة العامــة للتمنيــة الفاحيــة تثبــت 
الــرر أو عــدم وجــود قــرار إعــادة اجلدولــة مســّم مــن البنــك بالنســبة لـــ 10 قــروض 

فاحيــة مببلــغ مجــيل قــدره 8 أد مّمــا دىع إىل تعليــق النظــر فهيــا،

- عــدم التــرحي بالقــرض األصــيل بالنســبة لـــ 10 قــروض مببلــغ مجــيل قــدره 9 أد مّمــا 
دىع إىل رفــض محّتــل الفوائــض النامجــة عــن إعــادة جدولهــا.

وقــد قــام الصنــدوق بــرف مبالــغ بـــ 1407 أد ســنة 2021 تتعلــق بالتكّفــل بالفوائــض 
ــة القــروض الفاحيــة لملــوامس الفاحيــة 2015-2016 و2017-2016  النامجــة عــن إعــادة جدول
و2017-2018 و2019-2020. يف حــن مل تــرد خــال املــومس الفــايح 2018-2019 أّيــة مطالــب 
لتحّمــل الفوائــض النامجــة عــن إعــادة جدولــة القــروض الفاحيــة نظــرا ألن هــذا املــومس مل يهشــد 

اجلفــاف.    

عدد الموسم الفالحي
القروض

المبلغ الجملي 
للقروض )أد(

الفوائض الناجمة عن القروض المعاد جدولتها)أد(

ما قبل 
20192019202020212022202320242025

المبلغ الجملي 
للفوائض 

)أد(

507507متخلدات المواسم السابقة

10361278624624001973059الموسم 2014-2015

10011227417235623671812833الموسم 2015-2016

9185564421335244157771234الموسم 2016-2017

9257265253331662673-172511143الموسم 2017-2018

-----------الموسم 2018-2019

545446319200951605---7225940الموسم 2019-2020

جملة تدخالت الصندوق بعنوان التكفل بالفوائض 
51132222153414078564852009511911الناجمة عن القروض المعاد جدولتها )أد(
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- تعويض أصل القروض البنكية غير القابلة لإلسترجاع :

أســفرت دراســة مطالــب تعويــض أصــل القــروض البنكيــة غــر القابلــة لإلســرتجاع إىل 
النتــاجئ التاليــة :

السنوات
القروض البنكية غير القابلة لالسترجاع المنتفعة بضمان القروض البنكية غير القابلة لالسترجاع والتي تّم دراستها

الصندوق

مبلغ أصل القروض العدد
)أد(

مصاريف التقاضي 
مبلغ ضمان أصل العدد)أد(

القروض )أد(
مصاريف التقاضي 

)أد(

20164261458124356100864

20174472113135374160168

20182029886615064029

201916239954893395214782

2020 16971032237010256146208

2021100285443709155020205

املصدر : الرشكة التونسية للضامن

ــروض  ــب لق ــة 1002 مطل ــنة 2021 بدراس ــال س ــض خ ــة للتعوي ــة الداخلي ــت اللجن قام
بنكيــة غــر قابلــة لإلســرتجاع بقميــة 8544 أد مــن حيــث األصــل ومصاريــف تقــايض بقميــة 
370 أد. وقــد إنتفــع 915 مطلــب بتدّخــل الصنــدوق بعنــوان تعويــض أصــل القــروض البنكيــة 
ــغ أصــل  ــدره 5020 أد أي بنســبة 58,8 % مــن جحــم مبال ــة لإلســرتجاع مبــا ق غــر القابل
القــروض غــر القابلــة لإلســرتجاع وبعنــوان محّتــل قســط مــن مصاريــف التتبع واإلســتخاص 

القضــايئ هلــذه القــروض مبــا قــدره 205 أد. 

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

ــر  ــدم توف ــدم إســتيفاء إجــراءات اإلســتخاص القضــايئ أو لع ــق النظــر فهيــا لع - تعلي
ــق املســتوجبة، الوثائ

- أو رفــض تعويضهــا لعــدم قيــام البنــك بإجــراءات اإلســتخاص القضــايئ عــىل أمكــل 
وجــه أو لمتّكــن البنــك مــن إســتخاصها بالامــل أو إلنتفــاع القــرض بالتعويــض ســابقا 
أو ألن تعويــض القــرض ال يدخــل مضــن تدخــات الصنــدوق عــىل غــرار القــروض 

ــار الفاحــن. ــة املســندة لكب الفاحي

هــذا، وقــد متّكــن الصنــدوق ســنة 2021 مــن إســرتجاع تعويضــات قــام برفهــا لفائــدة 
البنــوك بعنــوان أصــل قــروض غــر قابلــة لإلســرتجاع مبــا قــدره 274 أد وذلــك بعــد أن متّكــن 

البنــك مــن إســتخاص جــزء مهنــا أو بالامــل. 
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وجتــدر اإلشــارة إىل أّنــه تطبيقــا لقــرار اهليئــة املتّرفــة يف الصندوق بتــارخي 30 جانيف 
2009، ال يتحمــل الصنــدوق الوطــي للضــامن الفوائــض النامجــة عــن عــدم إســتخاص أصل 
القــروض البنكيــة املنتفعــة بضــامن الصنــدوق. وتقــّدر مبالــغ هــذه الفوائــض حســب الرشكــة 

التونســية للضــامن بـــ 6,3 م د إىل مــوىف ديمســر 2020.   

- تعويض مساهمات شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية غير القابلة لإلسترجاع :

مل تــرد خــال الســنوات 2019 و2020 و2021 أيــة مطالــب تعويــض ملســامهات رشاكت 
إســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة غــر قابلــة لإلســرتجاع والــي تنــدرج مضــن تدخــات 
الصنــدوق الوطــي للضــامن. يف حــن أســفرت دراســة مطالــب تعويــض مســامهات رشاكت 

ــة : ــاجئ التالي اإلســتمثار للســنوات الســابقة إىل النت

السنوات
المساهمات غير القابلة لالسترجاع المنتفعة بضمان الصندوقالمساهمات غير القابلة لالسترجاع الواردة والتي تّم دراستها

مصاريف التقاضي المبلغ )أد(العدد
مصاريف التقاضي المبلغ )أد(العدد)أد(

)أد(
20161255-1170-
2017------
20181216-1144-
2019------
2020------
2021------

املصدر : الرشكة التونسية للضامن

 صندوق تغطية مخاطر الصرف

ــة اخلســائر الناجتــة عــن التغيــر  أحــدث صنــدوق تغطيــة خماطــر الــرف قصــد تغطي
يف ســعر رصف الدينــار مقابــل العمــات األجنبيــة عنــد تســديد البنــوك واملؤسســات املاليــة 
ــة  ــة عــىل تعبئ ــوك واملؤسســات املالي ــع البن ــد يســامه يف تجشي ــا ق ــة. مّم لديوهنــا اخلارجي
ــة  ــدوق أمهي ــذا الصن ــي ه ــة. ويكت ــل اإلقتصــاد والتمني ــة لمتوي ــروض اخلارجي ــوارد الق م
كــرى نظــرا لغيــاب آليــات أخــرى لتغطيــة خماطــر الــرف عــىل املــدى املتوســط والطويــل. 

وقد جّسلت موارد الصندوق سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 ما ييل :

- تطــّور املبالــغ املتأتيــة مــن مســامهات البنــوك واملؤسســات املاليــة والــي تســتخلص عنــد 
حلــول آجــال تســديد أقســاط القــروض اخلارجيــة،

ــاح الــرف ســنة 2021 يف نفــس املســتوى لســنة  ــة مــن أرب ــوارد املتأتي - إســتقرار امل
ــك قطــر الوطــي بتونــس، ــك الراجعــة لبن 2020 وأمّههــا تل
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- تراجــع جحــم املبالــغ املتأتيــة مــن العمــوالت عــىل القــروض البنكيــة واملخصومــة عــىل 
ــة، املكشــوفات البنكي

- تراجع هاّم ملوارد التوظيفات،

وبالتوازي، جّسلت تعهدات الصندوق سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 ما ييل :

- إرتفــاع خســائر الــرف ســنة 2021 يرجــع إىل قيــام البنــك التونــي الكويــي بتســديد 
مجيــع أقســاط قروضــه املتبقيــة دفعــة واحــدة وبصفــة مســبقة وذلــك بطلــب مــن املقــرض 

األجنــي تبعــا لتغيــر حومكــة البنــك واملســامه الرئيــي يف رأس مالــه،

ــىل  ــي حتتســب ع ــن وال ــادة التأم ــية إلع ــة التونس ــّرف للرشك ــة الت ــتقرار معول - إس
ــة، ــة املخصومــة عــىل املكشــوفات البنكي ــروض البنكي أســاس 1 % مــن العمــوالت عــىل الق

ــدات بذّمــة الصنــدوق جتــاه البنــوك واملؤسســات املاليــة تبعــا  - التقــّدم يف خــاص املتخلّ
حلجــم املــوارد احملققــة لســنة 2021.

ويف ما ييل كشف حلساب الصندوق للفرتة 2021-2019 : 

  20192020
2021محيّن )*(

195653251160253249جملة موارد الصندوق )أد(

123734152061156455مساهمات البنوك والمؤسسات المالية )أد(

80740294132الموارد المتأتية من أرباح الصرف )أد(

710679496292596العموالت على القروض البنكية المخصومة على المكشوفات البنكية )أد(

---فوائض التأخير الناجمة عن عدم تحويل البنوك والمؤسسات المالية للمبالغ الراجعة للصندوق )أد(

---المبالغ المخصومة من أرباح البنك المركزي التونسي )أد(

4510866موارد ذاتية أخرى )فوائد التوظيف( )أد(

---بقايا موارد السنوات السابقة )أد(

195653251160253249جملة تعهدات الصندوق )أد(

188387175572184137خسائر الصرف )أد(

711950926عمولة التصرف )أد(

65557463868186متخلدات بذمة الصندوق في طور الخالص )أد(

---إلغاء فوائد )أد(

95160-163344-237983-العجز التراكمي للصندوق إلى موفى السنة )أد(

281202028621311935618مبالغ القروض الخارجية الجارية المنتفعة بتغطية الصندوق )أد(

171818عدد البنوك والمؤسسات المالية المنتفعة بتدخالت الصندوق

املصدر : الرشكة التونسية إلعادة التأمني

)*( مّت حتين أرقام الصندوق لسنة 2020 عىل ضوء تقرير مراقب احلسابات



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 542023

ــدوق إخنفاضــا  ــة الصن ــة بتغطي ــة املنتفع ــة اجلاري ــروض اخلارجي ــغ الق ــت مبال ــد عرف وق
ــات  ــود حسوب ــدم وج ــع ع ــة م ــك بالعاق ــة بالســنوات الســابقة وذل ــاّدا ســنة 2021 مقارن ح
ــدة باإلضافــة إىل تقــّدم البنــوك واملؤسســات املاليــة يف ســداد جــزء  ــة جدي لقــروض خارجي

ــيل : ــا ي ــة. ونشــر إىل م ــا اخلارجي هــاّم مــن أقســاط قروضه

- 91 % مــن مبالــغ القــروض اخلارجيــة اجلاريــة املنتفعــة بتغطيــة الصنــدوق مســندة 
بــاألورو و9 % بالــدوالر األمريــيك،

- حتتســب مبالــغ القــروض اخلارجيــة اجلاريــة املنتفعــة بتغطيــة الصنــدوق بالدينــار 
التونــي عــىل أســاس معــّدل ســعر الــرف بتــارخي حســب القــرض.  

هــذا، وقــد هشــد العجــز الرتامكــي للصنــدوق تراجعــا هاّمــا ســنة 2021 مقارنة بالســنوات 
الســابقة وذلــك بالعاقــة مــع تراجــع املتخلــدات بذّمتــه جتــاه البنــوك واملؤسســات املاليــة وتوّقــع 

إســتخاص مــوارد ســنة 2022 راجعــة لتّرف ســنة 2021.
الوحدة : ألف دينار                                       الوحدة : ألف دينار

20202021 محيّن 

المتخلّدات بذّمة الصندوق تجاه البنوك والمؤسسات 
المتخلّدات بذّمة الصندوق تجاه البنوك والمؤسسات 262 187 -المالية بعنوان سنة 2020 

095 143 -المالية بعنوان سنة 2021 

عموالت الشركة التونسية إلعادة التأمين غير المسّددة 
عموالت الشركة التونسية إلعادة التأمين غير المسّددة 663 1 -بعنوان سنة 2020 

879 1 -بعنوان سنة 2021 

مساهمات البنوك والمؤسسات المالية المستخلصة سنة 
مساهمات البنوك والمؤسسات المالية التي ستستخلص -2021 والراجعة لسنة 2020 

278 20موفى سنة 2022 والراجعة لسنة 2021 

فوائد التوظيفات المستخلصة سنة 2021 والراجعة 
فوائد التوظيفات المستخلصة سنة 2022 والراجعة 54لسنة 2020 

60لسنة 2021 

العموالت على القروض البنكية المخصومة على 
المكشوفات البنكية المستخلصة سنة 2021 والراجعة 

لسنة 2020 
23 738

العموالت على القروض البنكية المخصومة على 
المكشوفات البنكية المستخلصة سنة 2022 والراجعة 

لسنة 2021 
26 720

756 2الرصيد المتوفر بالصندوق في 2021/12/31 789 1الرصيد المتوفر بالصندوق في 2020/12/31 

160 95 -العجز التراكمي للصندوق في 2021/12/31 344 163 -العجز التراكمي للصندوق في 2020/12/31 

املصدر : الرشكة التونسية إلعادة التأمني



55

وتتــوزع املتخلـّـدات بذّمــة الصنــدوق جتــاه البنــوك واملؤسســات املاليــة إىل مــوىف ديمســر 
2021 والبالغــة 143095 أد مكــا يــيل :

البنوك والمؤسسات المالية
إلى 2021/12/31

خسائرأرباح الصرف)أد(المساهمات )أد(
متخلّدات بذّمة النتيجة )أد( صرف)أد(

الصندوق )أد(

AB 2408621048-2087913845103بنك األمان

AIL 9971391-1037-40الشركة العربية الدولية لإليجار المالي

ATB 13611442-2869-1508البنك العربي لتونس

ATL46503595-8245الشركة العربية التونسية لإليجار المالي-

بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
BFPME490524088-35463976

BH 303724651155719280بنك اإلسكان-

BIAT 18031493-1910-107بنك تونس العربي الدولي

BNA38413144-4067-226البنك الوطني الفالحي

ABC 14438878-10322بنك-

BT 19697405-166118818667البنك التونسي

QNB 18569270160520665بنك قطرالوطني-

BTK 3726932810-43780-6511البنك التونسي الكويتي

CIL 18284527-6355الشركة الدولية لإليجار المالي-

GL 3085627352412التجاري لإليجار المالي-

STB 43961756226-1055الشركة التونسية للبنك

TL 172411181343839221676تونس لإليجار المالي

UBCI 1993512472-24454-4519اإلتحاد البنكي للتجارة والصناعة

UIB 1032050834677361اإلتحاد الدولي للبنوك-

BTEI 10----البنك التونسي اإلماراتي

UTL 2----اإلتحاد التونسي لإليجار المالي

23550143095-1564554132184137الجملة

املصدر : الرشكة التونسية إلعادة التأمني
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 صندوق ضمان المؤمن لهم

يــؤدي صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم دورا هاّمــا يف جمــال التأمــن، حيــث يتدخــل قصــد 
التحّمــل اللّكــي أو اجلــزيئ لـــ :

- مســتحقات املســتفيدين مــن عقــود التأمــن يف حالــة جعــز مؤسســة التأمــن عــن الوفــاء 
بإلزاماهتــا،

مــن  املتــّررة  والكــرى  املتوســطة  املؤسســات  لفائــدة  املســتوجبة  التعويضــات   -
ــك بإســتثناء املؤسســات  ــاد وذل ــات والتحــراكت الشــعبية الــي هشدهتــا الب اإلضطراب
واملنشــآت العموميــة واملســاحات التجاريــة الكــرى ووكاء بيــع الســيارات واملؤسســات 

ــال، ــبات اإلتص ــغيل ش ــة ومش املالي

ــة  ــا أرضار مادي ــي حلقه ــة ال ــدة املؤسســات اإلقتصادي - التعويضــات املســتوجبة لفائ
مبــارشة نتيجــة الفيضانــات املجّسلــة بواليــة نابــل يــوم 22 ســبمتر 2018 وذلك بإســتثناء 
املؤسســات واملنشــآت العموميــة واملؤسســات اإلقتصاديــة الناشــطة يف قطــايع الفايح 
ــات  ــيارات واملؤسس ــع الس ــرى ووكاء بي ــة الك ــاحات التجاري ــري واملس ــد البح والصي

املاليــة ومشــغيل شــبات اإلتصــال.

وقــد جسلّــت مــوارد الصنــدوق تطــّورا هاّمــا خــال الفــرتة 2019-2021، إذ بلغــت 
123506 أد ســنة 2021 مقابــل 103781 أد ســنة 2020 و87032 أد ســنة 2019. ويرجــع 

ــك أساســا إىل : ذل

- تطــّور مســامهات مؤسســات التأمــن والــي حتتســب عــىل أســاس 1 % مــن رمق 
املعامــات عــىل غــر احليــاة صافيــة مــن اإللغــاءات والرائــب وإعــادة التأمــن،

- أمهيــة الرصيــد املتبــي مــن الســنوات الســابقة حبســاب الصنــدوق املفتــوح لــدى اخلزينة 
العامــة للبــاد التونســية وحبســابات لّك مــن الرشكــة التونســية إلعــادة التأمــن والرشكــة 

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

ــت  ــرتة 2019-2021، إذ بلغ ــال الف ــا خ ــّورا هاّم ــدوق تط ــات الصن ــوازي، هشــدت تدخ وبالت
ــك إىل  ــع ذل ــل 10469 أد ســنة 2020 و6663 أد ســنة 2019. ويرج 87455 أد ســنة 2021 مقاب
تســديد مبلــغ أصــل القــرض الرقــايع دفعــة واحــدة لفائــدة خزينــة الدولــة والبالــغ 80000 أد وذلــك 
باإلضافــة إىل تســديد القســط الســنوي مــن فوائــض القــرص الرقــايع والبالــغ 4960 أد ورصف 
التعويضــات املســتوجبة لفائــدة املؤسســات املتــّررة مــن الفيضانــات واملؤمــن هلــم واملصاريــف 

املنجــّرة عــن ذلــك بعنــوان أتعــاب اخلــراء العدليــن واحملامــن ومراقــب احلســابات وغرهــا.
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ويف ما ييل كشف حلساب الصندوق للفرتة 2021-2019 :

201920202021

87032103781123506جملة موارد الصندوق )أد(

216672254929996مساهمات مؤسسات التأمين والمؤمن لهم والخطايا المستخلصة بعنوان المخالفات )أد( 

---موارد القروض الرقاعية )أد(

228863198موارد التوظيفات المنجزة من طرف الشركة التونسية إلعادة التأمين )أد(

93312 )*(6513780369بقايا موارد سنوات سابقة )أد(

66631046987455جملة تدخالت الصندوق )أد(

748572650مبالغ التعويضات المصروفة لفائدة المؤمن لهم لعدم وفاء مؤسسات التأمين بإلتزاماتها تجاههم )أد(

أتعاب الخبراء العدليين والمحامين ومراقب الحسابات ومنح أعضاء اللجنة الفنية ومستحقات 
611122شركات التأمين لدى تعاضدية اإلتحاد

4960496084960تسديد أصل وفوائض القروض الرقاعية )أد(

383834عموالت التصرف للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين )أد(

---مبالغ التعويضات المصروفة لفائدة المؤسسات المتضررة من اإلضطرابات الشعبية )أد(  

المبالغ المصروفة بعنوان أتعاب المحامين واإلختبارات المنجزة لفائدة المؤسسات المتضررة من 
3-6اإلضطرابات الشعبية ومنح أعضاء اللجنة الفنية )أد(

نفقات تسيير ودراسة ملفات المؤسسات المتضررة من اإلضطرابات الشعبية وعموالت   التصرف 
-343553للشركة التونسية إلعادة التأمين )أد(

56240661422مبالغ التعويضات المصروفة لفائدة المؤسسات اإلقتصادية المتضررة من الفيضانات )أد(

المبالغ المصروفة بعنوان اإلختبارات المنجزة لفائدة المؤسسات المتضررة من الفيضانات ومنح 
16969-أعضاء اللجنة الفنية )أد(

نفقات تسيير ودراسة ملفات المؤسسات المتضررة من الفيضانات وعموالت التصرف للشركة 
295--التونسية إلعادة التأمين )أد(

18163عدد المؤمن لهم المستفيدين من تدخالت الصندوق

عدد المؤسسات المتوسطة والكبرى المتضّررة من االضطرابات والتحركات الشعبية والمستفيدة 
---من تدخالت الصندوق

189440عدد المؤسسات االقتصادية المتضّررة من الفيضانات والمستفيدة من تدخالت الصندوق

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

)*( تمشــل مبالــغ مّت إرجاعهــا مــن طــرف الرشكــة التونســية إلعــادة التأمــن إىل حســاب الصنــدوق املفتــوح باخلزينــة العامــة للبــاد التونســية مبــا 

قــدره 7244 أد ســنة 2017 و4500 أد ســنة 2021.
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وتمتّثل تدخات الصندوق يف ما ييل :

- صرف التعويضات لفائدة المؤمن لهم :

ــق بحســب  ــؤرخ يف 26 ســبمتر 2003 واملتعل ــة امل ــر املالي ــرار وزي ــر صــدور ق ــىل إث ع
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 عــىل غــر احليــاة واملتعلقــة 
باحلــوادث احلاصلــة لملؤمــن هلــم قبــل غــرة أكتوبــر 2003 عــىل مــوارد صنــدوق املؤمــن هلــم. 
وقــد بلــغ عــدد ملفــات التعويــض الــواردة 45770 ملــف جبملــة تعهــدات تقــدر بـــ 104900 أد 
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 ــّم خــاص املتّرري ــأن ي ــل 2004 ب ــارخي 16أفري ــدة بت ــة املنعق الوزاري
ــرض  ــن ق ــدوق م ــن الصن ــتحقة ومتك ــغ املس ــن املبال ــبة 50 % م ــدود نس ــدوق يف ح الصن
رقــايع مببلــغ 30000 أد مّت حسبــه عــىل قســطن )القســط األول 20000 أد والقســط الثــاين 

ــا لفائــدة اخلزينــة. 10000 أد(. وقــد مّت تســديدمها لكّي

مّت خــال الفــرتة 2004-2021 رصف تعويضــات بـــ 54870 أد لفائدة 13939 مســتفيد يف 
إنتظــار إســتمكال اإلجــراءات القضائيــة وصــدور األحــام الهنائيــة يف بقيــة امللفات.

وتــوزع مبالــغ التعويضــات املروفــة خــال الفــرتة 2004-2021 حســب طبيعــة األرضار 
مكــا يــيل :

طبيعة األضرار
تقديرات التعهدات

)أد(

التعويضات المصروفة خالل الفترة 2021-2004

التعويضات المصروفة خالل 
الفترة 

2004-2020 )أد(

التعويضات المصروفة 
الجملة )أد(سنة 2021 )أد(

8430042758,819442952,8تعويضات األضرار البدنية

1000,4-94001000,4تعويضات األضرار المادية

88009941,845610397,8تعويض جرايات حوادث الشغل

200-600200تأمين النقل

219-700219تعويض أضرار مختلفة

100-1100100متخلدات إتفاقات التعويض

1049005422065054870الجملة

املصدر : الرشكة التونسية للتأمني وإعادة التأمني
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ــات  ــن اإلضطراب ــّررة م ــرى المتض ــطة والكب ــات المتوس ــدة المؤسس ــات لفائ ــرف التعويض - ص
ــالد : ــهدتها الب ــي ش ــعبية الت ــركات الش والتح

ــدوق مبوجــب املرســوم عــدد 40 لســنة 2011 ليمشــل  ــل الصن تبعــا لتوســيع جمــال تدّخ
تســديد التعويضــات لفائــدة املؤسســات املتوســطة والكــرى بعنــوان األرضار املاديــة املبــارشة 
الــي حلقهــا نتيجــة أمعــال حــرق وإتــاف أو هنــب مرتبطــة باإلضطرابــات والتحــّراكت 
الشــعبية الــي هشدهتــا البــاد خــال الفــرتة املمتــّدة مــن 17 ديمســر 2010 إىل 28 فيفــري 
2011، فقــد مّت متكــن الصنــدوق مــن قــرض رقــايع مببلــغ 80000 أد. وقــد مّت اإلنهــاء مــن 

ســداد اكمــل أقســاط القــرض لفائــدة اخلزينــة العامــة يف مــاي 2021.

وقــد بلــغ عــدد ملفــات التعويــض الــواردة 1080 ملــف لـــ 1080 مؤسســة مهنــا 357 ملــف 
ــدر بـــ  ــغ يق ــا مببل ــة عــىل تعويضه ــت عــىل املوافق ــف حتصل ــا التعويــض و723 مل ال يمشله

51087 أد.

مل يــّم خــال ســني 2020 و2021 رصف أي تعويضــات. وبالتــايل بلغــت التعويضــات 
املروفــة 49451 أد خــال الفــرتة 2011-2021 وتتعلــق بـــ 695 ملــف يف إنتظــار إســتمكال 

اإلجــراءات القضائيــة وصــدور األحــام الهنائيــة يف بقيــة امللفــات.

وتــوزع مبالــغ التعويضــات املروفــة خــال الفــرتة 2011-2021 حســب القطاعــات مكــا 
يــيل :

القطاع
التعويضات المصروفة خالل التعهدات

الفترة 2021-2011

عدد المؤسسات المتحّصلة 
على الموافقة على التعويض

تقدبرات التعويضات 
)أد(

عدد المؤسسات المستفيدة 
من تدخالت الصندوق

مبالغ التعويضات المصروفة 
)أد(

3322204132521828تجارة

1141359611012615صناعة

954345904232خدمات

1821110617010776فالحة

7235108769549451الجملة

املصدر : الرشكة التونسية إلعادة التأمني
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ــرة  ــة مباش ــرار مادي ــا أض ــي لحقته ــة الت ــات االقتصادي ــدة المؤسس ــات لفائ ــرف التعويض - ص

ــبتمبر 2018 : ــوم 22 س ــل ي ــة ناب ــّجلة بوالي ــات المس ــة الفيضان نتيج

مّت مبوجــب القانــون عــدد 24 لســنة 2019 مزيــد توســيع جمــال تدّخــل الصنــدوق ليمشــل 
إســناد مســامهة إســتثنائية وظرفيــة لملؤسســات االقتصاديــة بعنــوان األرضار املاديــة 
ــوم 22 ســبمتر 2018.  ــل ي ــة ناب ــة بوالي ــات املجّسل ــارشة الــي حلقهــا نتيجــة الفيضان املب
ــن  ــدره 10000 أد م ــن اإلعمتــادات ق ــدة، مّت رصــد قســط أّول م ــات اجلدي ــل التدخ ولمتوي

ــدوق.  ــن الســنوات الســابقة بالصن ــي م ــد املتب الرصي

وقــد بلــغ العــدد امجلــيل مللفــات التعويــض الــواردة عــىل الصنــدوق 872 ملفــا ال يســتجيب 
بعضهــا لــرشوط احلصــول عــىل تعويضــات الصنــدوق. وقــد مّت اإلقصــاء اآليل لمللفــات الــي 
ــق  ــة جتــاه الصنادي ــة والوضعي ــة اجلبائي ــد تســوية الوضعي مل يســتظهر أحصاهبــا مبــا يفي

إجمتاعيــة.

وقامــت الرشكــة التونســية إلعــادة التأمــن بإصــدار بــاغ لدعــوة أحصــاب املؤسســات 
االقتصاديــة، الــي قامــت بإيــداع ملــف للحصــول عــىل تعويضــات الصنــدوق، إلســتمكال 
ــدد 614  ــر ع ــن األم ــس م ــا بالفصــل اخلام ــتوجبة واملنصــوص علهي ــق املس ــع الوثائ مجي
ــه بإنقضــاء هــذا األجــل  ــل 31 ديمســر 2021 وأّن ــك قب ــة 2019 وذل املــؤرخ يف 12 جويلي

ســيّم حفــظ امللفــات غــر املســتمكلة وإقــرار عــدم إســتحقاقها للتعويــض.

ــّدر بـــ 24726 أد  ــة أرضار تق ــف بقمي ــة 207 مل ــرتة 2019-2021 دراس ــال الف مّت خ
مهنــا 163 ملــف حتّصــل عــىل املوافقــة عــىل التعويــض مببلــغ يقــّدر بـــ 6090 أد يف حــن 

ــة: ــف لألســباب التالي مّت رفــض تعويــض 44 مل

- عدم توّفر فواتر رشاء لملعدات املتّررة حسب تقارير اإلختبارات املنجزة،

- حصــول بعــض املؤسســات املتــّررة واملكتتبــة لعقــد تأمــن عــىل تعويضــات جتــاوزت 
70 % مــن قميــة األرضار مــن مؤسســات التأمــن. ويف هــذا اإلطــار، جيــدر التذكــر أّن 
صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم يتــوىل رصف التعويضــات لفائــدة املؤسســات اإلقتصادية 
الــي حلقهــا أرضار ماديــة مبــارشة نتيجــة الفيضانــات املجّسلــة بواليــة نابــل يــوم 22 

ســبمتر 2018 مكــا يــيل : 

 تغطيــة بنســبة 40 % مــن قميــة األرضار املاديــة املبــارشة ويف حــدود ســقف 500 
أد بالنســبة لملؤسســات غــر املكتتبــة لعقــود تأمــن تغــي هــذه األرضار،
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ــة للتعويضــات املســندة يف إطــار عقــود التأمــن بنســبة 40 % مــن  ــة تمكيلي  تغطي
ــة  ــاوز التغطي ــىل أاّل تتج ــقف 500 أد وع ــدود س ــارشة ويف ح ــة املب ــة األرضار املادي قمي
ــن قميــة األرضار  ــن 70 % م ــة التأم ــل رشك ــن قب ــض املســند م ــغ التعوي ــة ومبل التمكيلي

ــارشة.  ــة املب املادي

ــدة 152  ــد مّت خــال الفــرتة 2019-2021 رصف تعويضــات بـــ 6050 أد لفائ هــذا، وق
مؤسســة متــّررة مــن مجلــة 163 مؤسســة حتّصلــت عــىل املوافقــة عــىل التعويــض وذلــك 

نظــرا لـ :

ــض  ــىل التعوي ــة ع ــىل املوافق ــة ع ــات املتحصلّ ــض املؤسس ــدمي أحصــاب بع ــدم تق - ع
ــض، ــغ التعوي ــدوق يف مبل ــة الصن ــدم منازع ــزام بع إلل

- ختــيل بعــض املؤسســات عــىل حّقهــا يف التعويــض لضعــف مبلــغ التعويض احملتســب 
لفائدهتا.

وتــوزع مبالــغ التعويضــات املروفــة خــال الفــرتة 2019-2021 حســب القطاعــات مكــا 
يــيل :

القطاع

الملفات التي تّمت دراستها
خالل الفترة 2021-2019

المؤسسات المتحّصلة 
على الموافقة على 

التعويض خالل الفترة 
2021-2019

التعويضات المصروفة خالل 
الفترة 2021-2019

التعويضات المصروفة خالل 
الفترة 2020-2019

التعويضات المصروفة 
الجملةسنة 2021

عدد الملفات التي تّمت دراستها

ضرار المقدرة حسب اإلختبار )أد(
قيمة األ

ض
ّصلة على الموافقة على التعوي

عدد المؤسسات المتح

ضات )أد(
تقديرات التعوي

صندوق
عدد المؤسسات المستفيدة من تدخالت ال

صروفة )أد(
ضات الم

مبالغ التعوي

صندوق
عدد المؤسسات المستفيدة من تدخالت ال

صروفة )أد(
ضات الم

مبالغ التعوي

صندوق
عدد المؤسسات المستفيدة من تدخالت ال

صروفة )أد(
ضات الم

مبالغ التعوي

14159441062260841908174451012353تجارة

391250235197319162515207341832صناعة

276280221857910958770171865خدمات

20724726163609011246284014221526050الجملة

املصدر : الرشكة التونسية إلعادة التأمني
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 صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

ــدور  ــة ب ــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعي ــض األرضار الفاحي ــدوق تعوي ــع صن يضطل
هــاّم يف جمــال التأمــن الفــايح. حيــث يضــع الصنــدوق عــىل ذّمــة الفاحــن والصياديــن 
البحريــن املنخرطــن فيــه آليــات لتعويــض اخلســائر النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة الــي 
ال تدخــل يف جمــال التأمــن العــادي اكلفيضانــات والعواصــف والريــاح واجلفــاف والثلــوج 
واجلليــدة. وحتتســب التعويضــات عــىل أســاس نســبة الــرر الــي مّت ضبطهــا بتقاريــر 
اإلختبــارات ودون أن يتجــاوز مبلغهــا نســبة 60 % مــن قميــة املنتــوج أو مــن نفقــات اإلنتــاج. 
وتنــدرج مضــن تدخــات الصنــدوق األنشــطة واملجاالت التاليــة: الزراعات الســقوية واملطرية، 

تربيــة املــوايش، املنتجــات الفاحيــة والبحريــة.

ــرتة 2019-2021. إذ بلغــت  ــا خــال الف ــدوق نســقا تصاعدي ــوارد الصن ــت م ــد عرف وق
113399 أد ســنة 2021 مقابــل 88241 أد ســنة 2020 و43923 أد ســنة 2019. وبالنظــر 
إىل إســتقرار املبالــغ احملالــة إىل الصنــدوق مــن مزانيــة الدولــة خــال هــذه الفــرتة، فــإّن 

تطــّور املــوارد يعــود إىل:

- تطّور الرصيد املتبي بالصندوق من سنة إىل أخرى،

- أمّهيــة املبالــغ املتأتيــة مــن املعلــوم التضامــي عــىل منتوجــات الصيد البحــري واخلر 
والغــال والزيتــون واحلبوب واحملالــة للصندوق،

- شبه إستقرار ملوارد التوظيفات لسني 2020 و2021، 

- شبه إستقرار لملبالغ املتأتية من مسامهة املكتتبن لسني 2020 و2021.

الفاحــن  لفائــدة  التعويضــات  بعنــوان  هاّمــة  مبالــغ  2021 رصف  وهشــدت ســنة 
ــىل  ــرت ع ــي أّث ــدة ال ــاف واجللي ــن اجلف ــدا م ــة وحتدي ــن اجلــواحئ الطبيعي ــن م املتّرري
ــف  ــل بتالي ــدوق التكّف ــوىل الصن ــرى واألجشــار املمثــرة. مكــا ت ــات الك ــة الزراع مردودي

اإلختبــارات املنجــزة ملعاينــة وتقيــم األرضار الفاحيــة. 
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ويف ما ييل كشف حلساب الصندوق للفرتة 2021-2019 :

201920202021

4392388241113399جملة موارد الصندوق )أد(

300003000030000اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق )أد(

3313261271مساهمة المصّرحين )أد(
المبالغ المتأتية من المعلوم التضامني على منتوجات الصيد البحري والخضر والغالل والزيتون 

133671288014210والحبوب المجّمعة من قبل ديوان الحبوب )أد(

112110-موارد التوظيفات المنجزة من طرف الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي )أد(

5234392367808بقايا موارد سنوات سابقة )أد(

2043320105-جملة تدخالت الصندوق )أد(

  )*(2032519992-مبالغ التعويضات المصروفة لفائدة المصّرحين المتضّررين )أد(

108113-المبالغ المصروفة بعنوان اإلختبارات المنجزة)أد(

---عموالت التصّرف )أد(

1677 1019-عدد العقود المنتفعة بتعويضات الصندوق

4614151840العدد الجملي لإلكتتابات في الصندوق في نهاية الموسم الفالحي

املصدر : اخلزينة العامة للبالد التونسية، مؤسسة »كتاما«

)*( تتعلــق هــذه املبالــغ بإســتمكال رصف تعويضــات لـــ 4 عقــود بعنــوان املــومس الفــايح 2019-2020 مبــا قــدره 67 أد ورصف تعويضــات لـــ 1673 
عقــد بعنــوان املــومس الفــايح 2020-2021 مبــا قــدره 19925 أد.

بلــغ عــدد اإلكتتبــات بالصنــدوق 1840 عقــد خــال املــومس الفــايح 2020-2021 يتعلــق 
بتأمــن مســتغات فاحيــة مبســاحة مجليــة تبلــغ 90139 هكتــار وبــرأس مــال مجــيل يناهــز 

30501 أد. وقــد مشلــت هــذه اإلكتتابــات : 

ــايح -2021 ــدوق لملــومس الف ــاب يف الصن ــة اإلكتت ــت معلي الزراعــات الكــرى : إنطلق
2020 يــوم 03 ديمســر 2020 إىل مــوىف ديمســر 2020 لفــرتة أوىل، مّث لفــرتة ثانيــة بعــد قــرار 
اللجنــة الوطنيــة للجــواحئ الطبيعيــة المتديــد يف آجــال إكتتــاب العقــود إىل مــوىف هشــر جانــيف 

2021 وقــد جسلــت مؤسســة »كتامــا« النتــاجئ التاليــة :

  عــدد العقــود املكتتبــة لملــومس 2020-2021 : 1817 عقــدا هتــّم 9000 مســتغلة 
ــدة، ــة واح ــتغلة فاحي ــن مس ــر م ــمّ أك ــن أن يض ــن ميك ــد التأم ــار أنّ عق ــة بإعتب فاحي

  املســاحة امجلليــة هلــذه املســتغات الفاحيــة املؤمّنــة : 61894 هكتــار وبــرأس مــال 
مجــيل 29876 أد،

  قمية املسامهات املدفوعة من قبل املكتتبن : 1245 أد.
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وبالتــايل، فقــد مّت تجسيــل إرتفاعــا يف عــدد العقــود املكتتبــة لملــومس الفــايح 2021-2020 
بنســبة 28,4 % ويف املســاحات املؤمنــة بنســبة 3,1 % يف حــن تراجعــت قميــة رأس املــال 
املؤمــن بنســبة 45,0 % مقارنــة باملــومس الفــايح 2019-2020. هــذا، وجتــدر املاحظــة أّن 
ــغ  العقــود الــي مل مّت جتديدهــا خــال املــومس الفــايح 2020-2021 تقــّدر بـــ 466 عقــدا مببل

ــز 457 أد. مســامهات مجــيل يناه

ــدوق لملــومس الفــايح  ــاب يف الصنـــ ــة اإلكتت ــت معلي ــرة : إنطلق األجشــار املمثـــ
2020-2021 مــن 04 مــارس إىل 22 مــارس 2021 وقــد جسلــت مؤسســة »كتامــا« 

ــة : ــاجئ التالي النت

  عدد العقود املكتتبة لملومس 2020-2021 : 23 عقدا،

  املســاحة امجلليــة لملســتغات الفاحيــة املؤمّنــة : 28245 هكتــار وبــرأس مــال مجــيل 
625 أد،

  قمية املسامهات املدفوعة من قبل املكتتبن : 26 أد.

وبذلــك، يتــوزع العــدد امجلــيل للعقــود املكتتبــة واملســاحات املؤمنــة ومســامهات املكتتبن 
حســب الواليــات مكــا يــيل :

 الوالية

الموسم 2020-2021الموسم 2020-2019

عدد العقود المكتتبة 
)زراعات كبرى 
وأشجار مثمرة(

المساحة المؤمنة 
)هكتار(

مساهمات المكتتبين 
)أد(

عدد العقود المكتتبة 
)زراعات كبرى 
وأشجار مثمرة(

المساحة المؤمنة 
)هكتار(

مساهمات المكتتبين 
)أد(

5302493752052133759397سليانة

4111470926277136018470الكاف

24247027136810834137القصرين

13567382531184996176,7باجة

824912333814بنزرت

42421710135275452زغوان

2470826141717جندوبة

16309195537913منوبة

420572401نابل

1167415000,3القيروان

23503---سيدي بوزيد

---23048بن عروس

14156002713591840901391271الجملة

املصدر : مؤسسة “كتاما”
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ــدة 31 ترحيــا بقميــة  ــغ عــدد التصــارحي حبصــول رضر جــراء جاحئــة اجللي وقــد بل
ــوزع مكــا يــيل : ــغ 467 أد. وتت ــة تبل أرضار مجلي

 07 تصارحي يف الزراعات الكرى )واليات سليانة وباجة ومنوبة(،

 08 تصارحي يف البقوليات )واليات سليانة وباجة ومنوبة(،

 16 ترحي يف األجشار املمثرة )واليات الاف والقرين وسليانة والقروان(.

ــة  ــاف 1648 ترحيــا بقمي ــراء جاحئــة اجلف ــدد التصــارحي حبصــول رضر ج ــغ ع بل
أرضار مجليــة تبلــغ 19483 أد. وتتــوزع عــىل واليــات الــاف وســليانة والقريــن وزغــوان 

وباجــة ومنوبــة. 

وقــد قامــت مؤسســة »كتامــا« يف مرحلــة أوىل مبعاينــة األرضار احلاصلــة، ويف مرحلــة 
ــك  ــّرح وذل ــّل م ــض ل ــة التعوي ــة وقمي ــم األرضار الهنائي ــراء لتقي ــف خ ــة مّت تلكي ثاني
ــة  ــن معلي ــد أّم ــة. وق ــة للجــواحئ الطبيعي ــة الوطني بعــد احلصــول عــىل ترخيــص مــن اللجن
اإلختبــارات 08 خــراء معمتديــن مــن اجلامعــة التونســية لــرشاكت التأمــن ورافقهــم رؤســاء 

ماتــب تأمينــات »كتامــا« يف اجلهــات التــّررة.  

وجيدر اإلشارة إىل أّنه مّت رفض البّت يف 06 تصارحي حبصول رضر مكا ييل : 

- تــرحي وحيــد حبصــول رضر لألجشــار املمثــرة جــراء اجلفــاف يف منطقــة بوعــرادة 
مــن واليــة ســليانة،

- 05 تصــارحي حبصــول رضر لألجشــار املمثــرة ناجتــة عــن الريــاح القويــة خاصــة يف 
واليــة الــاف نظــرا ألّن مســتوى الريــاح ال يرتــي لتصنيفــه جكاحئــة.  
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هــذا، وقــد أّدت معليــة تقيــم األرضار الفاحيــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة لملــومس 
الفــايح 2020-2021 إىل النتــاجئ التاليــة :

الموسم الفالحي

مطالب اإلعالم بحصول أضرار ناجمة 
الملفات المتحّصلة على التعويضالمطالب التي تّمت دراستهاعن الجليدة أو الجفاف 

صول 
صاريح بح

عدد الت
ضرار

أ

عدد المستغالت الفالحية 
ضّررة

المت

ضرار المقّدرة حسب 
قيمة األ

اإلختبار )أد(

عدد المطالب

عدد المستغالت الفالحية

ضات )أد(
تقديرات التعوي

عدد المطالب

عدد المستغالت الفالحية

صروفة 
ضات الم

مبالغ التعوي
)أد(

10273572الموسم 2020-2019
 34012,4

)*(
1027357220407

 1023
)***(

3566
)***(

20392
)***(

16794539الموسم 2021-2020
19950
)**(

16794539199501673452919925

)*( تتعلق بقمية األرضار القصوى احملمتلة عند حصول إجاحة شاملة واحملتسبة عىل أساس 60 % من رأس املال املؤمن.
)**( تتعلــق بقميــة األرضار احلقيقيــة احملتســبة عــىل ضــوء تقاريــر اإلختبــارات والــي مّت ضبطهــا عــىل أســاس نســبة مــن قميــة املنتــوج أو مــن 

نفقــات اإلنتــاج. 
)***( مّت حتين معطيات املومس الفايح 2019-2020 عىل إثر رصف تعويضات لـ 4 ملفات مبا قدره 67 أد. 

ــل أسبـــــاب عــدم تعويــــض بعــض امللفـــــات بعنــوان املــومس الفاحــــي الفــارط  وتمتّث
2020-2021 والبالــغ عددهــا 6 ملفــات مببلــغ تعويــض مجــيل قــدره 25 أد وهتــّم 10 
ــّواة.  ــة مس ــة اجلبائي ــادة يف الوضعي ــا لهش ــدمي أحصاهب ــدم تق ــة يف ع ــتغات فاحي مس

هذا، وقد مّت خال سنة 2021 رصف تعويضات بـ:

ــق  ــات مّت تعلي ــك لـــ 4 ملف ــارط 2019-2020 وذل ــايح الف ــومس الف ــوان امل - 67 أد بعن
النظــر فهيــا ســنة 2020 إّمــا لعــدم إســتمكال أحصاهبــا مجليــع الوثائــق املطلوبــة أو 
لوجــود خطــأ يف إحتســاب مبلــغ التعويــض حيــث مّت إحتســابه عــىل مســتغلة فاحيــة 

واحــدة يف حــن أّن عقــد التأمــن يشــمتل عــىل عــّدة مســتغات جماحــة،

- 45 أد بعنــوان املــومس الفــايح الفــارط 2019-2020 لفائــدة 4 مطالــب إعــرتاض مــن 
مجلــة 14 مطلــب إعــرتاض ورد ســنة 2020 وذلــك بعــد موافقــة اللجنــة الوطنيــة للجواحئ 
الطبيعيــة وعــىل إثــر التوّصــل بتقريــر اإلختبــار. وبإعتبــار عــدم تكويــن املّدخــرات 
الروريــة لتغطيــة هــذه النفقــات عنــد إعــداد تقديــرات التعويضــات لملــومس الفــايح 
2019-2020 والــي بلغــت آنــذاك 20407 أد، فقــد مّت األخــذ بعــن اإلعتبــار هلــذه 
ــي  ــايح 2020-2021 وال ــومس الف ــات لمل ــرات التعويض ــداد تقدي ــد إع ــات عن النفق

ــت 19950 أد. بلغ
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 صنــدوق ضمــان القــروض الســكنية لفائــدة الفئــات اإلجتماعيــة 

مــن ذوي الدخــل غيــر القــار

أحــدث صنــدوق مضــان القــروض الســكنية لفائــدة الفــات اإلجمتاعيــة مــن ذوي الدخــل 
غــر القــار مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 2018 قصــد تجشيع الفــات اإلجمتاعيــة الضعيفة 
ومتوســطة الدخــل عــىل إقتنــاء أو بنــاء مســكن وذلــك مــن خــال محّتــل 70 % مــن مبالــغ 
القــروض الســكنية غــر القابلــة لإلســتخاص بعنــوان األصــل والفوائــض التعاقديــة الــي 

حــّل أجلهــا. 

ــة مبــا قــدره 40000 أد  ــة الدول ــدوق مــوارد مــن مزاني ــدة الصن وقــد رصــدت لفائ
إىل مــوىف ســنة 2021 مّت مجتيدهــا باخلزينــة العامــة للبــاد التونســية إىل حــن التقــّدم 
ــة عــىل مســتوى الرشكــة التونســية للضــامن والبنــوك املنخرطــة  يف تفعيــل هــذه اآللي

يف الرنــاجم.

ونشــر إىل أّنــه مّت بــدمع فــي مــن البنــك الــدويل تنظــم نــدوة للتعريــف برنــاجم 
ــدى البنــوك واإلدارات املعنيــة. مكــا إنتفــع 3 إطــارات مــن الرشكــة التونســية  الصنــدوق ل
للضــامن بتكويــن باخلــارج. وقامــت الرشكــة التونســية للضــامن بإبــرام إتفاقيــات ثنائيــة مــع 
5 بنــوك أبــدت إخنراطهــا يف الصنــدوق ويه بنــك اإلســان، التجــاري بنــك، بنــك األمــان، 
البنــك الوطــي الفــايح، البنــك التونــي للتضامــن. باإلضافــة إىل تنظــم ملتــى ســنة 
2019 لدراســة املخاطــر احملمتلــة مــن هــذا الرنــاجم املوّجــه للفــات اإلجمتاعيــة مــن ذوي 

الدخــل غــر القــار.

ــد  ــة قص ــة داخلي ــة معلوماتي ــر منظوم ــامن بتطوي ــية للض ــة التونس ــت الرشك ــا قام مك
تهسيــل التبــادل اإللكــرتوين للوثائــق مــع البنــوك املنخرطــة بالصنــدوق.

ــة التونســية للضــامن  ــن الرشك ــدت جلســة معــل خــال ســنة 2022 ب ــد إنعق هــذا، وق
ووزارة املاليــة وحبضــور ممثلــن عــن وزارة التجهــز واإلســان وامجلعيــة املهنيــة التونســية 
للبنــوك واملؤسســات املاليــة ملتابعــة تقــّدم تركــز الصنــدوق والنظــر يف إمانيــة رفــع 
التجميــد عــن جــزء مــن اإلعمتــادات املرصــودة لفائــدة الصنــدوق لتمتّكــن الرشكــة التونســية 
للضــامن مــن التعهــد مبطالــب التــرحي الــواردة مــن البنــوك وتوظيــف املــوارد املعبئــة يف 

ــدوق.     إطارالصن
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ويف ما ييل كشف حلساب الصندوق للفرتة 2021-2019 : 

201920202021
200002000040000جملة موارد الصندوق )أد(

20000--اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق )أد(
---مساهمة المنتفعين بالقروض السكنية )أد(

---توظيفات الصندوق )أد(
200002000020000بقايا موارد سنوات سابقة )أد(

---موارد أخرى )اإلسترجاعات بعنوان تسوية الملفات المنتفعة بالتعويض()أد(
---جملة تدخالت الصندوق )أد(

---مبالغ التعويضات المصروفة لفائدة البنوك )أد(
---عموالت التصّرف )أد(

---مبالغ القروض السكنية المصّرح بها لدى الشركة التونسية للضمان
---عدد المستفيدين من تدخالت الصندوق  

املصدر : الرشكة التونسية للضامن

 صنــدوق دعــم المؤسســات الصغــرى والمتوســطة التــي تمــّر 

بصعوبــات ماليــة ظرفيــة

ــة  ــات مالي ــّر بصعوب ــي مت ــطة ال ــرى واملتوس ــات الصغ ــدوق دمع املؤسس ــدف صن هي
ظرفيــة احملــدث مبقتــى قانــون املاليــة التمكيــيل لســنة 2014 إىل مســاعدة املؤسســات 
ــن  ــىل مواط ــة ع ــاطها واحملافظ ــة نش ــىل مواصل ــة ع ــة ظرفي ــات مالي ــّر بصعوب ــي مت ال

ــاء بديوهنــا.  الشــغل فهيــا والوف

وقد إنتفعت بتدخات الصندوق :

- املؤسســات املتحّصلــة عــىل قــرض مــن بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة 
وهــو اهليــل امللّكــف بالتــّرف يف مــوارد الصنــدوق،

- املؤسسات املنتفعة مبسامهة رشاكت اإلستمثار ذات رأس مال تمنية. 

ــك بعــد إحــداث  مّت، بتــارخي 04 مــارس 2019، إيقــاف العمــل بتدخــات الصنــدوق وذل
ــون  ــى قان ــطة مبقت ــرى واملتوس ــات الصغ ــة لملؤسس ــة املالي ــدمع اهليلك ــاد ل ــط إعمت خ
املاليــة لســنة 2018 مفتــوح لــدى البنــك املركــزي التونــي ولــه نفــس التدخــات الــي يقــوم 
ــة  ــة ظرفي ــات مالي ــي متــّر بصعوب ــرى واملتوســطة ال ــدوق دمع املؤسســات الصغ هبــا صن
ولكــن ليمشــل لّك املؤسســات الصغــرى واملتوســطة املتحصلــة عــىل قــروض بنكيــة أو عــىل 

ــة. ــال تمني مســامهة رشاكت اإلســتمثار ذات رأس م
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ســيقتر هــذا اجلــزء مــن التقريــر عــىل متابعــة تقــّدم تعبئــة املــوارد الراجعــة لصنــدوق 
دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة وتصفيــة تعهداتــه 
بعنــوان آليــة التخشيــص واملرافقــة واملتابعــة وآليــة تدعــم األمــوال الذاتيــة وآليــة القــروض 

وآليــة قــروض املســامهة وآليــة الضــامن. 

عرفــت مــوارد الصنــدوق تطــّورا طفيفــا ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020 ولكهنــا تبــى 
دون مــا مّت حتقيقــه ســنة 2019، حيــث بلغــت 44333 أد ســنة 2021 مقابــل 42361 أد ســنة 
2020 يف حــن بلغــت املــوارد 43582 أد ســنة 2019 تبعــا إلحالــة منحــة مــن مزانيــة الدولــة 

لفائــدة الصنــدوق قبــل أن يــّم إيقــاف العمــل بتدخاتــه. 

ويعزى تطّور موارد الصندوق لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 إىل :

- أمهيــة الفوائــض املنقولــة مــن تــّرف ســنة 2020 إىل تــّرف ســنة 2021 وذلــك رمغ 
ــك  ــدى بن ــوح ل ــدوق املفت ــغ قــدره 1804 أد ســنة 2021 مــن حســاب الصن ــل مبل حتوي

متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة إىل خزينــة الدولــة، 

- إرتفــاع جحــم املــوارد الذاتيــة للصنــدوق املتأتيــة مــن إســتخاص اإلعمتــادات املســندة 
يف إطــار آليــة تدعــم األمــوال الذاتيــة وآليــة القــروض وآليــة قــروض املســامهة والفوائد 

ــد التأخر. وفوائ

ــة التونســية للضــامن  ــرف الرشك ــن ط ــزة م ــات املنج ــوارد التوظيف ــت م يف حــن عرف
تراجعــا ملحوظــا ســنة 2021 مقارنــة بالســنوات الســابقة نتيجــة ختفيــض البنــك املركــزي 

ــذ ســنة 2020. ــا عــىل اإلّدخــار من ــدة الدني التونــي لنســبة الفائ

وبالتــوازي، عرفــت تدخــات الصنــدوق تطــّورا هاّمــا ســنة 2021 مقارنــة بســنة 2020 
ــل  ــنة 2021 مقاب ــت 3738 أد س ــث بلغ ــنة 2019، حي ــة بس ــة مقارن ــى ضعيف ــا تب ولكهن
1192 أد ســنة 2020 و4893 أد ســنة 2019. ويعــود تطــّور التدخــات لســنة 2021 مقارنــة 
بســنة 2020 إىل تطــّور جحــم العمــوالت الراجعــة إىل بنــك متويــل املؤسســات الصغــرى 
واملتوســطة ورشاكت اإلســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة بعنــوان ســنة 2021 والســنوات 
الســابقة. يف حــن تراجــع جحــم املبالــغ املروفــة بعنــوان خمتلــف اآلليــات ســنة 2021 
مقارنــة بســني 2020 و2019 نظــرا للتقــّدم الكبــر خــال الســنوات الســابقة يف رصف 
مســتحقات إعــادة اهليلكــة لعــدد مــن املؤسســات الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة وعــدم 
ــف  ــة املؤسســات. مكــا أّن خمتل ــادة اهليلكــة بالنســبة لبقي ــاجم إع ــّدم يف برن ــل تق تجسي
ــدمع ســيولة املؤسســات خــال ســني 2020 و2021  ــة ل اإلجــراءات الــي إختذهتــا الدول
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قــد ســاعدت هــذه املؤسســات عــىل خــاص جــزء مــن ديوهنــا وبالتــايل عــدم جلــوء البنــوك 
ورشاكت اإلســتمثار إىل التقــايض وتفعيــل تدخــات الصنــدوق بعنــوان آليــة الضــامن.    

ويف ما ييل كشف حلساب الصندوق للفرتة 2021-2019:

201920202021

435824236142529جملة موارد الصندوق )أد(

1168451385813169- الموارد المخصصة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

--6531اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق من ميزانية الدولة )أد(

المبالغ المتأتية من إستخالص اإلعتمادات المسندة بعنوان آلية تدعيم األموال الذاتية والقيمة الزائدة 
140-13والمرابيح المتعلقة عنها )أد(

المبالغ المتأتية من إستخالص اإلعتمادات المسندة بعنوان آلية القروض والفوائد وفوائد التأخير 
1422 )*(14991077المتعلقة بها )أد(

المبالغ المتأتية من إستخالص اإلعتمادات المسندة بعنوان آلية قروض المساهمة وفوائد التأخير 
414 )**(237396المتعلقة بها المتعلقة بها )أد(

11193 856512385بقايا موارد سنوات سابقة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة )أد(
)***(

2267372850329360- الموارد المخصصة لفائدة الشركة التونسية للضمان

4455مساهمات المستفيدين بآلية الضمان )أد(

264921951183موارد التوظيفات المنجزة من طرف الشركة التونسية للضمان )أد(

240442630328172بقايا موارد سنوات سابقة لدى الشركة التونسية للضمان )أد(

489311923738جملة تدخالت الصندوق )أد(

2282المبالغ المصروفة بعنوان آلية التشخيص واإلحاطة والمرافقة )أد(

37463المبالغ المصروفة بعنوان آلية تدعيم األموال الذاتية )أد(

-1891702المبالغ المصروفة بعنوان آلية القروض )أد(

-184852المبالغ المصروفة بعنوان آلية قروض المساهمة )أد(

--23المبالغ المصروفة بعنوان آلية الضمان )أد(

---مبالغ التعويضات بعنوان مضان أصل القروض البنكية غر القابلة لإلسرتجاع  )أد(

---مبالغ التسبيقات بعنوان مضان أصل القروض البنكية يف طور اإلستخاص القضايئ )أد(

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

---مصاريف التقايض )أد(

3372 )****(1855عموالت بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة )أد(

98 )*****(13988عموالت شركات اإلستثمار ذات رأس مال تنمية )أد(

411331263عموالت الشركة التونسية للضمان )أد(

املصدر : بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة، الرشكة التونسية للضامن

)*(        مهنا 347 أد تتعلق بإستخاصات بعنوان السنوات السابقة
)**(     مهنا 149 أد تتعلق بإستخاصات بعنوان السنوات السابقة

)***(     مّت إرجــاع مبلــغ قــدره 1804 أد ســنة 2021 مــن الرصيــد املتبــي بالصنــدوق إىل اخلزينــة العامــة للبــاد التونســية مــن طــرف  بنــك متويــل  
املؤسســات الصغرى واملتوســطة

)****(   تتعلــق بعمــوالت البنــك للفــرتة 2016-2021 بعنــوان إســتخاص اإلعمتــادات املســندة يف إطــار آليــة القــروض والفوائــد املنجــّرة عهنــا. مــع  
العــم أّن معولــة البنــك لســنة 2021 قــد بلغــت 562 أد 

)*****( مهنا 9 أد تتعلق بعموالت رشاكت اإلستمثار بعنوان سنة 2020
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وتمتثل تدخات الصندوق يف ما ييل :

- صــرف مســتحقات إعــادة الهيكلــة بعنــوان آليــة التشــخيص واإلحاطــة والمرافقــة وآليــة تدعيم 
األمــوال الذاتيــة وآليــة القــروض وآلية قــروض المســاهمة :

تتعلق مستحقات إعادة اهليلكة املالية مبا ييل :

ــادي  ــايل واإلقتص ــص امل ــة التخشي ــاز دراس ــن بإجن ــراء امللكف ــاب اخل ــديد أتع - تس
ومعليــات املرافقــة لــدى املؤسســات املاليــة ومتابعــة تنفيــذ برنــاجم إعــادة اهليلكــة )آليــة 

ــة واملتابعــة(، التخشيــص واملرافق

- وضــع إعمتــادات عــىل ذّمــة رشاكت اإلســتمثار ذات رأس مال تمنية لمتكن املؤسســات 
املعنيــة مــن تدعــم أمواهلــا الذاتيــة وخــاص معــوالت التــّرف لــرشاكت اإلســتمثار 

ذات رأس مــال تمنيــة )آليــة تدعــم األمــوال الذاتيــة(،

ــل إلجنــاز  ــة األج ــطة وطويل ــروض متوس ــناد ق ــة وإس ــادة اجلدول ــات إع ــل معلي - متوي
ــروض(، ــة الق ــة )آلي ــة املالي ــادة اهليلك ــة إع ــا معلي ــدة تتطلهب ــتمثارات جدي إس

- إســناد قــرض مســامهة بــدون نســبة فائــدة للباعــث أو املســامه الرئيــي باملؤسســة 
ــة التــّرف لبنــك متويــل املؤسســات  للرتفيــع يف رأس مــال املؤسســة وخــاص معول

الصغــرى واملتوســطة )آليــة قــروض املســامهة(. 

وقــد عقــدت جلنــة تســير الصنــدوق خــال ســنة 2021 إجمتاعــن بتــارخي 30 مــارس 
2021 و01 أكتويــر 2021 ملتابعــة تقــّدم إجنــاز برنــاجم إعــادة هيلكــة 122 مؤسســة حتّصلت 
عــىل املصادقــة الهنائيــة جبملــة تعهــدات تقــّدر بـــ 61653 أد دون إعتبــار أتعــاب اخلــراء 

والعمــوالت. فــّم خــال هذيــن اإلجمتاعــن:

- دراســة ملفــات بعــض املؤسســات املتحّصلــة عــىل املصادقــة الهنائيــة والنظــر يف إلغــاء 
القــرض املتوســط املــدى املصــادق هيلع أو إلغــاء اكمــل برنــاجم اهليلكــة املاليــة املصــادق 
هيلع. وقــد أفضــت أشــغال اللجنــة إىل إلغــاء برنــاجم هيلكــة 03 مؤسســات لعــدم 
تجسيــل تقــّدم يف تنفيــذ الرنــاجم بســبب إّمــا عــدم احلصــول عــىل موافقــة البنــك عــىل 
إعــادة جدولــة الديــون أو إلشــاليات يف مســألة حتاصــص الضامنــات. وتبعــا لذلــك، 
ــة عــىل إعــادة هيلكهــا 119  ــة الهنائي ــة عــىل املصادق ــغ عــدد املؤسســات املتحّصل بل
مؤسســة جبملــة تعهــدات تقــّدر بـــ 58474 أد دون إعتبــار أتعــاب اخلــراء والعمــوالت، 

قابلــة لإلخنفــاض حســب مــدى التقــّدم يف تنفيــذ برنــاجم إعــادة اهليلكــة،    
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ــراء  ــاء اخل ــي مّت إعف ــات ال ــض املؤسس ــة لبع ــادة اهليلك ــاجم إع ــذ برن ــة تنفي - متابع
امللكفــن مبتابعهــا مــن مهامهــم. حيــث أّنــه مّت برجمــة إعــداد 119 تقريــر متابعــة مــن 
طــرف اخلــراء لفائــدة 119 مؤسســة متحّصلــة عــىل املصادقــة الهنائيــة عــىل إعــادة 
هيلكهــا. وقــد قامــت جلنــة تســير الصنــدوق باملصادقــة عــىل 23 تقريــر وإلغــاء إجنــاز 
85 تقريــر مل يقــم اخلــراء امللكفــن هبــا بتقدميهــا يف اآلجــال املتفــق علهيــا ورفــض 
ــاجم  ــدرة برن ــم مــدى ق ــر بتقي ــام اخلب ــا لضعــف حمتواهــا أو لعــدم قي ــر إّم 11 تقري
ــك  ــي واجههــا وذل ــات ال إعــادة اهليلكــة عــىل متكــن املؤسســة مــن جتــاوز الصعوب
للتأخــر احلاصــل يف تنفيــذ اإلجــراءات الــي تتطلهبــا إعــادة اهليلكــة. وتبعــا لذلــك، 
ــت املاتــب اجلهويــة لبنــك متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة متابعــة تنفيــذ  تولّ
برنــاجم إعــادة اهليلكــة لملؤسســات الــي مّت إعفــاء اخلــراء امللكفــن مبتابعهــا مــن 
ــة  ــار جلن ــىل أنظ ــة ع ــرة متابع ــرض 24 مذك ــنة 2021 ع ــال س ــد مّت خ ــم. وق مهامه

تســير الصنــدوق تتعلــق بـــ 24 مؤسســة.

ــل  ــك متوي ــات بن ــدوق إىل مــوىف ســنة 2021 حســب بيان ــات الصن وتتلخــص إحصائي
ــيل :      ــرى واملتوســطة مكــا ي املؤسســات الصغ

لملؤسســات،  التشــغيلية  الطاقــة  قــّدرت 

إعــادة  برنــاجم  عــىل  هنائيــا  املصــادق 

هيلكهــا والبالــغ عددهــا 119 مؤسســة : 

شــغل.  موطــن   2367

املزمــع  الشــغل  مواطــن  عــدد  ويبلــغ 

اهليلكــة  إعــادة  معليــة  إحداثهــا مضــن 

وتقــّدر  إضــايف.  شــغل  موطــن   2196

مجمــوع تعهــدات الصنــدوق إلعــادة هيلكــة 

ــار العمــوالت وأتعــاب  الــرشاكت دون إعتب

اخلبــــراء 58474 أد أي مبعــدل 492 أد 

ــة  ــدة وبتلكف ــة الواح ــادة هيلكــة الرشك إلع

تقديريــة تبلــغ 12,8 أد خللــق موطــن شــغل 

للحفــاظ هيلع. أو 



73

وتتوزع تعهدات الصندوق إلعادة هيلكة املؤسسات حسب اآلليات مكا ييل :

السنوات

عدد 
المؤسسات 
المصادق 
نهائيا على 
إعادة هيكلتها

عدد 
مواطن 
الشغل 
الحالية

عدد مواطن الشغل 
اإلضافية المزمع 

إحداثها ضمن عملية 
إعادة الهيكلة

آلية القروض
آلية 

قروض 
المساهمة 

)أد(

آلية تدعيم 
األموال 
الذاتية : 
مساهمات 
شركات 

اإلستثمار 
)أد(

آلية 
التشخيص 
والمرافقة 
والمتابعة 
: أتعاب 
الخبراء

مجموع 
تعهدات 

الصندوق 
إلعادة 
هيكلة 

المؤسسات

قروض 
إعادة 

الجدولة 
)أد(

قروض 
التمويل 

)أد(

تعهدات الصندوق 
من 2015 إلى 
موفى 2021

119236721963198253971085010245-58474

11101110----أتعاب الخبراء

3206-10852121--العموالت

3198253971193512366111062790مجموع التعهدات بإعتبار العموالت وأتعاب الخبراء

املصدر : بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة

ــراء  ــاب اخل ــار أتع ــات دون إعتب ــة املؤسس ــادة هيلك ــدوق إلع ــدات الصن ــوزع تعه وتت
ــيل : ــاع النشــاط مكــا ي ــوالت حســب قط والعم

عدد المؤسسات المصادق نهائيا قطاع النشاط
على برنامج إعادة هيكلتها

تعهدات الصندوق إلعادة هيكلة 
المؤسسات )أد(

84209الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية

2514427الصناعات الغذائية

128060الصناعات الكيميائية والبالستيكية

2367التنشيط الشبابي والترفيه والعناية بالطفولة ورعاية المسنين

138575صناعات مواد البناء والخزف والبلور

3798خدمات في الدراسات والخبرات والمعونة

115682الصناعات المختلفة

186558صناعات النسيج واإلكساء والجلود واألحذية

1173الخدمات البيئية

5886الفالحة

1141أنشطة اإلنتاج والصناعات الثقافية

1500أشغال عامة

21101السياحة

176997خدمات أخرى

11958474الجملة

املصدر : بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة
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ويشــر توزيــع تعهــدات الصنــدوق إلعــادة اهليلكــة حســب قطــاع النشــاط الــوارد 
باجلــدول أعــاه إىل إنتفــاع املؤسســات الناشــطة يف قطــايع الصناعــات الغذائيــة وصناعــة 
النســيج واإلكســاء واجللــود واألحذيــة بالنصيــب األوفــر مــن تعهــدات الصنــدوق وذلك بســبب 
هشاشــة هــذه القطاعــات وتأثرهــا املبــارش مبتغــرات الســوق العامليــة خاّصــة مهنــا ارتفــاع 
ســعر رصف العملــة الصعبــة باإلضافــة إىل أّن مداخيــل هــذه املؤسســات متأتيــة أساســا 

مــن التصديــر.  

ــراء  ــاب اخل ــار أتع ــات دون إعتب ــة املؤسس ــادة هيلك ــدوق إلع ــدات الصن ــوزع تعه وتت
ــيل : ــات مكــا ي ــوالت حســب الوالي والعم

ياحظ من خال توزيع تعهدات الصندوق حسب الواليات ما ييل:

- بالنســبة لواليــة الــكاف : مل يجســل املكتــب اجلهــوي لبنــك متويــل املؤسســات الصغــرى 
واملتوســطة ورشكــة التمنيــة واإلســتمثار للمشــال الغــريب إقبــاال عــىل اإلخنــراط مضــن 
تدخــات الصنــدوق وذلــك رمغ الزيــارات املتعــّددة الــي قــام هبــا رئيــس املكتــب اجلهــوي 
ــات  ــة املؤسس ــة لاف ــة التمني ــام لرشك ــر الع ــس املدي ــك والرئي ــام للبن ــر الع ــك واملدي للبن
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الــي تــايق صعوبــات باجلهــة وحمــاوالت إقناعهــا جبــدوى اإلخنــراط مضــن تدخــات 
ــدوق،  الصن

- بالنســبة لواليــة المنســتير : مّت تجسيــل إخنــراط مؤسســتن مضــن تدخــات الصنــدوق مّث 
ختلهيــام مع مواصلــة اإلجــراءات حيــث إكتفتــا بإعــادة جدولــة ديوهنــام البنكيــة لــدى بنــك 
متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة حســب المنــط العــادي إلعــادة اهليلكــة اخلــاص 

بالبنــك دون اللجــوء لتدخــات صنــدوق،

- بالنســبة لواليــة تطاويــن : مل يجســل املكتــب اجلهــوي لبنــك متويــل املؤسســات الصغــرى 
واملتوســطة إخنــراط لملؤسســات مضــن تدخــات الصنــدوق وذلــك رمغ وجــود مؤسســتن 
متــّران بصعوبــات إقتصاديــة وماليــة تتوّفــر يف إحدامهــا رشوط اإلخنــراط غــر أّن 
حماولــة رئيــس املكتــب اجلهــوي حلّثــا عــىل تقــدمي ملّفهــا مل جتــد نفعــا باإلضافــة لعــدم 

توّفــر موازنــات ماليــة لــدى الرشكــة وعــدم تفاعــل الباعــث إلنقــاذ املؤسســة،

- بالنســبة لواليــة قبلــي : مّت إخنــراط مؤسســة واحــدة مضــن تدخــات الصنــدوق. حيــث 
ــارخي 19  ــا بت ــا هيلكه ــاجم إعادهت ــىل برن ــا ع ــدوق هنائي ــير الصن ــة تس ــت جلن صادق

ــري 2019.  ــارخي 19 فيف ــة بت ــذه املصادق ــاء ه ســبمتر 2017 ومّت إلغ

هــذا، وقــد متكــن الصنــدوق مــن رصف قســط مــن مســتحقات إعــادة هيلكــة 103 مؤسســة 
متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة مــن مجلــة 119 مؤسســة مببلــغ مجــيل قــدره 57130 أد خــال 

الفــرتة 2015-2021. وتتــوزع املبالــغ املروفــة حســب اآلليــات مكــا يــيل :

اآلليات
اإلنجازات خالل الفترة 2015-2021تعهدات الصندوق

جملة تعهدات الصندوق العدد
المبالغ المصروفة خالل العدد)أد(

الفترة 2015-2021 )أد(
آلية التشخيص والمرافقة والمتابعة : أتعاب 

927-1110-الخبراء

آلية تدعيم األموال الذاتية : مساهمات 
4711147 مساهمة4910245 مساهمةشركات اإلستثمار 

آلية القروض )قروض إعادة الجدولة 
12634886 قرض13937379 قرضوقروض التمويل(

9510170 قرض مساهمة10210850 قرض مساهمةآلية قروض المساهمة 

2905958426857130الجملة

عدد المؤسسات المعنية ببرنامج إعادة 
الهيكلة

119 مؤسسة مصادق على برنامج 
103 مؤسسة منتفعة بتدخالت الصندوقإعادة هيكلتها

املصدر : بنك متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة
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وجتــدر اإلشــارة إىل أّن قــروض إعــادة اجلدولــة وقــروض المتويــل متوســطة املــدى قــد 
خّصصــت جلّهــا لمتويــل إســتمثارات جديــدة تتطلهبــا معليــات إعــادة اهليلكــة وأّن قــروض 
املســامهات ومســامهات رشاكت اإلســتمثار قــد خّصصــت يف مجملهــا لــدمع األمــوال 

ــة. ــة وتغطيــة مصاريــف اإلســهاك وجزئيــا خلــاص الديــون العاجل املتداول

ــة لبعــض املؤسســات وعددهــا 16 مؤسســة إىل  ويرجــع عــدم رصف املســتحقات املالي
وجــود إشــاليات تتعلــق أساســا بـــ :

- عــدم توّصــل هــذه املؤسســات إىل إبــرام إتفــاق مــع رشاكت اإلســتمثار أو مــع بنــك 
متويــل املؤسســات الصغــرى واملتوســطة بالنظــر إىل الــرشوط الــي يفرضهــا لّك طــرف،

- عدم المتّكن من إبرام قرار إعادة جدولة مع البنوك الرشيكة،

- إنعدام تفاعل البنوك الرشيكة يف مسألة حتاصص الضامنات. 

وبتواصــل وجــود هــذه اإلشــاليات وعــدم تجسيــل تقــّدم يف تنفيــذ برنــاجم إعــادة 
اهليلكــة، ســيّم النظــر مــن طــرف جلنــة تســير الصنــدوق يف إلغــاء القــرض املتوســط املــدى 

املصــادق هيلع أو إلغــاء اكمــل برنــاجم اهليلكــة املاليــة املصــادق هيلع. 

- صرف مستحقات إعادة الهيكلة بعنوان آلية الضمان :

ــة والرشكــة التونســية  ــة املرمــة بتــارخي 9 مــارس 2015 بــن وزارة املالي تبعــا لإلتفاقي
للضــامن، فقــد مّت توســيع تدخــات آليــة الضــامن لتمشــل مضــان المتويــات املســندة 
لملؤسســات الصغــرى واملتوســطة يف الصناعــة واخلدمــات يف إطــار إعــادة اهليلكــة املاليــة 
واملــرم يف شــأهنا ملحــق إتفاقيــة بتــارخي 15 جانــيف 2007 بــن الدولــة التونســية والرشكــة 

التونســية للضــامن.

وبذلــك، فقــد بلــغ جحــم القــروض واملســامهات املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق 21724 أد 
خــال الفــرتة 2007-2021 تتعلــق بـــ 29 قســط مــن قــروض بنكيــة بقميــة 12754 أد و57 قســط 

مــن مســامهات لــرشاكت إســتمثار ذات رأس مــال تمنيــة بقميــة 8970 أد. 

ويتــوزع عــدد وجحــم أقســاط القــروض واملســامهات املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق 
خــال الفــرتة 2007-2021 حســب قطــاع النشــاط مكــا يــيل :
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قطاع النشاط

أقساط القروض والمساهمات المصّرح 
بها لضمان الصندوق خالل الفترة 

2020-2007

أقساط القروض والمساهمات المصّرح 
الجملةبها لضمان الصندوق سنة 2021

عدد أقساط 
القروض 

والمساهمات 

حجم أقساط القروض 
والمساهمات )أد(

عدد أقساط 
القروض 

والمساهمات 

حجم أقساط القروض 
والمساهمات )أد(

عدد أقساط 
القروض 

والمساهمات 

حجم أقساط القروض 
والمساهمات )أد(

77209741507821024الصناعة

748012208700الخدمات

842145422708621724الجملة

املصدر: الرشكة التونسية للضامن

ويتــوزع جحــم أقســاط القــروض واملســامهات املــّرح هبــا لضــامن الصنــدوق خــال 
الفــرتة 2007-2021 حســب الواليــات مكــا يــيل :

هــذا ومل تــرد خــال ســنة 2021 أيــة مطالــب جديــدة لتعويــض القــروض واملســامهات 
غــر القابلــة لإلســرتجاع حســب مــا يبّينــه اجلــدول املــوايل. وال يــزال امللفــان الــواردان عــىل 
الرشكــة التونســية للضــامن خــال الفــرتة 2007-2020 واملتعلقــان بتعويــض 2 قــروض غــر 
قابلــة لإلســرتجاع يف حالــة تعليــق النظــر فهيــام إىل حــن توفــر الوثائــق املطلوبــة بالنســبة 
للقــرض املســند عــن طريــق الرشكــة التونســية للبنــك والبالــغ 1000 أد وتســوية الوضعيــة 
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جتــاه الرشكــة التونســية للضــامن بالنســبة للقــرض املســند عــن طريــق بنــك األمــان والبالــغ 
628 أد. مكــا ال تــزال اإلجــراءات التنفيذيــة لإلســتخاص القضــايئ للقــرض املســند عــن 
طريــق بنــك األمــان والبالــغ 900 أد جاريــة مّمــا حــال دون رصف بقيــة مســتحقات البنــك 

ســنة 2021.

المبالغ المصروفة )أد( تعهدات الصندوق
التمويالت غير القابلة 
لإلسترجاع المصادق 

علىتعويضها

التمويالت غير القابلة 
لإلسترجاع الواردة

السنوات

صروفة بعنوان 
المبالغ الم

ضي )أد(
ف التقا

صاري
م

صروفة بعنوان 
المبالغ الم

ضمان )أد(
آلية ال

العدد

صندوق بعنوان 
تعهدات ال

ف 
صاري

تحّمل قسط من م
ضي )أد(

التقا

صندوق بعنوان 
تعهدات ال

ضمان )أد(
آلية ال

عدد الملفات

ضي )أد(
ف التقا

صاري
م

ض أو 
صل القر

مبلغ أ
المساهمة )أد(

عدد الملفات

ضي )أد(
ف التقا

صاري
م

ض أو 
صل القرو

مبلغ أ
المساهمات )أد(

عدد الملفات

- 251 1 - 450 1 - 900 1 - 2528 3 الفترة 2020-2007

- - - - - - - - - - - - 2021

املصدر : الرشكة التونسية للضامن

ويفّر عدم ورود مطالب جديدة لتعويض القروض واملســامهات غر القابلة لإلســرتجاع 
خــال ســنة 2021 بأمهيــة اإلجــراءات الــي إختذهتــا الدولــة ملســاعدة املؤسســات الــي متــّر 
بصعوبــات ماليــة ظرفيــة عــىل مواصلــة نشــاطها وعــدم إحالــة ملفاهتــا إىل التقــايض 
ــذه  ــل أمّه ه ــر املســّددة. وتمتث ــغ غ ــوك ورشاكت اإلســتمثار بالنســبة لملبال ــل البن ــن قب م

اإلجــراءات يف إقــرار :

-  آليــات مضــان جديــدة عــىل غــرار آليــة مضــان قــروض التــّرف واإلســتغال املســندة 
مــن قبــل البنــوك لفائــدة املؤسســات املتــّررة مــن جاحئــة »كورونــا« والــي مّت متويلها 
بوفــورات مّت إقتطاعهــا مــن الصنــدوق الوطــي للضــامن وآليــة مضان القروض املســندة 
لفائــدة املؤسســات واملهنيــن الناشــطن يف قطــايع الســياحة والصناعــات التقليديــة 

رة مــن كوفيــد 19 والــي مّت متويلهــا يف إطــار مزانيــة وزارة املاليــة، املتــرّ

- خطــوط متويــل إلعــادة هيلكــة املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي تعــان صعوبــات 
ماليــة عــىل غــرار خــط اإلعمتــاد املفتــوح لــدى البنــك املركــزي التونــي وتــرمّس 
ــرى  ــة واملؤسســات الصغ ــة وزارة الصناع ــه ســنوّيا مبزاني اإلعمتــادات املخّصصــة ل

واملتوســطة،

ــة بالفــارق بــن نســبة فائــض قــروض اإلســتمثار ومعــدل نســبة الفائــدة  ــل الدول -  تكّف
يف الســوق النقديــة يف حــدود 3 نقــاط. وتــرمّس اإلعمتــادات املخّصصــة هلــذا الرنــاجم 

مبزانيــة وزارة الصناعــة واملؤسســات الصغــرى واملتوســطة، 
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ــدة املؤسســات  ــوك لفائ ــل البن ــة املســندة مــن قب ــل قــروض إعــادة اجلدول - إعــادة متوي
الصغــرى واملتوســطة املتــّررة مــن جاحئــة »كورونــا« والــي ال يتجــاوز جحــم 
إســتمثاراهتا بإعتبــار األمــوال املتداولــة 15 م د. وختّصــص اإلعمتــادات املتعلقــة هبــذا 

ــة، ــة وزارة املالي ــراء مبزاني اإلج

وذلــك باإلضافــة إىل تأجيــل ســداد الديــون واألداءات وإجــراءات أخــرى هلــا أثــر إجيايب 
مبــارش عــىل دمع ســيولة املؤسســات خال ســنة 2021. 

 صنــدوق دعــم الالمركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بيــن 

الجماعــات المحليــة

هيــدف صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بن امجلاعــات احمللية، 
احملــدث مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 2021، إىل متويــل امجلاعــات احملليــة قصــد تدعــم 
قدراهتــا ومســاعدهتا عــىل جماهبــة األعبــاء احملمولــة علهيــا وبلــوغ التــوازن املــايل وحتقيــق 

التضامــن واحلــّد مــن التفــاوت بيهنا. 

ويف إنتظــار التفعيــل التدرجيــي لصنــدوق دمع الامركزية والتســوية والتعديل والتضامن 
ــع  ــر توزي ــرشوط ومعاي ــة ب ــة املتعلق ــر التطبيقي ــدار األوام ــة وإص ــات احمللي ــن امجلاع ب
ــة العمــل لفــرتة إنتقاليــة باملعايراملعمتــدة  مــوارده بــن امجلاعــات احملليــة، ســيّم مواصل

حاليــا يف :

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

ــؤرخ يف 29 جــوان 2021، ــرار امل ــارس 2019 وبالق 29 م

- توزيــع مــوارد صنــدوق التعــاون بــن امجلاعــات احملليــة املنصــوص علهيــا باألمــر عــدد 
2797 لســنة 2013 املــؤرخ يف 8 جويليــة 2013.
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ويف ما ييل كشف حلساب الصندوق للفرتة 2021-2019 :

201920202021

815705--جملة موارد الصندوق )أد(

815705 --اإلعتمادات السنوية المحالة للصندوق من ميزانية الدولة )أد(
)*(

المبالغ المتأتية من مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 
---)أد(   

مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحلية في أشغال التيار الكهربائي والتنوير العمومي 
---)أد(

---المبالغ المتأتية من محصول الضرائب الراجعة لميزانية الدولة )أد(

---المداخيل المتأتية من إستغالل الثروات الطبيعية )أد(  

---بقايا موارد سنوات سابقة )أد(

815705--المبالغ المحالة من الصندوق إلى الجماعات المحلية والهياكل األخرى المستفيدة )أد(

638912--المبالغ المحالة إلى البلديات )أد(

476500--مهنا : املناب من الدمع املايل السنوي للتسير )أد(

82600     : املناب من الدمع املايل السنوي لإلستمثار )أد(

64800     : املبالغ املتأتية من معالم جبائية - املعلوم عىل املؤسسات واملعلوم عىل سعر التيار الكهربايئ )أد(

13512     : إعمتادات مالية إضافية )أد(

1500     : مساعدات إستثنائية متأتية من سلطة اإلرشاف )أد(

149793--المبالغ المحالة إلى المجالس الجهوية )أد(

52900مهنا : املناب من الدمع املايل السنوي للتسير )أد(

3200     : املبالغ املتأتية من معالم جبائية - املعلوم عىل املؤسسات واملعلوم عىل سعر التيار الكهربايئ )أد(

93693     : إعمتادات مالية إضافية )أد(

المبالغ المحالة إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان تطهير مديونية 
25000--الجماعات المحلية )أد(

2000--المبالغ المحالة إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية )أد(

املصدر :  منظومة أدب مركزي، اإلدارة العامة لملوارد وحومكة املالية احمللية بوزارة الداخلية

ــة العامــة للبــاد  ــدوق باخلزين ــدوق يف إنتظــار فتــح حســاب خــاص للصن ــة بتخصيــص املــوارد الازمــة ملصاريــف الصن ــة الدول )*( تتكفــل مزاني
ــه.  ــوارد الراجعــة ل التونســية إلدراج امل
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توزيع موارد الصندوق لسنة 2021 حسب اهليالك املستفيدة

توزعــت اإلعمتــادات احملالــة مــن الصنــدوق إىل امجلاعــات احملليــة واهليــالك األخــرى 
املســتفيدة، حســب بيانــات وزارة الداخليــة، مكــا يــيل :

- الدعــم المالــي الســنوي المخّصــص للتســيير واإلســتثمار : ختّصــص إعمتــادات الــدمع املــايل 
ــة.  ــود التمني ــع جمه ــة ودف ــس اجلهوي ــات واملجال ــرف للبلدي ــدرات الت ــدمع ق ــنوي ل الس
ويســند بصفــة مبــارشة إىل امجلاعــات احملليــة أو غــر مبارشة عن طريق ســلطة اإلرشاف 
ــن  ــدمع املــايل الســنوي ب ــوزع ال ــة. ي ــدوق القــروض ومســاعدة امجلاعــات احمللي أو صن
امجلاعــات احملليــة وفــق املقاييــس املضبوطــة بالقــرار املــؤرخ يف 22 جــوان 2018 مكــا 
مّت تنقيحــه بالقــرار املــؤرخ يف 29 مــارس 2019 وبالقــرار املــؤرخ يف 29 جــوان 2021.
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اإلستعماالتالنسبةالهيكل المستفيد/المقياسالنسبةالتبويب

86,5 % نفقات التصرف

90 % البلديات

10 %-التساوي

تمويل مختلف حاجيات البلديات في إطار التدبير الحّر 
38 %- عدد السكان

31 %- المقابيض

9 %- التفاوت

إثر وجود صعوبات مالية أو حاجيات خصوصية12 %- التوازن

تمويل مختلف حاجيات المجالس البلدية في إطار التدبير 10 % المجالس الجهوية
الحّر

13,5 %نفقات التنمية

100 %البلديات

دعم مجهود التنمية 25 %بلدية تونس

يوزع لفائدة 24 بلدية معنية29 %بلديات مراكز الواليات
صندوق القروض ومساعدة 

يوضع تحت تصرف صندوق القروض قصد إسناد 27 %الجماعات المحلية
مساعدات إستثنائية للجماعات المحلية

يوضع تحت تصرف سلطة اإلشراف قصد تلبية 19 %سلطة اإلشراف
الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية

ــى  ــي عل ــوم اإلضاف ــى المؤسســات، المعل ــوم عل ــة )المعل ــم جبائي ــن معالي ــة م ــغ المتأتي - المبال
ســعر التيــار الكهربائــي( : تتــأىت هــذه املبالــغ ســابقا مــن صنــدوق التعــاون بــن امجلاعــات 
احملليــة قبــل حذفــه بقتــى قانــون املاليــة لســنة 2021. وقــد مّت توفــر اإلعمتــادات املتعلقــة 
هبــذا املــورد لســنة 2021 عــىل مزانيــة الدولــة يف إنتظــار فتــح حســاب خــاص بصنــدوق 
دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة. وختّصــص هــذه 
اإلعمتــادات لتغطيــة احلاجيــات املاليــة للبلديــات واملجالــس اجلهويــة يف إطــار التدبــر احلــّر. 
وتقــوم وزارة الداخليــة والتمنيــة احملليــة ســنويا بدعــوة البلديــات لتخصيــص هــذه املــوارد 
خلــاص ديوهنــا جتــاه املؤسســات العموميــة وخاصــة الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز.

- مــوارد ماليــة إضافيــة : مّت خــال ســنة 2021، توفــر إعمتــادات إضافيــة بصنــدوق دمع 
الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة لفائدة بعــض املجالس 

اجلهويــة والبلديــات خّصصــت مكــا يــيل:

اإلستعماالتاإلعتمادات )أد(الهيكل المستفيد

المجلس الجهوي بتطاوين
تمويل صندوق التنمية الجهوية بوالية تطاوين80000

خالص أجور أعوان شركات البيئة والغراسة والبستنة بوالية 11991
تطاوين

خالص أجور أعوان شركات البيئة والغراسة والبستنة بوالية قبلي1702المجلس الجهوي بقبلي

تهيئة المسرح البلدي بحومة السوق في إطار اإلستعداد إلحتضان 13512بلدية جربة حومة السوق
فعاليات القمة الفرنكوفونية

107205الجملة
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- مســاعدات إســتثنائية متأتيــة مــن ســلطة اإلشــراف : مّت إحالــة إعمتــادات بـــ 1500 أد لفائــدة 
11 بلديــة قصــد خــاص ديوهنــا موزعــة مكــا يــيل :

اإلستعماالتالدعم اإلستثنائي )أد(الديون في موفى سنة 2020 )أد(البلدية

خالص ديون2847250قرطاج

خالص ديون666100سيدي ثابت

خالص ديون871100قبالط

خالص ديون534100الدهماني

خالص ديون1164150مكثر

خالص ديون1248150حاجب العيون

خالص ديون1012200خنيس

خالص ديون537100بنان بوضر

خالص ديون529100منزل حياة

خالص ديون1491150مطماطة الجديدة

خالص ديون576100غمراسن

114751500الجملة

- مــوارد لتطهيــر مديونيــة الجماعــات المحليــة : توضــع هــذه املــوارد عــىل ذّمــة صنــدوق 
القــروض ومســاعدة امجلاعــات احملليــة والبالغــة 25000 أد ســنة 2021 خلــاص أقســاط 
ــق  ــوزاري املضي ــس ال ــرار املجل ــا لق ــة طبق ــة الدول ــىل مزاني ــة ع ــة محمول ــون 64 بلدي دي

املنعقــد بتــارخي 30 أكتوبــر 2017.

- مــوارد للوكالــة البلديــة للخدمــات البيئيــة : مّت حتويــل 2000 أد للواكلــة البلديــة للخدمــات 
ــة  ــة ملقاوم ــة الوطني ــذ اخلط ــىل تنفي ــاإلرشاف ع ــة ب ــس امللكف ــة تون ــة لبلدي ــة التابع البيئي
احلــرشات طبقــا لقــرار املجلــس الــوزاري املضيــق املنعقــد بتــارخي 12 مــاي 2015. وتمشل 
اخلطــة إقتنــاء املبيــدات وكــراء الوســائل اجلويــة ملقاومــة احلــرشات باملــآوي الريفيــة 
ــروان  ــة والق ــل وسوس ــروس وناب ــن ع ــة وب ــس وأريان ــات ويه تون ــعة بـــ 7 والي الشاس
ــر  ــة إىل توف ــيجويم باإلضاف ــبخة الس ــة بس ــة الوشواش ــىل مقاوم ــاوة ع ــتر ع واملنس

ــذ اخلطــة. ــدمع البــرشي واللوجســي الازمــن لتنفي ال
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ويبــن اجلــدول املــوايل الوضعيــة املاليــة للجامعــات احملليــة )بلديــات وجمالــس جهويــة( 
وتطــّور مــؤرش اإلســتقالية املاليــة للجامعــات احملليــة ومــؤرش الامركزيــة يف بعدهــا املــايل 

ومــؤرش املجهــود اإلدخــاري خــال الثــاث ســنوات األخــرة 2019 و2020 و2021 :
الوحدة : ألف دينار

 
201920202021

المجالس البلديات
المجالس البلدياتالجملةالجهوية

المجالس البلدياتالجملةالجهوية
الجملةالجهوية

201507711288483143925208592510317733117697235632713249113681237جملة الموارد
11673111013121268623113387090066122393612262831016611327944موارد العنوان االول

200 200722 00044 234678 810653 42432 333620 097777 23649 728الموارد الذاتية
تحويالت الدولة للتسيير 

بإعتبار فواضل السنة السابقة 
)على موارد صندوق دعم 

الالمركزية(

439 07552 215491 290513 44657 256570 702548 28357 461605 744

632 665482 96752 324429 110459 21449 100410 652402 44744 357* المناب من الدعم السنوي
* الموارد المتأتية من المعلوم 

885 55263 3332 12661 95734 1681 09432 21426 8801 24على المؤسسات

* الموارد المتأتية من المعلوم 
اإلضافي على سعر التيار 

الكهربائي
16 1552 94919 10416 0783 72719 8052 4431 6954 137

* تحويالت وموارد أخرى 
091 54155055 44754 46157 9862 99254 40043 5923 40مخصصة للتسيير

113004412232492353293 1893761 707 054941 76710275351875302952 847موارد العنوان الثاني
860 977457 88319 904437 208479 69718 474461 673444 80118 425الموارد الذاتية

58612031181853704 1371614650 425 189921 55410080741382628450 374تحويالت الدولة لإلستثمار
* المناب من الدعم لإلستثمار 
بإعتبار فواضل السنة السابقة 

)على موارد صندوق دعم 
الالمركزية( 

87 256-87 256109 764-109 764104 701- 104 701

460 376528 08441 449487 797330 65132 552297 097272 45529 243 * منح التجهيز ومنح أخرى
* موارد البرنامج الجهوي 

604 604327 327- 179 179264 264- 178 178292 292 - للتنمية

* الموارد المتأتية من 
939 138892 801834 22358 449667 773624 64242 799730 686 843 43اإلعتمادات المحالة

729 41  574155 24241 07342 1692 20040 41278848 47موارد اإلقتراض
442 2692086 173663 5531423 8481848 42319715151255706592 092698 1273جملة النفقات

1120817 226 381106459156 4611035 92059 940975 758997 18257 940 نفقات العنوان األول
549 593706 95634 089671 947654 14234 140619 258579 88235 543نفقات التأجير

489 753310 73512 052297 001288 05113 077275 405309 67211 297نفقات وسائل المصالح
909 88473 0257 66  593 70  294 29810 17060 82  763 4079 72نفقات التدخالت المحلية
1791308138 -1179   - 1نفقات التصّرف الطارئة

733 74598829 28  468 22  219 1  248 21  552 27  332 1  220 26  فوائد الدين
625 043965 581607 172358 386813 786533 574279 973 665 640 909 332 نفقات العنوان الثاني
018 437  770 153  248 283  321 393  667 168  655 412224 587473 825201 271اإلستثمارات المباشرة

467 31252 52  086155 04728 28  01839 00440 1440التمويل العمومي
722 01848 7042 49246 50039 2  992 36  695 20545 4902 43تسديد أصل الدين

222 200427 399  022 27328 172352 334  100 18  450 414  870 396  581 17النفقات على اإلعتمادات المحالة
452- 452   ------نفقات حسابات أموال المشاركة

جملة التحويالت/موارد 
ميزانية الدولة دون إعتبار 

موارد اإلقتراض
% 2.5% 3.3% 5.8% 3.1% 3.2% 6.3% 3.6% 3.7% 7.3

32.1 %4.8 %47.4 %36.3 %4.9 %51.9 %38.9 %6.0 %57.3 %مؤشر اإلستقاللية المالية
3.8 %1.2 %2.6 %3.8 %1.2 %2.6 %4.7 %1.7 %3.0 %مؤشر أهمية الالمركزية 

15.6 %44.7 %13.2 %15.4 %34.0 %13.9 %21.3 %43.0 %19.5 %مؤشر المجهود اإلدخاري 

املصدر :  منظومة أدب جهوي، منظومة أدب بلديات
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- على مستوى الموارد :

هشــدت املــوارد البلديــة تطــّورا ملحوظا ســنة 2021 مقارنة بســني 2020 و2019 لتســتعيد 
ــل 3.5 % ســنة  ــث بلغــت 13,0 % ســنة 2021 مقاب ــة نســقها، حي ــوارد البلدي نســبة منــّو امل

2020 و14,4 % ســنة 2019.

ــا ســنة 2021 مقارنــة بســني 2020  مكــا عرفــت مــوارد املجالــس اجلهويــة تطــّورا هاّم
ــت 28,4 % ســنة  ــث بلغ ــة، حي ــس اجلهوي ــوارد املجال ــك نســبة منــّو م ــن بذل و2019 لتتحّس

2021 مقابــل 8,6- % ســنة 2020 و1,8 % ســنة 2019.

ــت مســتقرة يف  ــة إاّل أهنــا بقي ــة للجامعــات احمللي ــوارد الراجع ــة امل ــن تطــّور مجل ــرمغ م وبال
حــدود نســبة 2,6 % مــن النــاجت احملــيل اإلمجــايل باألســعار اجلاريــة خــال الفــرتة 2020-2018 
مقابــل تذبــذب لنســبة املــوارد الذاتيــة ملزانيــة الدولــة مــن النــاجت احملــيل اإلمجــايل والــي بلغــت 

24,7 % ســنة 2018 و26,4 % ســنة 2019 و25,6 % ســنة 2020.  

ولــن متكنــت امجلاعــات احملليــة مــن احملافظــة عــىل إســتقرار نســبة مواردهــا امجلليــة 
ــة يف  ــة الدول ــة مســامهة مزاني ــك يرجــع إىل أمهي ــإّن ذل ــاجت احملــيل اإلمجــايل، ف مــن الن
ــوان التســير واإلســتمثار  ــة بعن ــات الدول ــث هشــدت حتوي ــة. حي ــات احمللي ــل امجلاع متوي
إرتفاعــا ملحوظــا وقــد بلغــت 2459,448 م د ســنة 2021 مقابــل 1942,316 م د ســنة 2020 
ــوارد  ــة بامل ــة مقارن ــات الدول ــع أيضــا جحــم حتوي و1873,918 م د ســنة 2019. مكــا إرتف
الذاتيــة ملزانيــة الدولــة عــر الســنوات ليصــل إىل 7,1 % ســنة 2021 مقابــل 6,3 % ســنة 
2020 و5,8 % ســنة 2019. يف حــن عرفــت مجلــة املــوارد الذاتيــة للجامعــات احملليــة 
تراجعــا، حيــث مــّرت مــن 1221,807 م د ســنة 2019 إىل 1133,139 م د و1180,060 م د 

ــوايل ســني 2020 و2021.  عــىل الت

هــذا، وتواصــل إخنفــاض نســق تعبئــة مــوارد اإلقــرتاض لــدى امجلاعــات احملليــة خــال 
ــع جحــم اإلســتمثار احملــيل  ــة إىل تراج ــن جه ــع م ــك يرج ــّل ذل ــرتة 2019-2021. ولع الف
ــات  ــرى إىل مقتضي ــة أخ ــن جه ــا وم ــلبية جلاحئــة كورون ــات الس ــبب التداعي ــوي بس واجله
ــة الصــادرة باألمــر عــد 3505 املــؤرخ  ــة واجلهوي ــة البلدي ــة اجلديــدة للتمني املنظومــة المتويلي
ــة دون  يف 30 ســبمتر 2014 والــي خّولــت للجامعــات احملليــة اإلنتفــاع مبســاعدات الدول

ــذايت. ــل ال ــا باإلقــرتاض والمتوي ربطه
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- على مستوى النفقات :

ــىل  ــس نســق المنــّو املجســل ع ــدي نف ــاق البل ــس مســتوى اإلنف ــات، يعك بالنســبة للبلدي
مســتوى املــوارد. حيــث هشــدت نفقــات البلديــات تطــّورا ملحوظــا ســنة 2021 مقارنــة بســني 
2020 و2019، إذ بلــغ نســق منــّو النفقــات 13,3 % ســنة 2021 مقابــل 1,4- % ســنة 2020 
ــوان  ــوان أول وعن ــن عن ــات ب ــات للبلدي ــوارد والنفق ــرز هيلكــة امل و13,3 % ســنة 2019. وت

ثــاين مــا يــيل :

- االرتفــاع امللحــوظ لنفقــات العنــوان األول عــىل حســاب نفقــات العنــوان الثــاين يرجــع 
أساســا إىل ارتفــاع نفقــات التأجــر الــي بلغــت 46,6 % مــن إمجــايل مــوارد العنــوان األول 
ــوايل  ــىل الت ــغ54,6  % و54,8 % ع ــوظ لتبل ــت بشــل ملح ــات ســنة 2019 مّث إرتفع للبلدي
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ــة  ــن جمل ــع م ــل التاس ــه بالفص ــوح ب ــش املمس ــك اهلام ــاوز بذل ــني 2020 و2021 لتتج س
د بـــ 50 % بالنســبة إىل لّك مجاعــة حمليــة عــىل حــدة. وهــو مــا  امجلاعــات احملليــة واحملــدّ
يدعــو البلديــات املعنيــة إىل إعــداد برنــاجم للتحــّم يف نفقــات تأجرهــا مــن جهــة وتطويــر 
ــة  ــا اإلعتيادي ــن موارده ــات التأجــر م ــن نســبة نفق ــض م ــا بشــل يــح بالتخفي مداخيله
ــق الفصــل التاســع  ــذي ســيضبط رشوط تطبي ــويم ال ــر احلك ــك إىل حــن صــدور األم وذل
مــن املجلــة وإجراءاتــه. هــذا، وميكــن تفســر منــّو نفقــات التأجــر حبجــم اإلنتدابــات املنجــزة 
خــال الفــرتة 2019-2021 ومحّتــل البلديــات ألجــور رؤســاهئا بعــد إلزامهــم بالتفــّرغ اللّكــي 
للعمــل البلــدي وكذلــك بقميــة الزيــادات املتتاليــة لألجــور واملســامهات االجمتاعيــة واملصاريــف 
ــات  ــل اكهــل البلدي ــة األجــور تثق ــك كتل ــوان. وأصبحــت بذل ــدّرج األع ــة وت ــة عــن ترقي املرتتب

وحتــول دون قيامهــا بأدوارهــا التمنويــة وتقدميهــا خلدماهتــا األساســية،

- تواضــع جحــم نفقــات العنــوان الثــاين مقارنــة مبــوارد العنــوان الثــاين يعــزى أساســا 
إىل المنــوّ امللحــوظ ملــوارد التمنيــة بنســبة 18,7 % مّت تجسيلهــا خــال ســنة 2021 باملقارنــة 
مــع نتــاجئ ســنة 2020 مــن جهــة وإىل تراجــع نســق إســهاك إعمتــادات املشــاريع التمنويــة 
مــن جهــة أخــرى خاّصــة ســنة 2020 حيــث بلغــت نســبة نفقــات العنــوان الثــاين مــن مــوارد 
ــة أو إلغاؤهــا وإعطــاء  ــل بعــض املشــاريع البلدي ــاين 29,4 % ناجتــة عــن تأجي ــوان الث العن
األولويــة إىل النفقــات الوجوبيــة واملتأكــدة حتّســبا ألّي إهنيــار يف املــوارد قــد حيصــل جــّراء 

جاحئــة كورونــا،

- ضعــف نفقــات المتويــل العمــويم ومتثــل هــذه النفقــات اإلســتمثارات البلديــة غــر 
املبــارشة الــي تنجزهــا البلديــات عــن طريــق املؤسســات احملليــة. وقــد بقيــت هــذه النوعيــة 

ــة جــّدا عــر الســنوات، مــن النفقــات ضئيل

- أمهيــة نفقــات اإلســتمثارات املبــارشة الــي متثــل مــا يقــارب 80 % مــن نفقــات التمنيــة. 
ــاريع  ــا مبش ــارشة أساس ــتمثارات املب ــوان اإلس ــنة 2021 بعن ــزة س ــات املنج ــق النفق وتتعل
الطرقــات واملســالك 37,1 % وإقتنــاء معــدات النظافــة والتجهــزات 12,0 % ومشــاريع اإلنارة 
ــاءات  ــا 9,6 % والبن ــة هب ــة املتعلق ــة وأشــغال الصيان ــة ونصــب اإلشــارات الضوئي العمومي
اإلداريــة 8,4 % وأشــغال الهيئــة والهذيــب 7,6 % وهتيئــة املســاحات اخلــراء ومداخــل 
ــة  ــاء وهتيئ ــة 4,6 % وبن ــة والشــباب والرياضــة والطفول ــاء منشــآت الثقاف ــدن 5,2 % وبن امل

ــة 4,5 %،  املنشــآت ذات الصبغــة اإلقتصادي

ــة  ــوزارات القطاعي ــن ال ــة م ــادات احملال ــن اإلعمت ــّددة م ــات املس ــم النفق ــف جح - ضع
وضعــف نســبة اإلجنــاز مقارنــة باملــوارد احملالــة. وتتعلــق هــذه النفقــات أساســا مبشــاريع 
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ــن  ــي م ــد اإلشــاليات ال ــك إىل عدي ــع ذل ــياحية. ويرج ــة س ــاريع ذات صبغ ــة ومش رياضي
ــار  ــان، نذكــر مهنــا إفتق ــذ املشــاريع املرجمــة يف اإلب ــل أو حتــول دون تنفي شــأهنا أن تعّط
البلديــات إىل الرصيــد العقــاري الــازم لرتكــز املشــاريع ومطالبــة البلديــات باملســامهة يف 

ــادرة عــىل توفــره،  ــا غــر ق ــد تكــون أحيان ــل ذايت هلــذه املشــاريع ق رصــد متوي

- أمهيــة نفقــات الديــن املســّددة أصــا وفائــدة لصنــدوق القــروض ومســاعدة امجلاعــات 
ــن  ــرمغ م ــات. وبال ــة البلدي ــدة بذّم ــوان تســوية تســبيقات متخل ــة بعن ــة الدول ــة وخلزين احمللي
تدّخــل الدولــة للتخفيــف مــن حــّدة املديونيــة عــر اجلدولــة أو تطهــر قســط هــاّم مهنــا، يظــّل 
عبــئ الديــن احملــيل عائقــا أساســيا أمــام بلــوغ التــوازن املــايل للعديــد مــن البلديــات. وتعــود 

أمّه أســباب املديونيــة إىل الصعوبــات املاليــة اهليلكيــة الــي مــّرت هبــا والناجتــة عــن:

ــورة  ــد الث ــة بع ــات احمللي ــه امجلاع ــة األجــور ايل محتلت ــئ اهلــام عــىل مســتوى كتل * العب
ــن،  ــن واملتعاقدي ــوان الوقتي ــن األع ــر م ــدد كب ــة لع ــة اإلداري ــوان تســوية الوضعي بعن

* األرضار الــي حلقــت األمــاك واملعــدات البلديــة والتجهــزات العموميــة أثنــاء الثــورة مّمــا 
إســتوجب تعويضهــا،

* حمدوديــة املــوارد املاليــة أمــام ارتفــاع التاليــف املنجــّرة باخلصــوص عــىل مســتوى نفقــات 
التأجــر وخدمــات النظافــة والعنايــة بالبيئة،

* التنــايم الريــع حلاجيــات البلديــات مــن التســير واإلســتمثار مبــا يفــوق قدراهتــا احلقيقية 
ومحّتلهــا لتاليــف وتدخــات ال ترجــع هلــا أحيانــا باإلختصاص،

* الصعوبــات الظرفيــة الــي تهشدهــا البلديــات نتيجــة تداعيــات جاحئــة كورونــا عــىل وضعها 
ــدة مــن أجــل  ــة وإظطرارهــا إىل جماهبــة نفقــات جدي املــايل بعــد تراجــع مواردهــا الذاتي

تطويــق األزمــة الوبائيــة.   

ــا.  ــة بنســق منــّو موارده ــة مقارن ــت اإلجنــازات ضعيف ــة، اكن ــس اجلهوي بالنســبة لملجال
ــل 15,1- % ســنة  ــات يف حــدود 11,9 % ســنة 2021 مقاب ــت نســبة منــّو النفق ــث جّسل حي
2020 و9,0- % ســنة 2019. وتــرز هيلكــة املــوارد والنفقــات لملجالــس اجلهويــة بــن عنــوان 

أول وعنــوان ثــاين مــا يــيل:

ــة  ــس اجلهوي ــة املجال ــة عــىل ذّم ــاين املوضوع ــوان الث ــوارد العن ــة جحــم م - رمغ أمهي
ــة  ــة وذات الصبغ ــراجم واملشــاريع التمنوي ــذ ال ــوزارات لتنفي ــل ال ــن قب ــا م ــة هل أو احملال
اجلهويــة، إاّل أّن اإلنفــاق اجلهــوي اكن ضعيفــا بالنظــر إىل العديــد مــن اإلشــاليات مهنــا 

ــة، ــوارد البرشي ضعــف امل
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ــة عــىل  ــس اجلهوي ــل املجال ــة وتعوي ــل التمني ــة املخّصصــة لمتوي ــوارد الذاتي ــف امل - ضع
ــة إلجنــاز إســتمثاراهتا، ــن الدول ــة م ــوارد املتأتي امل

- ضعــف جحــم نفقــات المتويــل العمــويم مقارنــة بنفقــات اإلســتمثارات املبــارشة. وقــد 
خّصصــت النفقــات املتعلقــة بالمتويــل العمــويم أساســا لملســامهة يف رأس مــال املؤسســات 
ــة بتحســن املســكن وإحــداث  ــة املتعلق ــوي للتمني ــاجم اجله ــات الرن ــة وإلجنــاز مكون الوطني
وتدعــم مواطــن الشــغل يف قطاعــات الفاحــة والصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى 

ــر، ــة احلضائ ــة لعمل ــن املهــي وخــاص املســامهات االجمتاعي والتكوي

- تراجــع نفقــات اإلســتمثارات املبــارشة ســنة 2021 إىل 25 % مــن نفقــات التمنيــة بعــد 
أن اكنــت النســبة مســتقرة يف حــدود 31,5 % خــال ســني 2019 و2020. وتتعلــق النفقــات 
املنجــزة ســنة 2021 بعنــوان اإلســتمثارات املبــارشة أساســا مبشــاريع الطرقــات واملســالك 
58,5 % واملــاء الصــاحل للــرشاب 16,6 % وبنــاء وهتيئــة اهليــالك الصحيــة احمللية األساســية 
5,9 % ومشــاريع اإلنــارة العموميــة 5,1 % وأشــغال التطهــر 4,5 % وبنــاء وهتيئــة منشــآت 
الثقافــة والشــباب والطفولــة 3,1 %. ومتــّول هــذه املشــاريع أساســا عــىل إعمتــادات الرنــاجم 

اجلهــوي للتمنيــة. 
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- مؤشر اإلستقاللية المالية للجماعات المحلية :

حيتســب هــذا املــؤرش عــىل أســاس مــا متثلــه املــوارد الذاتيــة مــن نســبة داخــل مجلــة 
املــوارد الراجعــة للجامعــات احملليــة. وتمشــل املــوارد الذاتيــة لّك املوارد الراجعــة للجامعات 
احملليــة دون إعتبــار مــوارد اإلقــرتاض واملــوارد املتأتيــة مــن الدولــة )املنــاب مــن دمع الدولــة 
ــوم  املخصــص للتســير واملنــاب الســنوي املخصــص لإلســتمثار واملــوارد املتأيــة مــن املعل
ــز  ــح التجه ــايئ ومن ــار الكهرب ــوم اإلضــايف عــىل ســعر التي ــن املعل عــىل املؤسســات وم

واملــوارد املتأتيــة مــن اإلعمتــادات احملالــة ومــوارد الرنــاجم اجلهــوي للتمنيــة(.

ويــرز حتليــل مــؤرش اإلســتقالية املاليــة للجامعــات احملليــة للفــرتة 2021-2019 
باألســاس مــا يــيل :

 عــىل مســتوى اكفــة امجلاعــات احملليــة : تراجــع املــؤرش خــال الفــرتة 2019-2021 ليبلــغ 

32,1 % ســنة 2021 مقابــل 36,3 % ســنة 2020 و38,9 % ســنة 2019 وذلــك تبعــا لتطــّور 
املــوارد املتأتيــة مــن الدولــة واحملالــة للجامعــات احملليــة خاّصــة مهنــا حتويــات صنــدوق دمع 

الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة،

 عــىل مســتوى البلديــات : إخنفضــت نســبة اإلســتقالية املاليــة بالنســبة للبلديــات خــال 

ــة  ــات الذاتي ــة يف دمع اإلماني ــة مســامهة الدول ــا يشــر إىل أمهي ــرتة 2019-2021 مّم الف
للبلديــات ملســاعدهتا عــىل التحــم يف نفقاهتــا وتأمــن حاجياهتــا وقيــادة املســار الامركــزي،

ــتقرار بــن ســني 2020   عــىل مســتوى املجالــس اجلهويــة : جّســل املــؤرش شــبه إس

ــة بســنة 2019  ــاّدا ســنة 2020 مقارن ــا ح ــد أن هشــد تراجع ــدود 4,8 % بع و2021 يف ح
حيــث اكن يبلــغ 6,0 %. هــذا، ونشــر إىل مــدى ضعــف نســبة اإلســتقالية املاليــة بالنســبة 

ــات. ــة بالبلدي ــة مقارن ــس اجلهوي لملجال

 - مؤشر الالمركزية للجماعات المحلية : 

ــن نســبة  ــة م ــات احمللي ــات امجلاع ــه نفق ــا متثل ــىل أســاس م ــؤرش ع ــذا امل حيتســب ه
داخــل مجلــة نفقــات امجلاعــات احملليــة ونفقــات مزانيــة الدولــة دون التحويــات. ويعتــر هــذا 
املــؤرش مــن أمه املــؤرشات املعمتــدة لقيــاس هامــش الــرف املخــّول للجامعــات احملليــة.

ويــرز حتليــل مــؤرش الامركزيــة للجامعــات احملليــة للفــرتة 2019-2021 إحنــدارا 
تدرجييــا للنتــاجئ احملققــة هبــذا املــؤرش والــي بلغــت 3,8 % ســنة 2021 مقابــل 3,8 % 

ســنة 2020 و4,7 % ســنة 2019.
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- مؤشر المجهود اإلدخاري للجماعات المحلية :

حيتســب هــذا املــؤرش عــىل أســاس مــا ميثلــه الفــارق بــن مــوارد العنــوان األول ونفقــات 
العنــوان األول بإعتبــار مســامهة العنــوان األول يف نفقــات العنــوان الثــاين مــن نســبة 
داخــل مــوارد العنــوان األول. وميكــن هــذا املــؤرش مــن قيــاس أداء امجلاعــات احملليــة يف 
تعبئــة املــوارد الراجعــة هلــا ومــدى قدرهتــا عــىل التــّرف والتحــّم يف نفقاهتــا خلــاص 

قروضهــا ومتويــل التمنيــة.

ويــرز حتليــل مــؤرش املجهــود اإلدخــاري للجامعــات احملليــة للفــرتة 2021-2019 
ــيل : ــا ي ــاس م باألس

 عــىل مســتوى اكفــة امجلاعــات احملليــة : إخنفــاض حــاّد للنتــاجئ احملققــة هبــذا املــؤرش 

ســنة 2020 مقارنــة بســنة 2019، حيــث بلغــت 21,3 % ســنة 2019 مقابــل 15,4 
% ســنة 2020 ليتواصــل إســتقرار املــؤرش ســنة 2021 يف حــدود 15,6 %،

 عــىل مســتوى املجالــس اجلهويــة : هشــدت النتــاجئ احملققــة هبــذا املــؤرش حتّســنا 

ــت 44,7 % ســنة  ــث بلغ ــة بســني 2020 و2019، حي ملحوظــا ســنة 2021 مقارن
2021 مقابــل 34,0 % ســنة 2020 و43,0 % ســنة 2019،

ــاجئ املــؤرش خــال الفــرتة 2019-2021 ليصــل  ــات : تقلّصــت نت  عــىل مســتوى البلدي

إىل 13,2 % ســنة 2021 مقابــل 13,9 % و19,5 % عــىل التــوايل ســني 2020 
ــات يشــر إىل إشــالية  ــدى البلدي ــاري ل ــود اإلدخ ــف املجه و2019. مكــا أّن ضع
عــدم قدرهتــا عــىل التحــّم يف نفقاهتــا وعــىل حســن توظيفهــا لتســير مصاحلهــا 

وإلجنــاز مشــاريعها التمنويــة وخلــاص ديوهنــا.  

 صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

يف إطــار مواصلــة تفعيــل أســس منظومــة الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، مّت 
إحــداث صنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مبقتى قانــون املالية 
ــة يف إجنــاز املشــاريع  ــة الرشاك ــل بصيغ ــة العم لســنة 2022. وهيــدف إىل إســناد وتمني
مــن قبــل اهليــالك واملؤسســات العموميــة، وذلــك عــر متويــل الدراســات وخدمــات املســاندة 
واملرافقــة املســداة مــن قبــل اخلــراء وماتــب الدراســات، يف جمــال الرشاكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع اخلــاص.
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تتأىت موارد الصندوق من :

- مسامهة صندوق الودائع واألمانات،

- املســامهات واهلبــات والوصايــا املوظفــة لفائدتــه طبقــا للتشــاريع والرتاتيب اجلاري 
هبــا العمل.

وســمتكن تدخــات الصنــدوق مــن اإلســتعانة باخلــرات وماتــب الدراســات قصــد 
مســاندة اهليــالك واملؤسســات العموميــة يف إعــداد وإبــرام عقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة 
ومــا يتطلبــه ذلــك مــن دراســات فنيــة وإقتصاديــة وماليــة وقانونيــة مــن جهــة ويف التحديــد 
ــة  ــاوض الناجــع حــول اإلســتمثارات العمومي ــات اإلســتمثار والتف ــق حلاجي املســبق والدقي

املزمــع إجنازهــا مــع القطــاع اخلــاص مــن جهــة أخــرى. 
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II. النتائج المنتظرة لسنة 2022 :

 الموارد :

بلغــت مجلــة مــوارد الصناديــق اخلاصــة يف مــوىف جــوان 2022 مــا قــدره 1290591 أد 
مقابــل 1410331 أد حمققــة خــال نفــس الفــرتة مــن ســنة 2021 أي برتاجــع بنســبة 8,5 %. 

ويعــود هــذا الرتاجــع إىل :

- إخنفــاض منحــة الدولــة احملالــة للحســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة ولصنــدوق الهنــوض 
بقطــاع الزيتــون ولصنــدوق دمع الامركزية والتســوية والتعديــل والتضامن بن امجلاعات 

احملليــة خــال الســدايس األول مــن ســنة 2022 مقارنــة بنفــس الفــرتة من ســنة 2021،

- تراجــع املــوارد الذاتيــة املعبئــة يف إطــار الصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد 
ــدوق  ــدوق مضــان املؤمــن هلــم وصن ــة خماطــر الــرف وصن ــدوق تغطي البحــري وصن
تعويــض األرضار الفاحيــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة خــال الســدايس األول مــن 

ســنة 2022 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2021،

ــنة  ــّرف س ــنة 2021 إىل ت ــّرف س ــن ت ــة م ــض املنقول ــرف جحــم الفوائ ــن ع يف ح
ــّرف ســنة 2020  ــن ت ــة م ــض املنقول ــم الفوائ ــة حبج ــّورا بـــ 3,0 % مقارن 2022 تط
ف ســنة 2021. وذلــك إّمــا لضعــف نســق رصف املنــح واحلوافــز أو لتحصيــل  إىل تــرّ
املــوارد يف مــوىف الســنة مّمــا حيــول دون رصفهــا يف الســنة ذاهتــا أو ألمهيــة جحــم 
ــه.   ــة بتدخات ــدوق مبقتــى التشــاريع اجلــاري هبــا العمــل مقارن ــوارد الراجعــة للصن امل

وتتــوزع مجلــة مــوارد الصناديــق اخلاصــة يف مــوىف جــوان 2022 والبالغــة 1290591 أد 
مكــا يــيل :

- 825782 أد بقايا موارد السنوات السابقة، 

- 320219 أد بعنوان منحة الدولة احملالة للصناديق 

- 144590 أد موارد ذاتية حمّصلة يف موىف جوان 2022.

ــاجئ  وقــد إســتوجب تطــّور الوضــع اإلقتصــادي للسداســية األوىل مــن ســنة 2022 والنت
املجسلــة لســنة 2021 رضورة مراجعــة تقديــرات مــوارد الصناديــق اخلاصــة لامــل ســنة 

2022 وذلــك بإعمتــاد التوجهــات التاليــة :
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- التخفيــض يف االعمتــادات املرمّســة مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 2022 بعنــوان منحــة 
ــرى  ــن الصغ ــة وامله ــات التقليدي ــي للهنــوض بالصناع ــدوق الوط ــة لصن ــة احملال الدول
وصنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة وصنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديل 
ــة  ــس مســتوى االعمتــادات املرمّس ــاء يف نف ــة والبق ــات احمللي ــن امجلاع ــن ب والتضام
مبقتــى قانــون املاليــة لســنة 2022 بالنســبة للصناديــق املخّصصــة لدمع اإلســتمثار يف 
قطــايع الفاحــة والصيــد البحــري وللحاميــة مــن اجلــواحئ الطبيعيــة وإلغــاء االعمتــادات 
ــكنية  ــروض الس ــان الق ــدوق مض ــنة 2022 لصن ــة لس ــون املالي ــى قان ــة مبقت املرمّس
ــذ  ــات من ــه لنفق ــدم تجسيل ــار لع ــر الق ــل غ ــن ذوي الدخ ــة م ــات االجمتاعي ــدة الف لفائ
إحداثــه إىل مــوىف الســدايس األول مــن ســنة 2022. هــذا، ونشــر إىل أّنــه ميكــن عنــد 
اإلقتضــاء الرتفيــع يف املنحــة احملالــة مــن مزانيــة الدولــة لفائــدة الصناديــق اخلاصــة 
خــال الســنة وذلــك إّمــا بإســناد إعمتــادات طارئــة أو بإعــادة توزيــع اإلعمتــادات داخــل 
مزانيــة الــوزارة املرشفــة عــىل الصنــدوق وحســب اإلجــراءات املنصــوص علهيــا بالقانون 

األســايس لملزانيــة عــدد 15 املــؤرخ يف 13 فيفــري 2019.

- مراجعــة مبالــغ املــوارد املتبقيــة مــن الســنوات الســابقة بالصناديــق اخلاصــة بعــد حتيــن 
نتــاجئ ســنة 2021،

- حتيــن مبالــغ املــوارد الذاتيــة الــي ينتظــر تعبئهــا يف إطــار الصناديــق اخلاصــة عــىل 
ضــوء النتــاجئ املجسلــة خــال الســدايس األول من ســنة 2022 وذلك بالرتفيــع يف املوارد 
احملّصلــة لفائــدة الصنــدوق الوطــي للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى 
وصنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة واحلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحية وصندوق 
ــات  ــدوق دمع املؤسس ــم وصن ــن هل ــان املؤم ــدوق مض ــون وصن ــاع الزيت ــوض بقط الهن
ــوارد  ــة م ــدم تعبئ ــع ع ــة وتوق ــة ظرفي ــات مالي ــي متــّر بصعوب ــرى واملتوســطة ال الصغ
ذاتيــة يف إطــار صنــدوق مضــان القــروض الســكنية لفائــدة الفــات االجمتاعيــة مــن ذوي 
الدخــل غــر القــار. هــذا، وبإعتبــار عــدم فتــح حســاب خــاص باخلزينــة العامــة لصنــدوق 
دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة إىل حــّد اآلن 
ــه مضــن  ــه ســيّم توفــر املــوارد الازمــة لتدخات ــه فإّن ــة املــوارد الراجعــة ل إلدراج اكف
منحــة الدولــة وبالتــايل يتوّقــع عــدم تعبئــة مــوارد ذاتيــة لــه إىل حــن فتــح احلســاب. مكــا 
يتوّقــع عــدم تجسيــل مــوارد ذاتيــة لصنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام القطــاع 

اخلــاّص خــال ســنة 2022 يف إنتظــار صــدور األوامــر التطبيقيــة املنمظــة لتدخاتــه.
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ــل ســنة  ــق اخلاصــة لام ــوارد الصنادي ــة م ــغ مجل ــذا األســاس، ينتظــر أن تبل وعــىل ه
ــيل : ــة مكــا ي ــدره 2107027 أد موّزع ــا ق 2022 م

الوحدة : ألف دينار

بيان الصناديق الخاصة
تقديرات  محيّنة جملة الموارد في موفى جوان 2022

لموارد كامل سنة 
  2022 بقايا موارد 

الموارد منحة الدولةالسنوات السابقة
جملة المواردالذاتية

81141000030742118832114صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن 
18181900092583643943931الصغرى

901150004721448347411الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

الصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب المركزي للتنمية 
1947926175224947903104479الفالحية(

24221223-420صندوق النهوض بقطاع الزيتون

31922594363627441-562441الصندوق الوطني للضمان 

7622276222260000--صندوق تغطية مخاطر الصرف

130054905664141-36051صندوق ضمان المؤمن لهم

صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح 
611499408134294-93294الطبيعية

صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من 
4000040000--40000ذوي الدخل غير القار

صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر 
22724106343291-38791بصعوبات مالية ظرفية

صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين 
270044708702-270044-الجماعات المحلية

-----صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

82578232021914459012905912107027جملة الموارد

وتظهر األرقام الواردة باجلدول أعاه ما ييل :

ــة  ــة واالجمتاعي ــاالت االقتصادي ــة ســنويا لملج ــا الدول ــى ختصّصه ــوارد ال ــة امل - أمّهي
ــام بدورهــا يف  ــة القي ــة الســلطة التنفيذي )2107027 أد ســنة 2022( وهــو مــا يــرز مواصل

ــة، ــة العمومي ــى تهشدهــا املالي ــات ال ــن رمغ الصعوب ــن املجال هذي
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- إســتئثار صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات 
احملليــة بأكــر قســط مــن املــوارد )708702 أد( يليــه الصنــدوق الوطــى للضــامن 
ــض  ــدوق تعوي ــة خماطــر الــرف )260000 أد( وصن ــدوق تغطي )627441 أد( مّث صن
ــة )134294 أد( واحلســاب املركــزي  ــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعي األرضار الفاحي

للتمنيــة الفاحيــة )104479 أد(،

- معاضــدة الدولــة للتمنيــة احملليــة واجلهويــة مــن خــال تعزيــز املــوارد املالية للجامعــات احمللية 
لتريــع نســق اإلســتمثار احملــيل واجلهــوي وحتســن أداء املرفق العمــويم يف اجلهات، 

ــن  ــة م ــاريع الفردي ــات االقتصاديــة واملش ــة محلايــة املؤسس - أمّهيــة املــوارد املخّصص
اجلــواحئ الطبيعيــة ومــن الظــروف اإلقتصاديــة واإلجمتاعيــة الــي قــد تــؤدي إىل جعــز 

باعــيث املشــاريع عــن تســديد قروضهــم،

- العنايــة الــى حيظــى هبــا قطــاع الفاحــة والصيد البحــري كقطاع اجمتــاىع واقتصادي 
ــة  ــوارد مزاني ــىل م ــه ع ــص لفائدت ــويم املخّص ــل العم ــم المتوي ــر إىل جح ــاّم بالنظ ه

الدولــة،

 النفقات :

بلغــت مجلــة نفقــات الصناديــق اخلاصــة يف مــوىف جــوان 2022 مــا قــدره 408013 أد 
مقابــل 614062 أد خــال نفــس الفــرتة مــن ســنة 2021 أي برتاجــع بنســبة 33,5 %. ويعــود 

هــذا الرتاجــع إىل :

- إخنفــاض جحــم تدخــات الصناديــق املخّصصــة لدفــع اإلســتمثاراخلاص : الصنــدوق 
الوطــي للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغرى وصنــدوق التطويــر والامركزية 
ــد البحــري واحلســاب املركــزي  ــة الفاحــة والصي ــدوق اخلــاص لتمني ــة والصن الصناعي
للتمنيــة الفاحيــة وصنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون، خــال الســدايس األول مــن ســنة 

2022 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2021،

- تراجــع نفقــات صنــدوق دمع الامركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات 
احملليــة خــال الســدايس األول مــن ســنة 2022 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2021،

- تراجــع نفقــات صنــدوق مضــان املؤمــن هلــم بإعتبــار أّنــه مّت خــال الســدايس األول مــن 
ســنة 2021 تســديد مبلــغ أصــل القــرض الرقــايع دفعــة واحــدة لفائــدة خزينــة الدولــة 
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والبالــغ 80 م د باإلضافــة إىل التقــّدم الكبــر يف رصف التعويضــات لفائــدة معظــم 
املؤسســات املتــّررة مــن الفيضانــات املجّسلــة بواليــة نابــل يــوم 22 ســبمتر 2018،

ــن  ــة ع ــة النامج ــض األرضار الفاحي ــدوق تعوي ــوارد صن ــىل م ــغ ع ــدم رصف مبال -  ع
اجلــواحئ الطبيعيــة خــال الســدايس األول مــن ســنة 2022 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن 

ــنة 2021، س

يف حــن عرفــت نفقــات لّك مــن الصنــدوق الوطــي للضــامن وصنــدوق تغطيــة خماطــر 
الــرف وصنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة 

تطــّورا خــال الســدايس األول مــن ســنة 2022 مقارنــة بنفــس الفــرتة مــن ســنة 2021،

 وقــد إســتوجب تطــّور الوضــع االقتصــادي للسداســية األوىل مــن ســنة 2022 والنتــاجئ 
ــل ســنة  ــق اخلاصــة لام ــات الصنادي ــرات نفق ــة تقدي ــة لســنة 2021 رضورة مراجع املجسل

ــة: ــك بإعمتــاد التوجهــات التالي 2022 وذل

ــرى  ــن الصغ ــة وامله ــات التقليدي ــدوق الوطــي للهنــوض بالصناع ــات الصن ــن نفق - حتي
ــد  ــة والصي ــة الفاح ــدوق اخلــاص لتمني ــة والصن ــة الصناعي ــر والامركزي ــدوق التطوي وصن
البحــري واحلســاب املركــزي للتمنيــة الفاحيــة وصنــدوق الهنــوض بقطــاع الزيتــون بالتخفيض 
فهيــا وذلــك يف حــدود املــوارد املتوقــع تعبئهــا لســنة 2022 وحســب نســق الرف للســدايس 

األول مــن ســنة 2022،

- التخفيــض يف نفقــات الصنــدوق الوطــي للضــامن وصنــدوق مضــان املؤمــن هلــم 
ــة  ــدوق دمع الامركزي ــة وصن ــة ظرفي ــات مالي ــي متــّر بصعوب ــدوق دمع املؤسســات ال وصن
والتســوية والتعديــل والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة عــىل ضــوء النتــاجئ املجسلــة 

للســدايس األول مــن ســنة 2022،

- عــدم تجسيــل نفقــات لصنــدوق مضــان القــروض الســكنية لفائــدة الفــات االجمتاعيــة 
مــن ذوي الدخــل غــر القــار ولصنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص 

خــال ســنة 2022،

- احملافظــة عــىل تقديــرات النفقــات لســنة 2022 بالنســبة لصنــدوق تغطيــة خماطــر 
الــرف وصنــدوق تعويــض األرضار الفاحيــة النامجــة عــن اجلــواحئ الطبيعيــة. 
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ــل ســنة  ــق اخلاصــة لام ــات الصنادي ــة نفق ــغ مجل ــذا األســاس، ينتظــر أن تبل وعــىل ه
ــيل : ــة مكــا ي ــدره 1157473 أد موّزع ــا ق 2022 م

الوحدة : ألف دينار

جملة النفقات في موفى بيان الصناديق الخاصة
جوان 2022

تقديرات النفقات لكامل سنة 
2022 محيّنة

1441430000صندوق التطوير والالمركزية الصناعية
815020000الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى

643825000الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري
2916970000الصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب المركزي للتنمية الفالحية(

150900صندوق النهوض بقطاع الزيتون
25125200الصندوق الوطني للضمان 

76222260000صندوق تغطية مخاطر الصرف
7241671صندوق ضمان المؤمن لهم

35000-صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
--صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

1901000صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر بصعوبات مالية ظرفية
270044708702صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

--صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
4080131157473جملة النفقات

وتظهر األرقام الواردة باجلدول أعاه ما ييل :

- أمهيــة المتويــات املســندة مــن مزانيــة الدولــة إىل امجلاعــات احملليــة لملســامهة يف 
تغطيــة نفقــات تســيرها ويف متويــل املشــاريع واإلســتمثارات احملليــة واجلهويــة. حيــث 
يتوقــع أن يبلــغ جحــم هــذه المتويــات 708702 أد يف مــوىف ســنة 2022 أي مــا يعــادل 

61,2 % مــن مجلــة نفقــات الصناديــق اخلاصــة، 

- أمهيــة اإلمتيــازات والضامنــات املســندة لإلســتمثارات يف قطــاع الفاحــة والصيــد 
البحــري حيــث يتوقــع أن تبلــغ التدخــات يف هــذا القطــاع 130900 أد يف مــوىف ســنة 

،2022

- توقــع تراجــع تدخــات الصناديــق اخلاصــة املخّصصــة حلفــز اإلســتمثار ودفــع املبــادرة 
اخلاصــة لســنة 2022 مقارنــة بالســنوات الســابقة تبعــا لرتاجــع نوايا اإلســتمثار املّرح 
ــية  ــرب الروس ــات احل ــة بتداعي ــنة 2022 يف عاق ــن س ــدايس األول م ــال الس ــا خ هب

األكرانيــة وخملفــات جاحئــة ›كورونــا‹، 

- أمهيــة تدخــات صنــدوق تغطيــة خماطــر الــرف مقارنــة بالســنوات الســابقة بالنظــر 
إىل تراجــع التصنيــف اإلئمتــاين للبنــوك التونســية وتوّقــع آفــاق ســلبية للنشــاط املريف 
التونــي حســب تقريــر واكلــة التصنيــف اإلئمتــاين »موديــز«، مّمــا ســيدعو املقرضــن 
األجانــب إىل مطالبــة البنــوك التونســية بتســديد بقيــة أقســاط قروضهــم بصفــة مســبقة 
أو الرتفيــع يف نســبة الفائــدة املوظفــة علهيــا. وهــو مــا ســيكون لــه إنعــاس مــايل عــىل 
جحــم التعويضــات املروفــة بعنــوان تغطيــة خســائر الــرف عــىل مــوارد الصنــدوق. 
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III. تقديرات سنة 2023 :

ضبطــت مــوارد الصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 يف حــدود 2419556 أد مقابــل 
.2022 لســنة  أد   2107027

وضبطــت نفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 يف حــدود 1330800 أد مقابــل 
.2022 ســنة  أد   1157473

تتوزع موارد ونفقات الصناديق اخلاصة لسنة 2023 مكا ييل :
الوحدة : ألف دينار

بيان الصناديق الخاصة

تقديرات الموارد لسنة 2023
تقديرات

 النفقات لسنة 
2023

بقايا موارد 
السنوات 
السابقة

الموارد منحة الدولة
جملة المواردالذاتية

21142500050003211430000صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن 
239319000190005193120000الصغرى

224113500010005841125000الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

الصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب المركزي للتنمية 
3447988000400012647990000الفالحية(

3235002825800صندوق النهوض بقطاع الزيتون

610006832416000-622241الصندوق الوطني للضمان 

260000260000260000--صندوق تغطية مخاطر الصرف

26000884702000-62470صندوق ضمان المؤمن لهم

صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح 
99294300001500014429430000الطبيعية

صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من 
-50000-4000010000ذوي الدخل غير القار

صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر 
3500457912000-42291بصعوبات مالية ظرفية

صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين 
863000863000-863000-الجماعات المحلية

15000150002000--صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

949554106050040950224195561330800الجملة

ــق اخلاصــة لســنة 2023 عــىل  ــات للصنادي ــوارد والنفق ــرات امل ــداد تقدي ــز إع ــد إرتك وق
ــة : ــات التالي الفرضي

- مزيــد تفــامق الضغوطــات التضخميــة لســنة 2023 يف ظــّل تأثــر كبــر لإلقتصــاد باحمليط 
الــدويل غــر املــامئ مّمــا ســيؤثر ســلبا عــىل مزانيــة الدولة وعــىل النشــاط االقتصادي،
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- ارتفــاع معــّدالت الفائــدة عــىل القــروض البنكيــة نتيجــة تشــديد السياســة النقديــة من طرف 
البنــك املركــزي مّمــا ســيؤدي إىل تــرّدد املســتمثرين يف اإلقــدام عىل بعث املشــاريع،

- ضعــف ديناميكيــة العــرض والطلــب عــىل العقــارات، حيــث ســيتأثر الطلــب عــىل الســكن 
بضعــف القــدرة الرشائيــة وإرتفــاع أســعار مــواد البنــاء،

- خماطــر التغــرات املناخيــة احملمتلــة عــىل املــومس الفــايح 2022-2023 وخاّصــة 
اجلفــاف الــذي ســيؤثر عــىل القطــاع الفــايح، مّمــا ســيدعو الســلطات العموميــة لــدمع 

الفاحــن ملواجهــة اجلفــاف وإرتفــاع أســعار األعــاف واألمســدة،

- منــّو متوقــع لنفقــات التمنيــة اجلهويــة واحملليــة رمغ الظــرف االقتصــادي الراهــن وذلــك 
ــم  ــية وتدع ــة األساس ــات العمومي ــر اخلدم ــادي وتوف ــّو االقتص ــز المن ــار حتف يف إط

ــة املســتدامة.  ــوغ أهــداف التمني ــة يف بل ــة واحمللي مشــاركة الســلط اجلهوي

وبنــاء عــىل لّك هــذه الفرضيــات، مّت إختــاذ التدابــر التاليــة لضبــط مــوارد ونفقــات 
الصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 :

 بالنسبة للموارد :

- الرتفيــع يف منحــة الدولــة احملالــة للصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 مقارنــة بتقديــرات 
ســنة 2022 حمّينــة،

ــة عنــد إنهــاء ســنة 2022 إىل مزانيــة  - نقــل بقايــا مــوارد الصناديــق اخلاصــة املجّسل
ــق لســنة 2023، الصنادي

ــار  ــك دون إعتب ــنة 2022، وذل ــة بس ــنة 2023 مقارن ــة لس ــوارد الذاتي ــع لمل ــع تراج - توق
املــوارد الــي ســيّم تعبئهــا مضــن صنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
اخلــاص، بســبب الظــرف االقتصــادي الصعــب الــذي متــّر بــه تونــس حاليــا كســائر دول 
العــامل. وهــو مــا يدعــو اهليــالك املتّرفــة يف الصناديــق اخلاصــة إىل حتســن تعبئــة 
املــوارد الذاتيــة الراجعــة للصناديــق والعمــل عــىل تطويــر مردوديــة التوظيفــات لملــوارد 

املتوفــرة هبــا والبحــث عــن متويــات جديــدة لتدعــم ســيولها.
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وتبعــا لذلــك، ينتظــر أن تجّســل مــوارد الصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 تطــّورا بنســبة 
14,8 % مقارنــة بتقديــرات ســنة 2022 حمّينــة مكــا يــيل :      

الوحدة : ألف دينار

بيان الصناديق الخاصة

تقديرات الموارد لسنة 2023تقديرات محيّنة لموارد سنة 2022 
بقايا موارد 
السنوات 
السابقة

منحة 
الدولة

الموارد 
الذاتية

جملة 
الموارد

بقايا موارد 
السنوات 
السابقة

منحة 
الدولة

الموارد 
الذاتية

جملة 
الموارد

صندوق التطوير والالمركزية 
811418000600032114211425000500032114الصناعية

الصندوق الوطني للنهوض 
18181675019000439312393190001900051931بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى

الصندوق الخاص لتنمية الفالحة 
901137700700474112241135000100058411والصيد البحري

الصندوق الخاص للتنمية الفالحية 
1947980000500010447934479880004000126479)الحساب المركزي للتنمية الفالحية(

420800312233235002825صندوق النهوض بقطاع الزيتون

61000683241-65000627441622241-562441الصندوق الوطني للضمان 

260000260000--260000260000--صندوق تغطية مخاطر الصرف

2600088470-280906414162470-36051صندوق ضمان المؤمن لهم
صندوق تعويض األضرار الفالحية 

932943000011000134294992943000015000144294الناجمة عن الجوائح الطبيعية

صندوق ضمان القروض السكنية 
لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي 

الدخل غير القار
40000--400004000010000-50000

صندوق دعم المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة التي تمّر بصعوبات مالية 

ظرفية
38791-45004329142291-350045791

صندوق دعم الالمركزية والتسوية 
والتعديل والتضامن بين الجماعات 

المحلية
-708702-708702-863000-863000

صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام 
1500015000------والقطاع الخاص

825782881952399293210702794955410605004095022419556جملة الموارد

وبالتايل، ستهشد موارد الصناديق اخلاصة التالية تطّورا مكا ييل :

154,298+ م دصندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

55,8+ م دالصندوق الوطني للضمان

24,329+ م دصندوق ضمان المؤمن لهم 

22,0+ م دصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب المركزي(

11,0+ م دالصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

10,0+ م دصندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

10,0+ م دصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

8,0+ م دالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى

2,5+ م دصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر بصعوبات مالية ظرفية
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ويفــّر تطــّور مــوارد الصناديــق آنفــة الذكــر بأمهيــة الفوائــض الــي يتوقــع نقلهــا مــن 
ــة املخّصصــة هلــا  ــع يف منحــة الدول ــّرف ســنة 2023 والرتفي ــّرف ســنة 2022 إىل ت ت

لســنة 2023.

مكــا ينتظــر أن يــّم تركــز صنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص 
ــة  ــن تعبئ ــن م ــه ليمتّك ــة بتدخات ــة املتعلق ــوص الرتتيبي ــداد النص ــنة 2023 وإع ــال س خ
مــوارده الذاتيــة املتأتيــة مــن مســامهات صنــدوق الودائــع واألمانــات واهلبــات الــي ســيّم 

توظيفهــا لــه.  

هذا، وستجسل موارد صندوق الهنوض بقطاع الزيتون تراجعا بـ 0,398- م د.

مكــا ســتعرف مــوارد صنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة وصنــدوق تغطيــة خماطــر 
الــرف إســتقرارا خــال ســني 2022 و2023.

 بالنسبة للنفقات :

- الرتفيــع يف جحــم المتويــات املســندة إىل امجلاعــات احملليــة بعنــوان دمع الامركزيــة 
ــس  ــات واملجال ــدة للبلدي ــات املزاي ــن بيهنــا نظــرا للحاجي ــل والتضام والتســوية والتعدي

اجلهويــة،

ــة  ــوال الذاتي ــة املخّصصــة لتدعــم األم ــق اخلاّص ــع يف جحــم تدخــات الصنادي - الرتفي
لباعــيث املشــاريع أو البقــاء يف نفــس جحــم التدخــات املتوقعــة لســنة 2022 دون 
التخفيــض فهيــا وذلــك يف إطــار السياســة املّتبعــة مــن طــرف الدولــة والــي هتــدف إىل 

ــش، ــرص الشــغل وحتســن ظــروف العي ــق ف ــاش االقتصــادي وخل اإلنع

ــس  ــاء يف نف ــة املخاطــر أو البق ــق الضــامن وتغطي ــع يف جحــم تدخــات صنادي - الرتفي
جحــم التدخــات املتوقعــة لســنة 2022 دون التخفيــض فهيــا وذلــك لتغطيــة خماطــر 
تقلبــات ســعر الــرف والتغــرات املناخيــة وتأثــر الظــرف االقتصــادي الصعــب عــىل 

ــا. ــي حــّل أجله ــروض اإلســتمثارية ال إســتخاص الق

وبالنظــر لتــّرر عديــد القطاعــات االقتصاديــة بســبب تداعيــات احلــرب الروســية – 
األكرانيــة وتدهــور مــؤرش ثقــة املســتمثرين تبعــا إلرتفــاع أســعار املــواد األوليــة بالســوق 
العامليــة وتقلّــص نســق اإلنتــاج وتعطــل ساســل توريــد الســلع يف العــامل وإرتفــاع 

ــّن : ــه يتع ــخ، فإّن ــة للت ــن وتواصــل املســتويات املرتفع أســعار الحشــن والتأم
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- وضــع إجــراءات تدخــل ناجعــة للصناديــق املخّصصــة لدفــع اإلســتمثار اخلــاص تــرايع 
ــازات  ــة عــىل إســناد اإلمتي ــد املصادق ــك عن ــة اإلســتمثار وذل ــة املســتمثر وطبيع وضعي

وعنــد رصف املنــح واملســامهات يف رأس املــال،

- تبســيط إجــراءات ورشوط وآجــال المتّتــع بالتعويضــات املســندة عــىل مــوارد الصناديــق 
ــع خدمــات ومنتجــات التأمــن مبــا  ــة ضــّد املخاطــر وتنوي املخّصصــة للضــامن والتغطي

يــدمع اكفــة األنشــطة االقتصاديــة واملســتمثرين،

- تجشيــع مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص وفقــا لألولويــات والنجاعــة 
ــة وتبســيط القواعــد واألســاليب املعمتــدة للرشاكــة. االقتصادي

وتبعــا لذلــك، ينتظــر أن تجّســل نفقــات الصناديــق اخلاصــة لســنة 2023 تطــّورا بنســبة 
15,0 % مقارنــة بتقديــرات ســنة 2022 حمينــة مكــا يــيل :

الوحدة : ألف دينار

تقديرات النفقات بيان الصناديق الخاصة
لسنة 2022 محينة

تقديرات النفقات
لسنة 2023 

3000030000صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

2000020000الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى

2500025000الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري

7000090000الصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب المركزي للتنمية الفالحية(

900800صندوق النهوض بقطاع الزيتون

52006000الصندوق الوطني للضمان 

260000260000صندوق تغطية مخاطر الصرف

16712000صندوق ضمان المؤمن لهم

3500030000صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

--صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار

10002000صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر بصعوبات مالية ظرفية

708702863000صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

2000-صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

11574731330800جملة النفقات
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وبالتايل، ستعرف نفقات الصناديق التالية تطّورا مكا ييل :

154,298+ م دصندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

20,0+ م دالصندوق الخاص للتنمية الفالحية )الحساب المركزي(

1,0+ م دصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمّر بصعوبات مالية ظرفية

0,8+ م دالصندوق الوطني للضمان

0,329+ م دصندوق ضمان المؤمن لهم

هذا، وينتظر أن تجّسل نفقات الصناديق التالية تراجعا مكا ييل :

5,0- م دصندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

0,1- م دصندوق النهوض بقطاع الزيتون

ــة  ــدوق تغطي ــة وصن ــة الصناعي ــر والامركزي ــدوق التطوي ــن صن ــات لّك م وســتعرف نفق
خماطــر الــرف والصنــدوق الوطــي للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى 
والصنــدوق اخلــاص لتمنيــة الفاحــة والصيــد البحــري إســتقرارا خال ســني 2022 و2023.

ــات  ــدة الف ــروض الســكنية لفائ ــدوق مضــان الق ــات لصن ــل نفق ــدم تجسي ــع ع مكــا يتوق
ــق يف  ــدوق مل ينطل ــار أّن الصن ــار ســنة 2023 بإعتب ــر الق ــن ذوي الدخــل غ ــة م االجمتاعي
النشــاط الفعــيل خــال ســنة 2022 ومل يــم اإلشــعار بوجــود قــروض ســكنية أســندت للفــات 

املعنيــة بتدخــل الصنــدوق والتــرحي هبــا لــدى الرشكــة التونســية للضــامن.
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IV. أداء الصناديق الخاصة واألنشطة والتدخالت لسنة 2023 :

 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية :

ــة مكــا  ــة الصناعي ــر والامركزي ــدوق التطوي ــس أداء صن ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قي
ييل:

هدف 1 : النهوض باإلستثمار في القطاع الصناعي

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022
التقديرات

201920202021202320242025
مبالغ منح اإلستثمار والمساهمات في رأس المال 
1132348444485305110000121000133000147000أدالمصادق عليها من طرف لجان إسناد اإلمتيازات

226160214220220230235عددعدد المشاريع المتحّصلة على تمويالت الصندوق

نسبة المشاريع المنتفعة بمنحة بعنوان التشجيع على 
التنمية الجهوية من جملة المشاريع المتحّصلة على 

تمويالت الصندوق
%868689,7909090,390,5

هدف 2 : استقطاب الباعثين والرفع من مستوى تأطيرهم

مؤرشات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022
التقديرات

201920202021202320242025

عدد الحمالت التحسيسية والتظاهرات الوطنية 
تّم تمويل إنجاز هذه 282150عددلفائدة الباعثين والهياكل الممّولة للمشاريع 

األنشطة على ميزانية 
وكالة النهوض 

بالصناعة والتجديد 
وليس على ميزانية 

الصندوق

----

----922635عددعدد الباعثين المنتفعين بعمليات تكوين 

عدد الباعثين المنتفعين بعمليات مرافقة ودعم خالل 
----290255عددإنجاز مشاريعهم أو بعد الدخول طور االستغالل

ــات  ــطة والتدخ ــت برجمــة األنش ــس األداء، مّت ــؤرشات قي ــودة مل ــة املنش ــق القمي ولتحقي
التاليــة لســنة 2023 :
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تطوير تدخالت 
الصندوق 

المتعلقة بتمويل 
إحداث أو توسعة 

المؤسسات 
الصغرى 

والمتوسطة

مبالغ منح 
اإلستثمار 

والمساهمات 
في رأس المال 
المصادق عليها 
من طرف لجان 
إسناد اإلمتيازات

- وكالة النهوض 
بالصناعة 

والتجديد

ــن  ــة م ــال المقدم ــي رأس الم ــاهمات ف ــح والمس ــاع بالمن ــب اإلنتف ــع مطال - تجمي
قبــل المســتثمرين والتثبــت فــي الوثائــق المكونــة للمطالــب خاصــة دراســة جــدوى 

المشــروع والتــي تتضمــن البيانــات التاليــة :
* نوعية اإلستثمار،
 * النشاط الرئيسي، 
 * نظام االستثمار، 

 * مكان انتصاب المشروع، 
 * بيانات حول السوق، 

 * كلفة االستثمار وهيكلة التمويل، 
 * النظام القانوني للمؤسسة، 

 * المساهمات األجنبية، 
 * البرمجة الزمنية إلنجاز المشروع، 

 * مواطن الشغل المزمع إحداثها، 
 * قائمة التجهيزات الالزمة التي سيقع اقتناؤها، 

* كشف للمصاريف بعنوان البنية األساسية.
- دراسة مطالب اإلنتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال وإبداء الرأي فيها 

من قبل لجنة إسناد اإلمتيازات المختصة،
- إصدار مقّرر إسناد اإلمتيازات لفائدة المستثمر أو تعليل قرار رفض إسناد 

اإلمتياز وإعالم المستثمر بذلك كتابيا في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إمضائه،
- تقليص آجال البّت في المصادقة على اإلمتيازات لفائدة الباعثين وتبسيط 

إجراءات صرف أقساط المنح، 
- صرف المنح للمستثمرين بناء على:

* ملــف مدعــم بالوثائــق والمؤيــدات الالزمــة خاصــة الفواتيــر والعقــود والقائمــات 
فــي إنجــاز أشــغال البنــاء والتهيئــة والخدمــات التــي تكــون مصحوبــة بالتحويــالت 
البنكيــة وبمــا يفيــد الخــالص الفعلــي للمبالــغ المفوتــرة وذلــك بعــد القيــام بالمعاينــة 
والتجديــد  بالصناعــة  النهــوض  لوكالــة  الجهويــة  اإلدارة  قبــل  مــن  الميدانيــة 

ــة، ــوزارة المالي ــة ل ــح الجهوي والمصال
ــة  ــن قيم ــط األول: 40 % م ــتثمرين )القس ــن المس ــب م ــطين بطل ــى قس * أو عل
المنحــة عنــد إنجــاز 40 % مــن كلفــة اإلســتثمار، القســط الثانــي: 60 % مــن قيمــة 

المنحــة وذلــك عنــد الدخــول طــور النشــاط الفعلــي(.
- التثبــت فــي مــدى إســتجابة الفواتيــر والعقــود للشــروط القانونيــة ورفــض عمليات 
ــة  ــح المختص ــى المصال ــا إل ــاوز 5 أد وإحالته ــي تتج ــغ الت ــدا للمبال ــالص نق الخ

بــوزارة الماليــة، 
- إحتســاب المنــح بإعتمــاد المبالــغ خاليــة مــن األداء علــى القيمــة المضافــة وذلــك 

بالنســبة للحــاالت التــي يمكــن فيهــا إســترجاع أو طــرح األداء المذكــور،
ــدوق  ــازات الصن ــى إمتي ــة عل ــاريع المتحصل ــاز المش ــق إنج ــّدم نس ــة تق - متابع
طيلــة فتــرة اإلنجــاز المنصــوص عليهــا وذلــك علــى ضــوء تقريــر ســنوي يقدمــه 

ــد،  ــة النهــوض بالصناعــة والتجدي ــى وكال المســتثمر إل
- ســحب وإســترجاع اإلمتيــازات وتوظيــف خطايــا تأخيــر عليهــا بمقتضــى قــرار 
مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة ووفقــا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا بمجلــة 
المحاســبة العموميــة وذلــك عنــد عــدم إنجــاز اإلســتثمار فــي اآلجــال المحــّددة أو 

ــتثمار،  ــة لإلس ــة األصلي ــل الوجه تحوي
- التثبــت فــي اإلجــراءات والوثائــق المكونــة للمطالــب المقدمــة مــن طــرف 

المؤسســات التــي ترغــب فــي تغييــر نظــام الحوافــز والتــي تشــمل :
* إيداع تصريح في اإلنتقال من نظام إلى أخر من أنظمة الحوافز،

* دفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا 
التأخير. 

عدد المشاريع 
المتحّصلة 

على تمويالت 
الصندوق

نسبة المشاريع 
المنتفعة بمنحة 

بعنوان التشجيع 
على التنمية 
الجهوية من 

جملة المشاريع 
المتحّصلة 

على تمويالت 
الصندوق
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ــن  ــة والمه ــات التقليدي ــوض بالصناع ــي للنه ــدوق الوطن  الصن

ــرى : الصغ

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء الصنــدوق الوطي للهنوض بالصناعــات التقليدية 
واملهــن الصغــرى مكا ييل:

هدف 1 : إستحثاث نسق إحداث المشاريع وضمان ديمومتها

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022
التقديرات

201920202021202320242025

848588,7878990100%نسبة تغطية تعهدات البنوك

1482169315911700180018801900عددعدد المشاريع الممّولة على موارد الصندوق

2779311733623400350037003780عددعدد مواطن الشغل المحدثة

هدف 2 : تحسين التصّرف في موارد الصندوق

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
اإلنجازات

ق م
2022

التقديرات

201920202021202320242025

نسبة إستخالص القروض البنكية 
8080,580,890غير متوفر8279,3%وإعتمادات الدولة

مبلغ إعتمادات الدولة غير القابلة 
114050114500115000115600115900 )*(8703897910أدلالستخالص إلى موفى السنة

)*( معطيــات تــّم تجميعهــا مــن قبــل البنــك المركــزي التونســي مــن 4 بنــوك وهــي البنــك التونســي للتضامــن والبنــك الوطنــي الفالحــي وبنــك تونــس العربــي الدولــي 
ــي. والبنك التونس

ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

إستحثاث نسق 
إحداث المشاريع 
وضمان ديمومتها

نسبة تغطية 
تعهدات البنوك

- البنك المركزي 
التونسي

- الوزارة المكلفة 
بالتشغيل

- إعــالم البنــوك المتعاقــدة في إطــار الصنــدوق بالمبالغ المرصــودة لفائدتهم وطلب 
مــّد البنك المركزي التونســي والــوزارة بالبرنامج التقديري لإلســتعماالت،

- تحويل اإلعتمادات في اآلجال،
- تنظيم إجتماعات مع البنوك المتعاقدة في إطار الصندوق لحّل اإلشكاليات،

إســتهالك  متابعــة  حــول  أشــهر  ثالثــة  كّل  بتقريــر  الماليــة  وزارة  موافــاة   -
اإلعتمــادات المتوفــرة لــدى البنــوك والعمليــات المتعلقــة بالجانــب الدائــن والجانــب 

ــا. ــة عليه ــع المصادق ــم يق ــي ل ــاريع الت ــف للمش ــدوق وبكش ــن للصن المدي
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

عدد المشاريع 
الممّولة على 

موارد الصندوق

- البنوك المتعاقدة 
في إطار 
الصندوق

- الوزارة المكلفة 
بالتشغيل

- وضع الدراسات القطاعية وقاعدة المعطيات حول المشاريع القابلة لإلنجاز 
وذات المردودية وقائمة محيّنة في متطلبات كل حرفة من تجهيزات ضرورية 

واألسعار المتداولة في السوق على ذمة خاليا البنك لتسريع عملية دراسة ملفات 
الباعثين الراغبين في الحصول على تمويالت الصندوق،

- قبول مطالب الباعثين والتثبت في الوثائق المكّونة لها وخاصة دراسة جدوى 
المشروع تحتوي بالخصوص على:

* نوعية االستثمار،
* النشاط الرئيسي،

* مكان انتصاب المشروع،
* بيانات حول السوق،

* نمط االستثمار والتمويل،
* النظام القانوني للمؤسسة،

* البرمجة الزمنية إلنجاز المشروع،
* مواطن الشغل المزمع إحداثها،

* كشف للمصاريف وقائمة التجهيزات التي سيقع اقتناؤها،
 - دراسة المطالب والتثبت في إستجابة الباعثين لشروط الحصول على تمويالت 

الصندوق ودراسة مردودية المشروع المزمع إنجازه أو توسعته،
- إعالم الباعثين بمآل ملفاتهم،

- تقديم طلب سحب إعتمادات إلى البنك المركزي التونسي
- متابعة تقّدم إنجاز المشاريع الممّولة على موارد الصندوق ومساندتها وتقييمها،
- التنسيق بين المصالح المركزية للبنك وخالياه الجهوية وربط الصلة بالباعثين 

واإلحاطة بهم لمعرفة األسباب التي حالت دون تقّدم إنجاز مشاريعهم   
- القيام بزيارات ميدانية لمعاينة وضعية بعض المشاريع

- ضبط قائمة المشاريع الممّولة على موارد الصندوق والتي تعاني صعوبات في 
اإلنجاز وإقتراح التدابير والحلول إلنقاذها

عدد مواطن 
الشغل المحدثة

تحسين التصرف 
في موارد 
الصندوق

نسبة إستخالص 
القروض البنكية 
وإعتمادات الدولة

- البنك المركزي 
التونسي

- البنوك المتعاقدة 
في إطار 
الصندوق

-إعداد كشف حول مبالغ اإلستخالصات بعنوان اإلعتمادات التي حلّت آجالها،
- إستخالص اإلعتمادات وفوائد التأخير المستوجبة من البنوك المتعاقدة في إطار 

الصندوق،
-توظيف وإستخالص خطايا تأخير ضّد البنوك التي سّجلت تأخير في إحالة 

اإلستخالصات بعنوان األصل وفوائض التأخير إلى البنك المركزي التونسي،
-التثبت في العموالت الراجعة للبنوك بعنوان إستخالص اإلعتمادات واإلذن لهم 

بسحبها على موارد الصندوق،
- إستصدار أوامر بالدفع في شأن الباعثين الذين لم يقوموا بخالص ديونهم تجاه 

البنك،
- توظيف نسبة فائدة على المبالغ غير المسّددة في آجالها وإحتساب فوائد التأخير 

في صورة عدم قيام الباعثين بدفع المبالغ المتخلّدة بذّمتهم،
- القيام بالتتبعات المدنية والجزائية ضّد الباعثين الذين تّم توجيه إنذارات بالدفع 
لهم أو الذين قاموا بالتفريط في المعدات الممّولة من قبل البنك والمرهونة لفائدته

- إعداد كشف للقروض واإلعتمادات غير القابلة لإلستخالص
- تقديم مطالب التعويض إلى الصندوق الوطني للضمان بهدف ضمان القروض 

غير القابلة لإلستخالص

مبلغ إعتمادات 
الدولة غير القابلة 
لالستخالص إلى 

موفى السنة

البنوك المتعاقدة 
في إطار 
الصندوق

- موافاة البنك المركزي ووزارة المالية بكشف إلعتمادات الدولة غير القابلة 
لإلستخالص وإثبات العجز النهائي للباعث على تسديد ديونه وذلك بعد إستيفاء 

جميع اإلجراءات القانونية إلسترجاعها،
- دفع قسط من المخاطر المنجّرة عن عدم إستخالص إعتمادات الدولة المحمولة 

عليه. 
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 الصندوق الخاص لتنمية الفالحة والصيد البحري :

ــد  ــة والصي ــة الفاح ــدوق اخلــاص لتمني ــس أداء الصن ــؤرشات قي ــداف وم ضبطــت أه
البحــري مكــا يــيل :

ــن  ــن والصيادي ــار الفالحي ــرف صغ ــن ط ــزة م ــة المنج ــتثمارات الخاص ــجيع اإلس ــدف : تش اله
ــري. ــد البح ــة والصي ــي الفالح ــي قطاع ــن ف البحريي

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022
التقديرات

201920202021202320242025
عدد المنتفعين بالمنح المسندة على موارد الصندوق 

6513683941674500500052005300عددعن طريق البنك الوطني الفالحي

عدد المنتفعين بالمنح المسندة على موارد الصندوق 
118117164150160170178عددعن طريق البنك التونسي للتضامن

عدد المنتفعين بالقروض المسندة على موارد 
1350781708720725730760عددالصندوق عن طريق البنك الوطني الفالحي

عدد المنتفعين بالقروض المسندة على موارد 
-------عددالصندوق عن طريق البنك التونسي للتضامن

ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تشجيع 
اإلستثمارات 

الخاصة المنجزة 
من طرف 

صغار الفالحين 
والصيادين 

البحريين في 
قطاعي الفالحة 
والصيد البحري

عدد المنتفعين 
بالمنح المسندة 
على موارد 
الصندوق عن 
طريق البنك 
الوطني الفالحي

المندوبيات 
الجهوية للتنمية 

الفالحية 

ــق  ــي الوثائ ــواردة والتثبــت ف ــدوق ال ــازات الصن ــاع بإمتي ــب اإلنتف ــع مطال - تجمي
ــب خاصــة:  ــة للمطال المكون

* مطلــب اإلنتفــاع باإلمتيــازات مــع وثيقــة تتضمــن معطيــات حــول عمليــة 
اإلســتثمار )دراســة مختصــرة( طبقــا لألنمــوذج المعمــول بــه،

* شهادة تصريح باإلستثمار، 
* هيكل التمويل للمشروع،

* شــهادة ملكيــة أو شــهادة حــوز أو عقــد كــراء لــألرض موضــوع المشــروع أو 
رخصــة صيــد ســاحلي أو عقــد مغارســة أو عقــد مســاقاة أو توكيــل بالتصــرف أو 

شــهادة إســناد أرض إشــتراكية علــى وجــه الملكيــة الخاصــة،
ــا مــن  ــا مصــادق عليه ــراد إقتناؤه ــواد الم ــي األشــغال أو الم ــة ف ــة تقديري * قائم

ــة. ــة المعني ــة الفالحي ــة للتنمي ــات الجهوي ــة للمندوبي ــح الفني طــرف المصال
- دراسة المطالب من الناحية الفنية،

- عــرض المطالــب علــى أنظــار لجنــة إســناد اإلمتيــازات للبــّت فيهــا والنظــر فــي 
إســتجابة الباعــث لشــروط اإلنتفــاع باإلمتيــازات،
- إحتساب المنح بإعتماد قيمة مكونات اإلستثمار

- إصــدار مقــّرر إســناد اإلمتيــازات لفائــدة الباعــث أو تعليــل قــرار رفــض إســناد 
ــم  ــخ تقدي ــك فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاري ــازات وإعــالم المســتثمر وذل اإلمتي

ــب مســتوفى الشــروط، المطل
- إحالة مقّررات إسناد اإلمتيازات إلى البنك،

- إعــالم الباعثيــن بمــآل مطالبهــم ودعوتهــم إلــى التوجــه إلــى فــرع البنــك المعنــي 
إلمضــاء العقــد معــه والقيــام بإجــراءات الرهــن،

- صرف المنح على أساس:
* مطلب كتابي يقدمه الباعث وبعد تقديمه لتقرير حول تقّدم إنجاز المشروع
* تقديم فواتير أصلية أو نسخ مطابقة لألصل منها ورفض عمليات الخالص

نقدا للمبالغ التي تتجاوز 5 أد وإحالتها إلى المصالح المختصة بوزارة المالية. 
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

عدد المنتفعين 
بالمنح المسندة 

على موارد 
الصندوق عن 

طريق البنك 
التونسي للتضامن

المندوبيات 
الجهوية للتنمية 

الفالحية

* بعــد المعاينــة الميدانيــة للمشــروع بحضــور ممثل عــن المصالــح الجهوية لــوزارة المالية 
إالّ فــي حالــة إقتنــاء معــدات فالحيــة لهــا بطاقــات رماديــة )الجــرارات والحاصــدات( فإنــه 
يتــّم اإلكتفــاء باإلســتظهار بأصــل البطاقــة الرماديــة والفاتــورة النهائيــة ومــا يفيــد الخــالص 

الفعلــي دون معاينــة ميدانية. 
ــّم إمضــاء  ــروع ويت ــاز المش ــبة إنج ــد نس ــن تحدي ــة يتضم ــة ميداني ــر معاين ــداد تقري - إع

ــة، ــط للمندوبي ــب الضب ــجيله بمكت ــا وتس ــاركين فيه ــل المش ــن قب ــر م التقري
- إعــداد إذن بصــرف المنــح وتوجيهــه إلــى البنــك للدفــع لفائــدة المســتثمر. ويمكــن صــرف 

المنــح المتعلقــة بالمعــدات المتنقلــة مباشــرة للمــزّود حســب اإلجــراءات المعمــول بهــا، 
- صرف المنح على قسطين:

* القسط األول: 40 % من المنحة عند إنجاز 40 % من كلفة اإلستثمار،
* القسط الثاني: 60 % عند الدخول ور النشاط الفعلي.

- عنــد عــدم قــدرة الباعــث علــى مواصلــة برنامــج اإلســتثمار، يتــّم إجــراء معاينــة 
ميدانيــة للمشــروع بحضــور ممثــل عــن المصالــح الجهويــة لــوزارة الماليــة والتثبــت فــي 
ــاء  ــازات بن ــناد اإلمتي ــّرر إس ــن مق ــي وتحيي ــاط الفعل ــت طــور النش ــتثمارات التيدخل اإلس
علــى ذلــك وصــرف المنــح فــي حــدود اإلنجــازات الفعليــة بالنســبة لألنشــطة التــي دخلــت 
طــور النشــاط الفعلــي أو مطالبــة الباعــث بإرجــاع الفــرق بيــن المنــح المســتحقة والمنــح 
المصروفــة إذا فاقــت المنــح المصروفــة المنــح المســتحقة وذلــك بمقتضــى قــرار ســحب 

ــازات، ــي لإلمتي جزئ
- تكثيــف تظاهــرات تعريــف الفالحيــن والصياديــن البحرييــن بالفــرص المتاحــة لإلنتفــاع 

بالمنــح بعنــوان اإلســتثمارات فــي قطاعــي الفالحــة والصيــد البحــري،
- تنظيــم أيــام إعالميــة تحسيســية لفائــدة الفالحيــن حــول الممارســات الســليمة فــي المجــال 

الفالحــي،
- تأطير الفالحين في مجال مكافحة اآلفات الدخيلة وطرق الوقاية منها.

عدد المنتفعين 
بالقروض المسندة 

على موارد 
الصندوق عن 

طريق البنك 
الوطني الفالحي

عدد المنتفعين 
بالقروض المسندة 

على موارد 
الصندوق عن 

طريق البنك 
التونسي للتضامن

 الصنــدوق الخــاص للتنميــة الفالحية )الحســاب المركزي للتنمية 

الفالحية( :

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء الصنــدوق اخلــاص للتمنيــة الفاحيــة )احلســاب 
املركــزي للتمنيــة الفاحيــة( مكــا يــيل :

الهــدف : تشــجيع اإلســتثمارات الخاصــة المنجــزة مــن طرف كبــار الفالحيــن والصياديــن البحريين 
والهيــاكل المهنيــة فــي قطاعــات الفالحــة والصيــد البحــري والخدمــات المرتبطــة بهما.

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

عدد المشاريع المنتفعة بالمنح المسندة على موارد الصندوق عن طريق 
3833248926353000400045004800عددالبنك الوطني الفالحي

عدد مشاريع التحول األولي المندمجة المنتفعة بالمنح المسندة على 
7498101215عددموارد الصندوق والمحالة إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

عدد المنتفعين باإلعتماد الواجب إرجاعه المسند على موارد الصندوق 
------1عددعن طريق البنك الوطني الفالحي

عدد المنتفعين بالقروض العقارية المسندة على موارد الصندوق عن 
159126124150180190200عددطريق البنك الوطني الفالحي
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ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تشجيع 
اإلستثمارات 

الخاصة المنجزة 
من طرف 

كبار الفالحين 
والصيادين 

البحريين 
والهياكل 

المهنية في 
قطاعات الفالحة 
والصيد البحري 

والخدمات 
المرتبطة بهما.

عدد المشاريع 
المنتفعة بالمنح 

المسندة على 
موارد الصندوق 
عن طريق البنك 
الوطني الفالحي 

وكالة النهوض 
باالستثمارات 

الفالحية 

- قبول جميغ الملفات الواردة والمتعلقة بمطالب إسناد اإلمتيازات،  
ــق  ــي الوثائ ــت ف ــواردة والتثب ــازات ال ــاع باإلمتي ــب اإلنتف ــم مطال ــة وتقيي - دراس
بالنســبة  للمشــروع مــا عــدى  فنيــة وإقتصاديــة  للمطالــب )دراســة  المكونــة 
لعمليــات اإلســتثمار الفرديــة والعمليــات التــي تقــل قيمــة إســتثماراتها عــن 60 أد 
وبعــض عمليــات اإلســتثمار الصغــرى، ملــف جــدوى ومردوديــة المشــروع عنــد 

ــروع،...( ــل للمش ــكل التموي ــتثمار، هي ــح باإلس ــهادة التصري ــاء، ش اإلقتض
- عــرض المطالــب علــى أنظــار لجنــة إســناد اإلمتيــازات للبــّت فيهــا والنظــر فــي 

إســتجابة الباعــث لشــروط اإلنتفــاع باإلمتيــازات،
ــة  ــع القيم ــا م ــي عالقته ــتثمار ف ــات اإلس ــة مكون ــاد قيم ــح بإعتم ــاب المن - إحتس

ــي: ــا يل ــة كم المضاف
* بالنســبة للمشــاريع فــي األنشــطة غيــر الخاضعــة لــألداء علــى القيمــة المضافــة 
قيمــة  يتــّم إحتســاب  المائيــة(:  البحــري وتربيــة األحيــاء  )الفالحــة والصيــد 
المكونــات وإســنادها المنــح بإعتبــار األداء علــى القيمــة المضافــة مــا عــدى 

ــا، ــاة منه ــات المعف ــبة للمكون بالنس
* بالنســبة للمشــاريع فــي األنشــطة الخاضعــة لــألداء علــى القيمــة المضافــة 
ــح  ــات وإســنادها المن ــة المكون ــّم إحتســاب قيم ــي(: يت ــل األول ــات والتحوي )الخدم
دون إعتبــار األداء علــى القيمــة المضافــة مــا عــدى بالنســبة لجمــع وخــزن المنتوج 

ــع الحليــب... ــى غــرار صوامــع خــزن الحبــوب وتجمي ــه عل ــى حالت عل
- إصــدار مقــّرر إســناد اإلمتيــازات لفائــدة الباعــث أو تعليــل قــرار رفــض إســناد 
ــم  ــخ تقدي ــك فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاري ــازات وإعــالم المســتثمر وذل اإلمتي

ــب مســتوفى الشــروط، المطل
- صرف المنح على أساس:

* مطلب كتابي يقدمه الباعث وبعد تقديمه لتقرير حول تقّدم إنجاز المشروع
* تقديــم فواتيــر أصليــة أو نســخ مطابقــة لألصــل منهــا ورفــض عمليــات الخــالص 
نقــدا للمبالــغ التــي تتجــاوز 5 أد وإحالتهــا إلــى المصالــح المختصــة بــوزارة المالية.

ــة  ــح الجهوي ــن المصال ــل ع ــور ممث ــروع بحض ــة للمش ــة الميداني ــد المعاين * بع
لــوزارة الماليــة إالّ فــي حالــة إقتنــاء معــدات فالحيــة لهــا بطاقــات رماديــة 
البطاقــة  بأصــل  باإلســتظهار  يتــّم اإلكتفــاء  فإنــه  )الجــرارات والحاصــدات( 
ــة.  ــة ميداني ــي دون معاين ــد الخــالص الفعل ــا يفي ــة وم ــورة النهائي ــة والفات الرمادي
ــّم  ــروع ويت ــاز المش ــبة إنج ــد نس ــن تحدي ــة يتضم ــة ميداني ــر معاين ــداد تقري - إع
ــة، ــط للوكال ــب الضب ــا وتســجيله بمكت ــل المشــاركين فيه ــر مــن قب إمضــاء التقري
- إعــداد إذن بصــرف المنــح وتوجيهــه إلــى البنــك للدفــع لفائــدة المســتثمر. ويمكــن 
ــة مباشــرة للمــزّود حســب اإلجــراءات  ــة بالمعــدات المتنقل ــح المتعلق صــرف المن

المعمــول بهــا، 
- صرف المنح على قسطين :

* القسط األول: 40 % من المنحة عند إنجاز 40 % من كلفة اإلستثمار،
* القسط الثاني: 60 % عند الدخول ور النشاط الفعلي.

ــد  ــح أي عن ــة مــع صــرف القســط األول مــن المن - صــرف منحــة الدراســة كامل
إنجــاز 40 % مــن كلفــة اإلســتثمارات المصــادق عليهــا وذلــك بعــد تقديم المســتثمر 

للفاتــورة ومــا يفيــد الخــالص الفعلــي للمبلــغ.
- عنــد عــدم قــدرة الباعــث علــى مواصلــة برنامــج اإلســتثمار، يتــّم إجــراء معاينــة 
ميدانيــة للمشــروع بحضــور ممثــل عــن المصالــح الجهويــة لــوزارة الماليــة 
والتثبــت فــي اإلســتثمارات التيدخلــت طــور النشــاط الفعلــي وتحييــن مقــّرر إســناد 
اإلمتيــازات بنــاء علــى ذلــك وصــرف المنــح فــي حــدود اإلنجــازات الفعليــة 
بالنســبة لألنشــطة التــي دخلــت طــور النشــاط الفعلــي أو مطالبــة الباعــث بإرجــاع 
ــة  ــح المصروف ــت المن ــة إذا فاق ــح المصروف ــتحقة والمن ــح المس ــن المن ــرق بي الف

ــازات،  ــي لإلمتي ــرار ســحب جزئ ــك بمقتضــى ق ــح المســتحقة وذل المن
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عدد المنتفعين 
باإلعتماد الواجب 

إرجاعه المسند 
على موارد 

الصندوق عن 
طريق البنك 

الوطني الفالحي

- توجيــه اإلمتيــازات نحــو تطويــر القطاعــات اإلســتراتيجية ذات القيمــة المضافــة 
العاليــة ومنظومــات اإلنتــاج والنهــوض بالمناطــق الفالحيــة ذات األولويــة وخاصة 

منهــا الداخليــة والرفــع مــن القــدرة التشــغيلية،
- توجيــه اإلســتثمار فــي مجــال االقتصــاد فــي الطاقــة علــى غــرار الــرّي الذكــي 

وإســتعمال الطاقــة الشمســية،
- تشجيع اإلستثمار في إطار االقتصاد االجتماعي والتضامني،

- التحســيس بأهميــة اإلســتثمارات الالماديــة فــي نجــاح المشــاريع ومواكبتهــا 
للتطــّورات،

- تنظيــم دورات تكوينيــة فــي مجــال بعــث المشــاريع الفالحيــة مــن قبــل محاضــن 
المؤسســات الفالحيــة،

- تنظيــم ورشــات مبــادرة للباعثيــن الشــبان مــن المتكونيــن بمراكــز التكويــن 
المهنــي الفالحــي والراغبيــن فــي اإلنتصــاب للحســاب الخــاص،

- اإلحاطة ومرافقة الباعثين الشبان خالل المراحل التالية:
ــهرا  ــى 24 ش ــل إل ــّدة تص ــن لم ــراء ومؤطري ــر خب ــروع: بتوفي ــة المش * دراس
والمســاعدة علــى إعــداد مخطــط األعمــال وتوفيــر محطــات للتجــارب النموذجيــة 
ألفــكار المشــاريع المجــّددة وتأميــن حصــص تكويــن إضافــي وتربصــات للباعــث،
* تمويــل المشــروع : بمرافقــة الباعــث عنــد البحــث علــى مصــادر التمويــل وعنــد 

طلــب الحصــول علــى اإلمتيــازات المســندة فــي إطــار قانــون اإلســتثمار،
ــراءات  ــاندة الباعــث خــالل اإلج ــات ومس ــل الصعوب ــروع : بتذلي ــاز المش * إنج
ــّم  ــاط ث ــور النش ــول ط ــالل الدخ ــازات وخ ــروض واإلمتي ــرف الق ــة بص المتعلق

ــر. التطوي
- تعصيــر اإلدارة وتقريــب الخدمــات مــن المســتثمر ومزيــد تســهيل اإلجــراءات 

اإلداريــة )التصريــح عــن بعــد،...(،
- تكثيف أشغال لجان إسناد اإلمتيازات،

ــتفادة  ــة لإلس ــات الفالحي ــن المؤسس ــب محاض ــراط صل ــباب لإلنخ ــجيع الش - تش
ــا، ــن برامجه م

- تشــجيع الشــباب لإلنخــراط صلــب محطــات التجــارب النموذجيــة بالوكالــة 
والحصــول علــى عالمــة المؤسســات الناشــئة،

- تنمية مهارات باعثي المشاريع في مجال التصّرف وتقنيات التسويق،
- مواصلة العمل مع المؤسسات الجامعية إلحداث ماجستير مهني مختّص في 

المبادرة الخاصة في المجال الفالحي،
العالميــة  المنظمــات  مــع  المبرمــة  والتعــاون  الشــراكة  مشــاريع  تجســيم   -
والمؤسســات األجنبيــة فــي مجــال بعــث المؤسســات الصغــرى والمتوســطة 
ــدة، ــاون جدي ــراكة وتع ــاريع ش ــن مش ــث ع ــن والبح ــر الباعثي ــة وتأطي واإلحاط

عدد مشاريع 
التحول األولي 

المندمجة 
المنتفعة بالمنح 

المسندة على 
موارد الصندوق 

والمحالة إلى 
وكالة النهوض 

بالصناعة 
والتجديد

وكالة النهوض 
باالستثمارات 

الفالحية

- إعــداد بطاقــات وصفيــة ألفــكار مشــاريع قابلــة لإلنجــاز ودراســات قطاعيــة يتــّم 
وضعهــا علــى ذّمــة المســتثمرين الراغبيــن فــي بعــث مشــاريعهم لإلســتئناس بهــا،

ــات  ــن المنتج ــاج وتثمي ــات اإلنت ــر منظوم ــار تطوي ــي إط ــتثمار ف ــه اإلس - توجي
ــة، ــل القيم ــار سالس ــي إط ــة وف الفالحي

- حــّث الباعثيــن علــى إقتحــام المجــاالت الواعــدة لإلســتثمار لضمــان أكبــر 
ــي الفالحــي. ــم العال ــرص لنجــاح مشــاريعهم خاصــة بالنســبة لخريجــي التعلي الف
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عدد المنتفعين 
بالقروض 

العقارية المسندة 
على موارد 

الصندوق عن 
طريق البنك 

الوطني الفالحي

وكالة النهوض 
باالستثمارات 

الفالحية

- قبــول جميــغ الملفــات الــواردة والمتعلقــة بمطالــب الحصــول علــى قــرض 
عقــاري،  

- دراســة وتقييــم مطالــب الحصــول علــى قــرض عقــاري الــواردة والتثبــت 
فــي الوثائــق المكونــة للمطالــب )مخطّــط أعمــال يثبــت مردوديــة المشــروع، 
والمائيــة  الترابيــة  بالمــوارد  المتعلقــة  الفنيــة  الوثائــق  الالزمــة،  التراخيــص 

النشــاط،...( لتعاطــي  المنظمــة  الشــروط  لمقتضيــات كراســات  وباإلمتثــال 
- المعاينــة الميدانيــة لــألرض موضــوع القــرض وإعــداد تقريــر يتضمــن خاصــة 
ــدى  ــروع وم ــدوى المش ــاء وج ــة األرض لإلحي ــدى قابلي ــول م ــي ح ــرأي الفن ال
قابليتــه للتمويــل البنكــي وذلــك بعــد دراســة وتقييــم مخطــط األعمــال المقــّدم مــن 

طــرف الباعــث،
- إعــداد بطاقــة قــرض عقــاري وإصــدار مقــّرر إســناد قــرض عقــاري فــي 
الغرضينــّص علــى قيمــة شــراء األرض موضــوع القــرض وقيمــة عمليــات التهيئة 

ــى حــدة، ــة عل ــكل مكون ــه والمســند ل إن وجــدت وقيمــة القــرض المصــادق علي
ــدة  ــاء األرض لفائ ــق بإقتن ــاري والمتعل ــرض عق ــن الق - صــرف القســط األول م
ــف  ــة وتوظي ــدة الدول ــد ترســيم شــرط فســخي لفائ ــك بع ــن طــرف البن الباعــث م
رهــن عقــاري علــى األرض موضــوع القــرض لفائــدة البنــك المقــرض وإســتظهار 

الباعــث بشــهادة تصريــح باإلســتثمار،
- صــرف القســط الثانــي مــن القــرض العقــاري والمتعلــق بعمليــات التهيئــة طبقــا 

لإلجــراءات المعمــول بهــا،    

 صندوق النهوض بقطاع الزيتون :

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

الهدف : تطوير وتنمية إنتاج الزيتون

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

عدد المنتفعين بالمنح المسندة على موارد 
695272382400410430435عددالصندوق عن طريق البنك الوطني الفالحي

عدد المنتفعين بالقروض المسندة على موارد 
----1--عددالصندوق عن طريق البنك الوطني الفالحي



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1142023

ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تطوير وتنمية 
إنتاج الزيتون

عدد المنتفعين 
بالمنح المسندة 

على موارد 
الصندوق عن 

طريق البنك 
الوطني الفالحي

المندوبيات 
الجهوية للتنمية 

الفالحية

ــواردة والتثبــت فــي الوثائــق  ــازات الصنــدوق ال ــاع بإمتي - دراســة مطالــب اإلنتف

ــب، ــة للمطال المكون

- إجــراء بحــث فنــي علــى عيــن المــكان للتثبــت مــن وجاهــة اإلســتثمار وشــروط 

النجــاح الطبيعيــة والزراعيــة للغراســات المزمــع إنجازهــا،

- عــرض المطالــب علــى أنظــار لجنــة إســناد اإلمتيــازات للبــّت فيهــا والنظــر فــي 

إســتجابة الباعــث لشــروط اإلنتفــاع باإلمتيــازات،

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

- إحالة مقّررات إسناد اإلمتيازات إلى البنك،

- إعــالم الباعثيــن بمــآل مطالبهــم ودعوتهــم إلــى التوجــه إلــى فــرع البنــك المعنــي 

للحصــول علــى القســط األول مــن المنحــة،

- القيــام بالزيــارات الميدانيــة للمشــاريع المنتفعــة بالقســط األول مــن المنحــة للتأكــد 

ــة القــوة القاهــرة التــي حالــت دون  مــن الشــروع فــي إنجــاز اإلســتثمار أو لمعاين

إنجــاز المشــروع،

- اإلذن بصرف بقية أقساط المنحة باإلعتماد على نتائج المعاينات الفنية،

- حــّث الفالحيــن أصحــاب غابــات الزيتــون الهرمــة علــى تجديدهــا وفــق التقنيــات 

المعتمــدة وتنظيــم دورات تكوينيــة فــي تقليــم أشــجار الزيتــون،

- تنظيــم أيــام إعالميــة بالواليــات حــول ســبل تطويــر قطــاع الزيتــون والتعريــف 

ــادي أو  ــي )الع ــتثمار الفالح ــال اإلس ــي مج ــة ف ــا الدول ــي توفره ــازات الت باإلمتي

ــا، ــن وأصحــاب الشــهائد العلي ــدة الفالحي ــل( لفائ البيولوجــي أو التحوي

المناخيــة  بالخصائــص  للتعريــف  الفالحيــن  لفائــدة  تكوينيــة  تنظيــم دورات   -

والترابيــة لغراســات الزيتــون والطــرق الفنيــة إلنتــاج الزيتــون البيولوجــي وآفــات 

ــا، ــي منه ــون وطــرق التوق ــراض الزيت وأم

ــات  ــة اآلف ــال مكافح ــي مج ــة ف ــن خاص ــن الفالحي ــر وتكوي ــن تأطي ــف م - التكثي

ــة، ــات المحلي ــتغالل المنتج ــر إس ــرق تطوي ــك ط ــة وكذل الدخيل

- إنشاء المعارض الفالحية،

- إنجــاز الدراســات المعمقــة لحصــر الصعوبــات التــي تعتــرض قطــاع الزيتــون 

وتحديــد الحاجيــات وآفــاق تطويــر هــذا القطــاع بما يتــالءم مــع المعطيــات المناخية 

والطبيعيــة لــكل جهــة وذلــك بالتنســيق مــع المصالــح المركزيــة لــوزارة الفالحــة 

والمــوارد المائيــة.

عدد المنتفعين 
بالقروض المسندة 

على موارد 
الصندوق عن 

طريق البنك 
الوطني الفالحي
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 الصندوق الوطني للضمان :

ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء الصندوق الوطي للضامن مكا ييل :

ــا  ــّرح به ــتثمارات المص ــم اإلس ــين حج ــتفيدين بالقروض وتحس ــدة المس ــيع قاع ــدف 1 : توس ه
ــدوق ــان الصن لضم

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

عدد قروض اإلستغالل المصّرح بها لضمان 
2644256921072600300034003700عددالصندوق

حجم قروض اإلستغالل المصّرح بها 
47736400854700655132507005100053000أدلضمان الصندوق

عدد قروض اإلستثمار المصّرح بها لضمان 
40091356632948035700362003700037500عددالصندوق

حجم قروض اإلستثمار المصّرح بها لضمان 
166871154387149275150000154000160000170000أدالصندوق

هدف 2 : تحسين التصّرف المالي في آليات الضمان

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

عدد القروض الفالحية المعاد جدولتها المنتفعة 
722650700750800-1742عددبتكفّل الصندوق بالفوائض الناجمة عنها

39510259151200100015002000عددعدد القروض البنكية المنتفعة بضمان الصندوق

-------عددعدد المساهمات المنتفعة بضمان الصندوق
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ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

توسيع قاعدة 
ستفيدينبالقروض 

وتحسين حجم 
اإلستثمارات 
المصّرح بها 

لضمان الصندوق

عدد قروض 
اإلستغالل 

المصّرح بها 
لضمان الصندوق

 الشركة التونسية 
للضمان

- العمــل علــى التعريــف بمزايــا آليــات الضمــان والتنســيق بيــن مختلــف مؤسســات 
ــان  ــا لضم ــرح به ــروض المص ــم الق ــن حج ــع م ــال للرف ــذا المج ــي ه ــل ف التموي

الصنــدوق ودفــع نســق بعــث اإلســتثمارات المتعلقــة بهــا 
- إســتغالل منظومةاإلكســترانات)Extranet( الموضوعــة علــى الخــطّ لفائــدة 
مؤسســات التمويــل )بنــوك، مؤسســات إيجــار مالــي، شــركات إســتثمار ذات رأس 
مــال تنمية( قصــد تقريــب الخدمــات منهــم وتمكينهــم مــن متابعــة التمويــالت التــي 
تــم قبولهــا للضمــان )الموافقــة المبدئيــة والنهائيــة وقائــم التمويــالت ...( وانجــاز 
التغييــرات الالزمــة عــن بعــد وكذلــك متابعــة ملفاتهــم مــن مرحلــة التصريــح إلــى 

مرحلــة التعويــض النهائــي
ــان  ــات الضم ــل آلي ــال تدخ ــة بمج ــراءات الخاص ــف باإلج ــى التعري ــل عل - العم
ــح بالتمويــالت  ــل للتصري وباآلجــال المعتمــدة فــي التعامــل مــع مؤسســات التموي
وذلــك عمــال بمــا ورد بدليــل اإلجــراءات الــذي تــم صياغتــه علــى أســاس 

اإلتفاقيــات المبرمــة بيــن وزارة الماليــة والشــركة التونســية للضمــان

حجم قروض 
اإلستغالل 

المصّرح بها 
لضمان الصندوق

عدد قروض 
اإلستثمار 

المصّرح بها 
لضمان الصندوق 

حجم قروض 
اإلستثمار 

المصّرح بها 
لضمان الصندوق

تحسين التصرف 
المالي في آليات 

الضمان

عدد القروض 
الفالحية المعاد 

جدولتها المنتفعة 
بتكفّل الصندوق 

بالفوائض الناجمة 
عنها

الشركة التونسية 
للضمان

- تجميــع مطالــب الضمــان المقّدمــة مــن طــرف البنــوك وتخزينهــا بقاعــدة البيانــات 
ــة بها،  الخاص

- دراسة مطالب الضمان والتثبّت في الوثائق المكّونة لها وأساسا :

* شــهادة مســلّمة مــن المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة مرجــع النظــر الترابــي 
بعــد معاينــة المســاحات المتضــّررة، 

* قــرار جدولــة القــروض المصــّرح بهــا لضمــان الصنــدوق تأخــذ بعيــن اإلعتبــار 
نســبة الضــرر الحاصــل والحالــة الماليــة للمديــن،

* جدول إستخالص القروض المعاد جدولتها.

- تعليق النظر في مطالب الضمان التي ال تتضّمن أحد الوثائق آنفة الذكر، 

- التثبّت إن تّم التصريح فعال بالقروض األصلية،

- مخاطبة البنوك قصد :

* رفــع التحفظــات المتعلقــة بعــدم تطابــق المعطيــات بالوثائــق المقّدمــة مــع 
القــروض، بتصاريــح  المذكــورة  المعطيــات 

* مراجعــة قــرار جدولــة القــروض المصــّرح بهــا لضمــان الصنــدوق فــي صــورة 
ــة  ــرار الجدول ــة )يســتوجب أن يتّضمــن ق ــض إعــادة الجدول ــرار فوائ ــن الق تضّم

مبلــغ القــروض المعــاد جدولتهــا فقــط مــع إلغــاء الفوائــض الناجمــة عنهــا(،

- التثبّــت فــي توفّــر الشــروط الالزمــة لجدولــة القــروض المنصــوص عليهــا 
بمنشــور البنــك المركــزي التونســي،

- إعالم البنوك بمآل مطالبهم

- دفــع الفوائــض الناجمــة عــن إعــادة جدولــة القــروض الفالحيــة إلــى البنــوك طبقــا 
لجــداول إســتخالص القــروض المعــاد جدولتهــا ولمــّدة ال تتجــاوز 5 ســنوات.
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

عدد القروض 
البنكية المنتفعة 

بضمان الصندوق

الشركة التونسية 
للضمان

- دراســة مطالــب التصريــح بالقــروض أو المســاهمات المقدمــة مــن طــرف 
مؤسســات التمويــل وتقييــم الوثائــق والمســتندات المكونــة للمطالــب خاصــة دراســة 
ــق أخــرى  ــة وثائ ــن طــرف الباعــث وأي ــة م ــال المقدم ــدوى ومخطــط األعم الج
يقدمهــا إلــى مؤسســة التمويــل قصــد الحصــول علــى التمويــالت )قــرض أو 
ــاز أو  ــرر إســناد اإلمتي ــح باإلســتثمار أو مق ــال( كالتصري ــي رأس الم مســاهمة ف
مــكان اإلنتصــاب... وأيــة مســتندات أخــرى مــن شــأنها أن تســهل دراســة مطلــب 

ــان. الضم

ــي  ــتثمار النهائ ــة اإلس ــة لقيم ــق المثبت ــم الوثائ ــل بتقدي ــة مؤسســات التموي - مطالب
القــروض  ســداد  وجــداول  األســهم  حاملــي  ومعاهــدات  القــروض  )عقــود 
والمســاهمات( فــي أجــل ال يتعــدى 3 أشــهر مــن تاريــخ صــرف القــرض وذلــك 

ــان  ــدوق الضم ــالت صن ــّدد لتدخ ــقف المح ــاوز الس ــدم تج ــن ع ــد م للتأك

-النظــر فــي إســتجابة مطالــب التصريــح المقدمــة مــن طــرف مؤسســات التمويــل 
لشــروط اإلنتفــاع بالضمــان وإعالمهــم بمآلهــا

- تحييــن قاعــدة البيانــات بــإدراج المعطيــات المتعلقــة باإلســتثمارات المصــرح بهــا 
لضمــان الصنــدوق مــن حيــث طبيعــة النشــاط وقيمــة اإلســتثمار ومبلــغ القــرض 

وعــدد مواطــن الشــغل التــي تــم إحداثهــا والتاريــخ الفعلــي للدخــول حيـّـز النشــاط
ــر  ــم المخاط ــا وتقيي ــى مآله ــرف عل ــا والتع ــّل أجله ــي ح ــروض الت ــة الق - متابع
المّدخــرات  لتكويــن  التمويــل وذلــك  مــع مؤسســات  بالتنســيق  بهــا  المتعلقــة 

الضروريــة
- عقــد إجتماعــات مــع مؤسســات التمويــل للنظــر فــي تقــدم اإلجــراءات القضائيــة 
ــي دخلــت طــور  ــات الت ــزاع والملف ــي هــي فــي طــور الن ــات الت بخصــوص الملف

التســوية القضائيــة
- دراســة مطالــب التعويــض النهائــي المقدمــة مــن قبــل مؤسســات التمويــل والتثبت 
ــي،  ــم القضائ ــالص، الحك ــدول الخ ــرض، ج ــد الق ــة )عق ــق المصاحب ــي الوثائ ف
اإلجــراءات التنفيذيــة بالنســبة للقــروض البنكيــة، الوثائــق المتعلقــة بتصفيــة 

ــة( ــال تنمي ــتثمار ذات رأس م ــركات اإلس ــاهمات ش ــبة لمس ــركة بالنس الش
- تفعيــل التعويــض النهائــي بعــد التثبــت فــي شــهادة العجــز النهائــي عــن التســديد 

وفــي وضعيــة الضمانــات العينيــة والشــخصية المصــرح بهــا.

عدد المساهمات 
المنتفعة بضمان 

الصندوق

 صندوق تغطية مخاطر الصرف :

ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء صندوق تغطية خماطر الرف مكا ييل :

الهــدف : تغطيــة الخســائر الناتجــة عــن التغييــر في ســعر الصــرف الحاصلــة للبنوك والمؤسســات 
الماليــة عنــد تســديدها لقروضهــا الخارجية.

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

مبالغ القروض الخارجية الجارية 
2812020286213119356181800000175000016000001550000أدالمنتفعة بتغطية الصندوق 

نسبة تغطية مساهمات البنوك 
56,586,485,080,087,088,090,0نسبةوالمؤسسات المالية لخسائر الصرف
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ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تغطية الخسائر 
الناتجة عن 
التغيير في 

سعر الصرف 
الحاصلة للبنوك 

والمؤسسات 
المالية عند 

تسديدها 
لقروضها 
الخارجية.

مبالغ 
القروض 
الخارجية 

الجارية 
المنتفعة 
بتغطية 

الصندوق 

الشركة 
التونسية 

إلعادة 
التأمين

ــن  ــت م ــة والتثب ــات المالي ــوك والمؤسس ــرف البن ــن ط ــة م ــة المقدم ــب التغطي ــع مطال - تجمي
تضّمنهــا للوثائــق المســتوجبة )نســخة مــن إتفاقيــة القــرض والشــروط الماليــة والنســب المتعلقــة 

بتســديده(
- إحالــة مطالــب التغطيــة للجنــة صنــدوق ضمــان مخاطــر الصــرف لدراســتها وضبــط نســب 

تغطيــة الصنــدوق ونســب مســاهمة البنــوك والمؤسســات الماليــة بالنســبة لــكل قــرض 
ــروض  ــدوق للق ــة الصن ــب تغطي ــم وبنس ــآل مطالبه ــة بم ــات المالي ــوك والمؤسس ــالم البن - إع

ــه ــاع بتدخالت ــاهمتهم لإلنتف ــب مس ونس

نسبة تغطية 
مساهمات 

البنوك 
والمؤسسات 

المالية 
لخسائر 
الصرف

الشركة 
التونسية 

إلعادة 
التأمين

- مطالبــة البنــوك بكشــف شــهري حــول الســحوبات المنجــزة خــالل الشــهر المنقضــي ونســخة 
مــن قــرار تحويــل المبالــغ المسّددة ونســخة مــن عقــد الصــرف لبيــع العمــالت األجنبيــة وجــدول 

ــالكات للقرض اإله
- إحتســاب المســاهمات الواجــب تســديدها للصنــدوق مــن طــرف البنــوك والمؤسســات الماليــة 

عنــد حلــول آجــال تســديد أقســاط القــروض الخارجيــة
ــخ  ــي تاري ــدوق ف ــه مــن طــرف الصن ــر فــي ســعر الصــرف الواجــب تغطيت - إحتســاب التغيي

حلــول أجــل تســديد القســط مــن القــرض
- توظيــف وإســتخالص خطايــا تأخيــر ضــّد البنــوك التــي ســّجلت تأخيــر فــي إحالــة مســتحقات 

الصنــدوق فــي آجالهــا،
- تســديد خطايــا التأخيــر المســتوجبة علــى الصنــدوق عنــد القيــام بتأخيــر فــي صــرف تغطيــة 

القــروض الخارجيــة لفائــدة البنــوك والمؤسســات الماليــة
- النظــر فــي ضبــط سياســة ناجعــة لتوظيــف مــوارد الصنــدوق بالتنســيق مــع لجنــة صنــدوق 

ضمــان مخاطــر الصــرف
- إقتراح التدابير والحلول لتمويل عجز الصندوق 

 صندوق ضمان المؤمن لهم :

ضبطت أهداف ومؤرشات قيس أداء الصندوق مكا ييل :

هدف 1 : حماية المؤمن لهم من عجز مؤسسات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

العدد الجملي للمؤمن لهم المستفيدين من 
13920139361393913943139441394613948عددتدخالت الصندوق إلى موفى السنة

نسبة تغطية تعهدات الصندوق تجاه المؤمن 
51,151,752,352,853,053,253,4نسبةلهم



119

هــدف 2 : جبــر األضــرار الماديــة التــي لحقــت المؤسســات المتضــررة مــن اإلضطرابــات الشــعبية 
التــي شــهدتها البــالد والمؤسســات المتضــررة مــن الفيضانــات 

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

العدد الجملي للمؤسسات المتضّررة من االضطرابات 
695695695695695695695عددالشعبية والمستفيدة من تدخالت الصندوق إلى موفى السنة

نسبة تغطية تعهدات الصندوق تجاه المؤسسات المتضررة 
97979797979797نسبةمن اإلضطرابات الشعبية التي شهدتها البالد

العدد الجملي للمؤسسات المتضّررة من الفيضانات 
18112152154156157159عددوالمستفيدة من تدخالت الصندوق إلى موفى السنة

نسبة تغطية تعهدات الصندوق تجاه المؤسسات المتضررة 
96949999,499,699,799,8نسبةمن الفيضانات

ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

حماية المؤمن 
لهم من عجز 

مؤسسات التأمين 
عن الوفاء 
بالتزاماتها 

تجاههم

العدد الجملي 
للمؤمن لهم 
المستفيدين 

من تدخالت 
الصندوق إلى 

موفى السنة

الشركة التونسية 
للتأمين وإعادة 

التأمين

ــا  ــخ وصوله ــدوق حســب تاري ــى الصن ــواردة عل ــض ال ــب التعوي - تســجيل مطال
ــة،  ــة قانوني ــه بصف ــم ومؤشــر علي ــر مرق بدفت

- التثبت من تضّمن مطالب التعويض لجميع الوثائق المستوجبة،
ــم  ــدوق وتقدي ــيّرة للصن ــركة المس ــرف الش ــن ط ــض م ــب التعوي ــة مطال - دراس

ــة ــة الفني ــى اللجن ــا إل ــأنها وإحالته ــات بش مقترح
- إبــداء الــرأي فــي مطالــب التعويــض مــن طــرف اللجنــة الفنيــة وتضميــن 
مقترحاتهــا ضمــن محضــر جلســة ممضــى مــن طرف أعضــاء اللجنــة الحاضرين،
لهــم مصحوبــة  المؤمــن  لجنــة ضمــان  التعويــض علــى  - عــرض مطالــب 

الفنيــة اللجنــة  ورأي  للصنــدوق  المســيّرة  الشــركة  بمقترحــات 

نسبة تغطية 
تعهدات الصندوق 

تجاه المؤمن لهم 

الشركة التونسية 
للتأمين وإعادة 

التأمين

- تكليف محامين لتمثيل الصندوق لدى سائر المحاكم،
- إحتســاب التعويضــات بالنســبة للملفــات التــي صــدر بشــأنها أحــكام قضائيــة باتــة 
والملفــات المتضمنــة ألحــكام قضائيــة باتــة بالغــرم الوقتــي علــى أســاس النســب 

المنصــوص عليهــا بدليــل اإلجــراءات،
- تســديد مبالــغ التعويضــات المســتحقة مباشــرة لحســاب المؤمــن لهــم والمســتفيدين 

بعقــود التأميــن أو لورثتــه فــي حالــة وفــاة المســتفيد مــن التعويــض،
- مواصلــة إجــراءات التقاضــي وإرجــاء صــرف التعويضــات فــي صــورة عــدم 

صــدور حكــم قضائــي نهائــي،
- متابعــة تنفيــذ إتفاقيــات إعــادة التأميــن وعــرض الملفــات التــي تدخــل فــي إطــار 
ــة  ــى لجن ــم مقترحــات بشــأنها إل ــة لدراســتها وتقدي ــة فني ــى لجن ــن عل إعــادة التأمي

ضمــان المؤمــن لهــم،
- إعــداد كشــف كل ثالثــة أشــهر حــول العمليــات المنجــزة مــن طــرف الصنــدوق 
)التعويضــات المســتحقة حســب طبيعــة األضــرار، أتعــاب المحاميــن...( وإحالتــه 

إلــى لجنــة ضمــان المؤمــن لهــم،
- موافاة وزارة المالية بتقرير مفصل حول العمليات المنجزة يتضمن خاصة:

* مبالغ التعويضات الممنوحة
* توزيــع التعويضــات حســب أصنــاف التأميــن وحســب أنــواع األضــرار الماديــة 

لبدنية وا
* مطالب التعويض في إنتظار التسوية

* الموازنة السنوية للصندوق
* المداخيل والمصاريف

* الميزانية التقديرية للصندوق
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

جبر األضرار 
المادية التي 

لحقت المؤسسات 
المتضررة من 
اإلضطرابات 
الشعبية التي 

شهدتها البالد 
والمؤسسات 

المتضررة من 
الفيضانات

العدد الجملي 
للمؤسسات 

المتضّررة من 
االضطرابات 

الشعبية 
والمستفيدة 

من تدخالت 
الصندوق إلى 

موفى السنة

الشركة التونسية 
- تســجيل مطالــب التعويــض الــواردة علــى الصنــدوق بدفتــر خــاص حســب تاريــخ إلعادة التأمين

وصولها،
- تجميع مطالب التعويض والتثبت من تضّمنها لجميع الوثائق المستوجبة

- مراســلة المؤسســات المتضــررة لطلــب اســتكمال الملــف فــي صــورة عــدم توفــر 
كافــة الوثائق المســتوجبة

ــى  ــتوجبة عل ــق المس ــتوفية للوثائ ــة والمس ــض المقبول ــب التعوي ــرض مطال - ع
ــة ــة الفني اللجن

ــروط  ــتجابتها لش ــن إس ــت م ــة والتثب ــة الفني ــرف اللجن ــن ط ــات م ــة الملف - دراس
اإلنتفــاع بتدخــل الصنــدوق وإبــداء الــرأي فيهــا وتضميــن مقترحاتهــا ضمــن 

ــن ــة الحاضري ــاء اللجن ــة أعض ــن كاف ــى م ــدول ممض ج
- إحالــة مقترحــات اللجنــة الفنيــة علــى لجنــة ضمــان المؤمــن لهــم المكلفــة بالنظــر 

فــي مطالــب التعويــض

بالنسبة للمؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين :
- إحتساب مبلغ التعويض المستحق بإعتماد :

* تقرير اإلختبار العدلي المقّدم من طرف المؤسسة المتضررة
* أو بعــد إجــراء إختبــار مضــاّد لتقريــر اإلختبــار المقــّدم مــن طــرف المؤسســة 

المتضــررة وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة الفنيــة
ــي صــورة  ــغ التعويــض المســتحق ف ــث إلحتســاب مبل ــر ثال ــن خبي ــد تعيي - أو بع
إعتــراض المؤسســة المتضــررة علــى نتائــج اإلختبــار المنجــز بطلــب مــن اللجنــة 

الفنيــة
- أو بعد تعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء

المسجلين لدى الجمعية المهنية لشركات التأمين
في صورة عدم تقديم المؤسسة المتضررة لتقرير اإلختبار العدلي

بالنسبة للمؤسسات المكتتبة لعقد تأمين :
ــار  ــر اإلختب ــى تقري ــا عل ــاد وجوب ــض المســتحق باإلعتم ــغ التعوي - إحتســاب مبل

ــن،  ــب مــن مؤسســة التأمي ــي المنجــز بطل العدل
- صرف منح التغطية التكميلية المستوجبة وذلك بعد :

* التســوية النهائيــة للملــف مــن قبــل مؤسســة التأميــن وتعويضهــا للمؤسســة 
المتضــررة وفقــا لســقف التعويــض المنصــوص عليــه بعقــد التأميــن

* أو عــدم التســوية النهائيــة للملــف مــن قبــل مؤسســة التأميــن ودون وجــود 
منازعــة حــول إســتحقاق المؤسســة المتضــررة لمبلــغ التعويــض وإصدارهــا 

لشــهادة متضمنــة لمبلــغ التعويــض المســتحق
- إرجــاء صــرف التعويضــات فــي صــورة وجود خــالف بين المؤسســة المتضررة 
ومؤسســة التأميــن حــول مبالــغ التعويــض المســتحقة أو نتيجــة اإلختبــار، إلــى حين 

فّضالنــزاع القائــم وتحديــد مبلــغ التعويــض المتكفــل بــه مــن قبــل شــركة التأمين
- تســديد مبالــغ التعويــض المســتحقة لفائــدة المؤسســة المتضــررة بواســطة 

التحويــل البنكــي مقابــل إمضاءهــا إلتــزام بعــدم منازعــة
الصندوق في مبلغ التعويض،

- القيــام بعمليــات رقابــة ميدانيــة للتأكــد مــن شــروع المؤسســة المنتفعــة بالتعويــض 
فــي القيــام بإصــالح األضــرار المعنيــة بالتعويضــات أو مطالبــة المؤسســة المنتفعة 

بالتعويضــات بالوثائــق المثبتــة إلصــالح األضرار.
- إعــداد كشــف كل ثالثــة أشــهر حــول العمليــات المنجــزة مــن طــرف الصنــدوق 

وإحالتــه إلــى لجنــة ضمــان المؤمــن لهــم يتضمــن خاصــة :
* مبالغ التعويضات الممنوحة حسب كل مؤسسة منتفعة،

* قائمة الخبراء ومصاريف اإلختبار المسّددة

نسبة تغطية 
تعهدات الصندوق 

تجاه المؤسسات 
المتضررة من 
اإلضطرابات 
الشعبية التي 
شهدتها البالد
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العدد الجملي 
للمؤسسات 

المتضّررة من 
الفيضانات 
والمستفيدة 

من تدخالت 
الصندوق إلى 

موفى السنة

الشركة التونسية 
إلعادة التأمين

- تجميــع مطالــب التعويــض الــواردة علــى مؤسســة التأميــن المتصّرفــة فــي 
الصنــدوق والتثبــت مــن تضّمنهــا لجميــع الوثائــق المســتوجبة،

- مراســلة المؤسســات المتضــررة لطلــب اســتكمال الملــف فــي صــورة عــدم توفــر 
كافــة الوثائق المســتوجبة،

ــى  ــتوجبة عل ــق المس ــتوفية للوثائ ــة والمس ــض المقبول ــب التعوي ــرض مطال - ع
ــرض، ــة للغ ــة المحدث اللجن

- دراســة الملفــات مــن طــرف اللجنــة والتثبــت مــن إســتجابتها لشــروط اإلنتفــاع 
ــغ التعويضــات المســتحقة،  بتعويضــات الصنــدوق ومــن مبال

- إعالم المؤسسات بمآل مطالبهم. 
- تكليــف خبــراء إلنجــاز إختبــار تقييــم األضــرار التــي لحقــت بالمؤسســات 

اإلقتصاديــة،
- إحتساب سقف التعويض المستحق باإلعتماد على تقرير اإلختبار المنجز،

بالنسبة للمؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين:
- تسديد مبالغ التعويض المستحقة لفائدة المؤسسة المتضررة.

بالنسبة للمؤسسات المكتتبة لعقد تأمين :
- تسديد مبالغ التغطية التكميلية المستوجبة وذلك بعد 

للمؤسســة  التأميــن وتعويضهــا  قبــل مؤسســة  للملــف مــن  النهائيــة  التســوية 
التأميــن، بعقــد  عليــه  المنصــوص  التعويــض  لســقف  وفقــا  المتضــررة 
- إعداد كشف حول العمليات المنجزة من طرف الصندوق يتضمن خاصة :

* مبالغ التعويضات الممنوحة حسب كل مؤسسة منتفعة،
* قائمة الخبراء ومصاريف اإلختبار المسّددة

نسبة تغطية 
تعهدات الصندوق 

تجاه المؤسسات 
المتضررة من 

الفيضانات

الجوائــح  عــن  الناجمــة  الفالحيــة  األضــرار  تعويــض  صنــدوق   

: الطبيعيــة 

ــة النامجــة  ــدوق تعويــض األرضار الفاحي ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء صن
عــن اجلــواحئ الطبيعيــة مكــا يــيل :

الهدف : تطوير آليات الحماية ضّد أخطار الجوائح الطبيعية

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

العدد الجملي للمكتتبين في الصندوق في 
46141518401900200022002500عددنهاية الموسم الفالحي

نسبة المستفيدين بتعويضات الصندوق من 
99,6100100100100 99,6 )*(-نسبةجملة المتضّررين

نسبة تغطية تعهدات الصندوق تجاه الفالحين 
99,9100100100100 99,9 )*(-نسبةالمتضررين

)*( مّت حتين إجنازات املؤرش عىل إثررصف تعويضات سنة 2021 لـ 4 ملفات تتعلق باملومس الفايح الفارط 2020-2019  
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ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تطوير آليات 
الحماية ضّد 

أخطار الجوائح 
الطبيعية

العدد الجملي 
للمكتتبين في 
الصندوق في 
نهاية الموسم 

الفالحي

- توسيع تدخالت الصندوق ليشمل تغطية بعض الخضروات ضّد أخطار الجوائح مؤسسة »كتاما«
الطبيعية على غرار البطاطا، الطماطم الفصلية، الفلفل، البصل الشتوي، البصل 

الصيفي،
- إصدار إعالن للفالحين بفتح باب اإلكتتاب وآخر أجل لإلكتتاب، 

- تنظيم أيام تكوينية وإعالمية وتحسيسية بالتعاون مع األطراف المتدخلة )وزارة 
الفالحة والموارد المائية، اإلتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري، المندوبيات 
الفالحية، المجالس الجهوية للواليات( وإعداد الدعائم والنشريات وذلك للتعريف 

بالبرنامج لدى الفالحين والمهنة،
- دراسة مطالب اإلكتتاب في الصندوق والتثبت في أّن األنشطة والمجاالت 

المراد تغطيتها تندرج ضمن تدخالت الصندوق وفي إستفاء المطالب للشروط 
المضبوطة بدليل اإلجراءات،

- رفض مطالب اإلكتتاب الواردة خارج اآلجال المضبوطة بدليل اإلجراءات
- تسليم المشتركين المقبولين عقد إشتراك يتضمن حقوق والتزامات األطراف 

المتعاقدة وإجراءات وأسس التعويض،
- إدراج المعطيات الالزمة بالنظام المعلوماتي وخاصة المعطيات المتعلقة 

بمعدل كلفة اإلنتاج والمردود حسب الجهات ونوعية اإلنتاج في مجال الزراعات 
الكبرى،

- إستخالص مساهمات المكتتبين وتحويلها لحساب الصندوق المفتوح لدى 
الخزينة العامة،

نسبة المستفيدين 
بتعويضات 

الصندوق من 
جملة المتضّررين

- إعداد دليل إختبار ينظم عمليات اإلختبار عند حصول الجوائح وعرضه على مؤسسة »كتاما«
مصادقة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية،

- دراسة مطالب المصّرحين المتضّررين والتثبت في إستجابتها لـ:
* شروط اإلنتفاع بتعويضات الصندوق المنصوص عليها باإلتفاقية المبرمة مع 

وزارة المالية 
* طبيعة الجوائح واألنشطة والمناطق المتضّررة والمّدة الزمنية التي حصل فيها 

الضرر والتي تّم إقرارها بمقتضى أمر حكومي
- تكليف خبراء لمعاينة األضرار وفقا لدليل اإلختبار،

- إحتساب مبالغ التعويضات المستحقة باإلعتماد على تقارير تقييم األضرار 
المتعلقة بملفات المتضّررين والمساحات ووفقا لدليل اإلجراءات،

- إدراج تقارير اإلختبارات بالنظام المعلوماتي لحفظها،
- صرف التعويضات بناء على مقّرر تعويض جماعي ممضى من طرف الوزير 

المكلف بالقطاع الفالحي والصيد البحري لفائدة المتضّررين وذلك في حدود 
الموارد المتوفرة بصندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح 

الطبيعية،
- عرض جميع اإلشكاليات المتعلقة بالوضعية المالية للصندوق على اللجنة 

الوطنية للجوائح الطبيعية،
- المساهمة في إقتراح اآلليات الكفيلة بتطوير الحماية ضّد أخطار الجوائح 

الطبيعية،
- القيام بتوظيف الموارد المتوفرة بالصندوق مع ضمان أفضل مردودية 

والمحافظة على السيولة التي تقتضيها تعهداته،
- تحويل فوائد التوظيفات لحساب الصندوق المفتوح لدى الخزينة العامة للبالد 

التونسية،
- عرض برنامج اإلستثمار المتعلق بتوظيف موارد الصندوق على مصادقة 

اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية،
- موافاة وزارة المالية والكتابة القارة لللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية كل ثالث 

أشهر بتقارير حول نشاط الصندوق تتضمن خاصة البيانات حول اإلكتتابات 
وملفات التعويض تحت الدرس أو بصدد التعويض،

- موافاة وزارة المالية بتقرير سنوي حول نشاط الصندوق والقوائم المالية 
المصادق عليها من طرف مراقبي الحسابات.

نسبة تغطية 
تعهدات الصندوق 

تجاه الفالحين 
المتضررين
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 صنــدوق ضمــان القــروض الســكنية لفائــدة الفئــات االجتماعيــة 

مــن ذوي الدخــل غيــر القــار :

ــدة  ــكنية لفائ ــروض الس ــان الق ــدوق مض ــس أداء صن ــؤرشات قي ــداف وم ــت أه ضبط
ــيل : ــار مكــا ي ــر الق ــل غ ــن ذوي الدخ ــة م ــات االجمتاعي الف

الهدف : تطوير آليات ضمان القروض السكنية

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

مبالغ القروض السكنية المصّرح بها 
3000040000-----أدلدى الشركة التونسية للضمان

-------عددعدد المستفيدين من تدخالت الصندوق  

42004800-----أدمبالغ توظيفات موارد الصندوق

ورمغ توقــع عــدم دخــول الصنــدوق طــور النشــاط الفعــيل لســنة 2023 خاصــة يف مــا 
يتعلــق مبــدى وجــود قــروض ســكنية أســندت للفــات املعنيــة بتدخــل الصنــدوق والتــرحي 
هبــا لــدى الرشكــة التونســية للضــامن، إاّل أّن اهليــالك امللكفــة بتســير الصنــدوق مطالبــة 

بإجنــاز األنشــطة والتدخــات التاليــة لســنة 2023 :
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تطوير آليات 
ضمان القروض 

السكنية

مبالغ القروض 
السكنية المصّرح 
بها لدى الشركة 
التونسية للضمان

الشركة التونسية 
للضمان

- إســتكمال تطويــر تطبيقــة إعالميــة ووضعهــا على الخــطّ لفائدة البنــوك المنخرطة 
ــى  ــح إل ــة التصري ــم مــن مرحل ــم مــن متابعــة ملفاته ــدوق قصــد تمكينه ــي الصن ف

مرحلــة التعويــض النهائــي،
ــدة  ــام تكوينيــة وإعالميــة وتحسيســية بالتعــاون مــع البنــك الدولــي لفائ ــم أي - تنظي

ــدى األســر والبنــوك، ــك للتعريــف بالبرنامــج ل البنــوك وإعــداد النشــريات وذل
ــن  ــدوق تتضّم ــي الصن ــراط ف ــوك لإلنخ ــة البن ــع بقي ــة م ــات ثنائي ــرام إتفاقي - إب

الشــروط العامــة للضمــان وشــروط اإلنتفــاع بضمــان الصنــدوق،
ــوك إن  ــرف البن ــن ط ــة م ــكنية المقّدم ــروض الس ــح بالق ــي التصاري ــت ف - التثب
ــة  ــا باإلتفاقي وجــدت ودراســتها حســب الشــروط واإلجــراءات المنصــوص عليه

ــك، ــع البن ــة م ــة المبرم ــة الثنائي ــة واإلتفاقي ــر المالي ــع وزي ــة م المبرم
- إعالم البنوك بمآل تصاريحهم،

لحســاب  وتحويلهــا  الســكنية  بالقــروض  المنتفعيــن  مســاهمات  إســتخالص   -
الصنــدوق المفتــوح لــدى الخزينــة العامــة،

عدد المستفيدين 
من تدخالت 
الصندوق  

الشركة التونسية 
للضمان

ــغ  ــبة مبال ــاس نس ــى أس ــك عل ــك وذل ــكل بن ــان ل ــل الضم ــقف تفعي ــاب س - إحتس
تفعيــل الضمــان مــن جملــة التمويــالت المصــّرح بهــا والتــي تــّم قبولهــا للضمــان،
- ضبــط ســقف تفعيــل الضمــان باإلتفاقيــة الثنائيــة المبرمــة مــع البنــك بعــد 

المصادقــة عليــه مــن قبــل وزيــر الماليــة، 
- متابعــة القــروض الســكنية التــي حــّل أجلهــا والتعــرف علــى مآلهــا وتقييــم 

المخاطــر المتعلقــة بهــا لتكويــن المدخــرات الضروريــة،
ــوك  ــرف البن ــن ط ــة م ــان المقدم ــل الضم ــب تفعي ــتجابة مطال ــي إس ــت ف - التثب
ــة  ــا باإلتفاقي ــدوق المنصــوص عليه ــان الصن ــاع بضم لشــروط وإجــراءات اإلنتف

ــك، ــع البن ــة م ــة المبرم ــة الثنائي ــة ولإلتفاقي ــر المالي ــع وزي ــة م المبرم
- عقــد إجتماعــات مــع البنــوك للنظــر فــي تقــّدم اإلجــراءات القضائيــة إلســتخالص 

القروض، 
- صــرف التعويضــات النهائيــة لفائــدة البنــوك بعــد التثبــت فــي قيــام البنك بإســتيفاء 
ــروض  ــتخالص الق ــد إس ــل قص ــا العم ــاري به ــة الج ــراءات القانوني ــع اإلج جمي

وبعــد تفعيــل الضمانــات البنكيــة موضــوع
القرض،

مبالغ توظيفات 
موارد الصندوق

الشركة التونسية 
للضمان

ــة  ــة العام ــوح بالخزين ــابه المفت ــدوق لحس ــة للصن ــوارد الراجع ــل كّل الم - تحوي
ــية، ــالد التونس للب

- فتــح حســاب بنكــي قصــد إســتخالص مســاهمات المنتفعيــن بالقــروض الســكنية 
ــة  ــدى الخزين ــوح ل ــدوق المفت ــاب الصن ــى حس ــا إل ــدوق وتحويله ــة للصن الراجع

العامــة،
- إســترجاع المبالــغ المدفوعــة للبنــوك بعنــوان تحّمــل نســبة مــن القــروض غيــر 
ــروض  ــتخالص الق ــة إلس ــراءات القضائي ــف اإلج ــي صــورة توق ــتخلصة ف المس

ــك باإلجــراءات الالزمــة لإلســتخالص، ــام البن ــوت عــدم قي المذكــورة أو ثب
ــاة وزارة  ــد مواف ــة بع ــة الدول ــى ميزاني ــادات المرصــودة عل ــح اإلعتم ــب فت - طل
ــوارده  ــرات م ــن تقدي ــة يتضم ــنة الموالي ــدوق للس ــة الصن ــة بكشــف لميزاني المالي

ــنوات، ــدى 5 س ــى م ــدوق عل ــي للصن ــوازن المال ــه والت ــه ودفوعات وإلتزامات
- ضبــط تعهــدات الصنــدوق ومســتحقاته الماليــة قصــد المحافظــة علــى توازناتــه 

الماليــة، 
ــع  ــالمتها م ــن س ــد تضم ــب قواع ــدوق حس ــرة بالصن ــوارد المتوف ــف الم - توظي

ــه، ــا تعهدات ــي تقتضيه ــيولة الت ــى الس ــة عل المحافظ
- تقييم مردودية التوظيفات والعمل على تطويرها.  
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 صنــدوق دعــم المؤسســات الصغــرى والمتوســطة التــي تمــّر 

بصعوبــات ماليــة ظرفيــة

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء صنــدوق دمع املؤسســات الصغــرى واملتوســطة 
الــي متــّر بصعوبــات ماليــة ظرفيــة مكــا يــيل :

ــى  ــة ظرفيةعل ــات مالي ــّر بصعوب ــي تم ــرى والمتوســطة الت ــدف : محافظــة المؤسســات الصغ اله
ــا التشــغيلية ــا وطاقته نشــاطها وديمومته

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022
التقديرات

201920202021202320242025
العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بتدخالت الصندوق 

1111122عددبعنوان آلية الضمان إلى موفى السنة

55,855,855,855,855,858,058,0%نسبة تغطية تعهدات الصندوق بعنوان آلية الضمان

العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بتدخالت الصندوق 
غير 80عددبعنوان بقية اآلليات إلى موفى السنة

103105106107110متوفر

العدد الجملي لمواطن الشغل اإلضافية المزمع إحداثها 
2196 22112211عددضمن عملية إعادة الهيكلة إلى موفى السنة

)*(2196219621962196

88,689,895,996,597,097,698,0%نسبة تغطية تعهدات الصندوق بعنوان بقية اآلليات

)*( يتعلــق العــدد امجلــيل ملواطــن الشــغل اإلضافيــة املزمــع إحداثهــا مضــن إعــادة اهليلكــة بـــ 119 مؤسســة مصــادق هنائيــا عــىل إعــادة هيلكهــا. 
غــر أّن هــذا العــدد قابــل لإلخنفــاض وفقــا ملــدى تقــّدم 16 مؤسســة يف إجنــاز برنــاجم إعــادة اهليلكــة.   



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1262023

ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

محافظة 
المؤسسات 
الصغرى 

والمتوسطة التي 
تمّر بصعوبات 

مالية ظرفية 
على نشاطها 

وديمومتها 
وطاقتها التشغيلية

العدد الجملي 
للمؤسسات 

المنتفعة بتدخالت 
الصندوق بعنوان 
آلية الضمان إلى 

موفى السنة

الشركة التونسية 
للضمان

- قبــول مطالــب اإلنخــراط فــي اآلليــة والتــي تتقــدم بهــا البنــوك أو شــركات 
اإلســتثمار ذات رأس مــال تنميــة أو شــركات التصــرف فــي الصناديــق المشــتركة 
للتوظيــف وفقــا ألحــكام اإلتفاقيــة المبرمــة بيــن الــوزارة المكلفــة بالماليــة والشــركة 
التونســية للضمــان وللشــروط واإلجــراءات التــي تحددهــا الشــركة التونســية 

ــّم إعالمهــم بهــا، ــي يت للضمــان والت
- إســتخالص مســاهمة المســتفيدين بالتمويــالت المســندة فــي إطــار برنامــج إعــادة 
الهيكلــة وذلــك حســب النســب المنصــوص عليهــا باإلتفاقيــة المبرمــة بيــن الــوزارة 

المكلفــة بالماليــة والشــركة التونســية للضمــان،
- دراســة مطالــب مؤسســات القــرض الراميــة إلــى إســتعمال ضمــان “آليــة 
الضمــان” بعنــوان إعــادة تمويــل النصــف وتحّمــل الفوائــد بعنــوان النصــف اآلخــر 
مــن نســبة المبالــغ غيــر المســتخلصة مــن القــروض وتحّمــل نســبة مــن القــروض 
والمســاهمات غيــر القابلــة لإلســترجاع وتحّمــل قســط مــن مصاريــف التتبــع 

ــروض، ــي للق ــتخالص القضائ واإلس
- المصادقــة علــى مطلــب إســتعمال ضمــان “آليــة الضمــان” ودفع تســبقات بعنوان 
المبالــغ غيــر القابلــة لإلســتخالص لمؤسســات القــرض وشــركات اإلســتثمار ذات 

رأس مــال تنميــة والصنــدوق المشــترك للتوظيــف،
- دفع الفوائد بعنوان النصف اآلخر من المبالغ غير القابلة لإلستخالص،

ــة  ــات العيني ــل الضمان ــة لإلســتخالص وتفعي ــدم اإلجــراءات القضائي ــة تق - متابع
ــا، والشــخصية المصــرح به

- دفــع بقيــة المبالــغ المســتحقة بعنــوان ضمــان أصــل القــروض والمســاهمات غيــر 
القابلــة لإلســترجاع بعــد تقديــم شــهادة فــي العجــز النهائــي للمؤسســة المقترضــة 

عــن تســديد ديونهــا، 
- تســديد المبالــغ المحمولــة علــى الصنــدوق بعنــوان قســط مــن مصاريــف التتبــع 

واإلســتخالص القضائــي،
ــى  ــبيقات إل ــكل تس ــي ش ــة ف ــدوق والمدفوع ــة للصن ــغ الراجع ــترجاع المبال - إس
مؤسســات القــرض وشــركات اإلســتثمار ذات رأس مــال تنميــة والصنــدوق 
المشــترك للتوظيــف عنــد عــدم تقديــم شــهادة فــي العجــز النهائــي للمؤسســة 

المقترضــة عــن تســديد ديونهــا،
- إســتخالص العمــوالت الراجعــة للشــركة التونســية للضمــان حســب المبالــغ 
ــوزارة  ــة ال ــد أخــذ موافق ــب الحســابات وبع ــر الســنوية لمراق المضبوطــة بالتقاري

ــة، ــة بالمالي المكلف
- توظيــف المــوارد المتوفــرة بالصنــدوق حســب سياســة ناجعــة تضمــن المحافظــة 

علــى الســيولة التــي تقتضيهــا تعهداتــه، 
- موافــاة الــوزارة المكلفــة بالماليــة بتقريــر ســنوي حــول نشــاط “آليــة الضمــان” 
ــاف  ــة حســب أصن ــة وإلتزاماتهــا ودفوعاتهــا مبوب ــان خاصــة مــوارد اآللي مــع بي

تدخالتهــا. 

نسبة تغطية 
تعهدات الصندوق 

بعنوان آلية 
الضمان
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

العدد الجملي 
للمؤسسات 

المنتفعة بتدخالت 
الصندوق بعنوان 
بقية اآلليات إلى 

موفى السنة

بنك تمويل 
المؤسسات 
الصغرى 

والمتوسطة

ــادة  ــج إع ــاز برنام ــدّم إنج ــة تق ــدوق ومتابع ــة للصن ــوارد الراجع ــتخالص الم إس
ــة: ــات التالي ــوان اآللي ــه بعن ــة ب ــتحقات المتعلق ــرف المس ــة ص ــة ومواصل الهيكل

آلية التشخيص والمرافقة والمتابعة:
ــر  ــرف الخبي ــن ط ــة م ــادة الهيكل ــج إع ــات برنام ــف مكون ــذ مختل ــة تنفي - متابع

ــة، ــادة الهيكل ــج إع ــذ برام ــار تنفي ــوص مس ــر بخص ــداد تقاري ــص وإع المخت
ــة  ــان الجهوي ــن طــرف اللج ــر م ــا الخبي ــي ينجزه ــة الت ــر المتابع ــة تقاري - دراس
وإعــالم لجنــة تســيير الصنــدوق بمختلــف التطــورات التــي تشــهدها عمليــة تنفيــذ 

ــة، برامــج إعــادة الهيكل
- مصادقة لجنة تسيير الصندوق على تقارير المتابعة المعدة من طرف 

 الخبراء،
- تسديد أتعاب الخبرء،

ــّدم إنجــاز  ــدوق حــول تق ــة تســيير الصن ــر ســنوي مــن طــرف لجن - إعــداد تقري
ــه إلــى الــوزارة المكلفــة بالماليــة والــوزارة المكلفــة بالصناعــة،  البرنامــج وإحالت
- إحصــاء عــدد المؤسســات التــي تجــاوزت صعوباتهــا الماليــة واإلقتصاديــة علــى 
ضــوء تقاريــر المتابعــة المعــدة مــن طــرف الخبــراء أو من خــالل عمليــات المتابعة 
التــي تنجزهــا المكاتــب الجهويــة لبنــك تمويــل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة.

آلية تدعيم األموال الذاتية:
- متابعــة تقــدم تنفيــذ البرنامــج الــذي تنجــزه شــركات اإلســتثمار ذات رأس مــال 
تنميــة ومــدى إلتزامهــا بالحوكمــة الرشــيدة وإحــكام التصــّرف المالــي وعــدم 

ــداف، ــاد عــن األه الحي
- تحويــل اإلعتمــادات فــي شــكل صناديــق ذات رأس مــال تنميــة إلــى كّل شــركات 
ــدم  ــا وتق ــرة لديه ــادات المتوف ــتهالك اإلعتم ــق إس ــب نس ــة حس ــتثمار المعني اإلس

ــكل شــركة. ــك فــي حــدود ســقف اإلعتمــادات المخّصصــة ل تدخالتهــا وذل
- ضبطت قائمة شركات اإلستثمار المعنية بالبرنامج كما يلي:

* شركة التنمية واإلستثمار للشمال الغربي،
* شركة التنمية واإلستثمار للجنوب،

* شركة اإلستثمار والتنمية للوسط الغربي،
* صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية،

* شركة التنمية االقتصادية بالقصرين،
* شركة التنمية االقتصادية بسيدي بوزيد.

- متابعة إستخالص الموارد الراجعة للصندوق بعنوان هذه اآللية،
- الترخيــص لشــركات اإلســتثمار فــي ســحب العمــوالت الراجعــة لهــا مــن 

الحســاب الخــاص بهــذه اآلليــة المفتــوح لديهــا،
ســحب  فــي  والمتوســطة  الصغــرى  المؤسســات  تمويــل  لبنــك  الترخيــص   -
العمــوالت الراجعــة لــه بعنــوان هــذه اآلليــة بعــد إعــالم الــوزارة المكلفــة بالماليــة 

والــوزارة المكلفــة بالصناعــة. 

آلية القروض:
- إســتخالص المــوارد الراجعــة للصنــدوق بعنــوان هــذه اآلليــة والقيــام بالتتبعــات 

القضائيــة الالزمــة،
ــل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة  ــك تموي ــة لبن - صــرف العمــوالت الراجع

ــة بالصناعــة. ــوزارة المكلف ــة وال ــة بالمالي ــوزارة المكلف بعــد إعــالم ال
- صــرف المســتحقات المتعلقــة بهــذه اآلليــة ومتابعــة إســتعمالها وذلــك بعــد التأكــد 

: من
* بالنسبة لجدولة الديون:

 - التأكــد مــن حصــول المؤسســة علــى جميــع الموافقــات علــى إعــادة الجدولــة مــن 
كل األطــراف المتدخلــة )مؤسســات ماليــة، مصالــح الجبايــة، مصالــح الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان االجتماعــي، الدائنيــن، البنــوك، شــركات اإلســتثمار...(،
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األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

العدد الجملي 
لمواطن الشغل 

اإلضافية المزمع 
إحداثها ضمن 

عملية إعادة 
الهيكلة إلى موفى 

السنة

- التنسيق مع جميع األطراف المتدخلة في مسألة تحاصص الضمانات،
* بالنسبة للقروض متوسطة المدى:

ــا(  ــة ديونه ــادة جدول ــد إع ــة )بع ــة للمؤسس ــة المالي ــن ســالمة الوضعي ــد م - التأك
ــون شــخصية(  ــن دي ــه م ــق ب ــا تعل ــة وم ــون العاجل ــد خــالص الدي وللباعــث )بع
وذلــك باإلعتمــاد علــى المنظومــة المعلوماتيــة لمركزيــة المخاطــر التابعــة للبنــك 

ــزي، المرك
آلية قروض المساهمة:

- صرف المستحقات المتعلقة بهذه اآللية ومتابعة إستعمالها وذلك بعد:
* التثبــت مــن عــدم وجــود ديــون متخلــدة بذمــة الباعــث بصفــة شــخصية وذلــك 
ــك المركــزي أو  ــة المخاطــر التابعــة للبن ــة لمركزي بإعتمــاد المنظومــة المعلوماتي

ــات تســوية مــع الدائنيــن، ــرام إتفاقي ــن الباعــث مــن إب التأكــد مــن تمّك
* التأكــد مــن عقــد الجلســات الخارقــة للعــادة لمجالــس إدارة المؤسســات للموافقــة 

علــى الترفيــع فــي رأس المــال، 
- إســتخالص المــوارد الراجعــة للصنــدوق بعنــوان هــذه اآلليــة والقيــام بالتتبعــات 

القضائيــة الالزمــة،
ــل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة  ــك تموي ــة لبن - صــرف العمــوالت الراجع

ــة بالصناعــة. ــوزارة المكلف ــة وال ــة بالمالي ــوزارة المكلف بعــد إعــالم ال
- تحويــل اإلعتمــادات المســتخلصة فــي إطــار الصنــدوق بعنــوان جميــع اآلليــات 

لفائــدة ميزانيــة الدولــة
ــة بالصناعــة بكشــوفات كل  ــوزارة المكلف ــة وال ــة بالمالي ــوزارة المكلف ــاة ال - مواف
ثالثــة أشــهر للتمويــالت المســندة واإلســتخالصات المنجــزة فــي إطــار كّل آليــة.

نسبة تغطية 
تعهدات الصندوق 

بعنوان بقية 
اآلليات

 صنــدوق دعــم الالمركزيــة والتســوية والتعديــل والتضامــن بيــن 

الجماعــات المحليــة :

ــل  ــة والتســوية والتعدي ــدوق دمع الامركزي ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء صن
والتضامــن بــن امجلاعــات احملليــة مكــا يــيل :

هــدف 1 : تدعيــم القــدرات الماليــة للجماعــات المحليــة قصــد مجابهــة األعبــاء المحمولــة عليهــا 
وبلــوغ التــوازن المالــي

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022

التقديرات

201920202021202320242025

نسبة مساهمة الصندوق في تغطية أعباء البلديات 
45,847,048,048,749,3--نسبة)*(

نسبة مساهمة الصندوق في تغطية أعباء المجالس 
56,758,058,859,159,6--نسبةالجهوية )*(

)*( حتتسب األعباء عىل أساس مجلة النفقات دون إعتبار النفقات املسّددة عىل اإلعمتادات احملالة. 
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هــدف 2 : تحقيــق التســوية والتعديــل والتضامــن بيــن الجماعــات المحليــة والحــّد مــن التفــاوت 
بينها

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
ق ماإلنجازات

2022
التقديرات

201920202021202320242025
عدد البلديات التي يتجاوز نصيب الساكن فيها من 

136140142145148--عددجملة مواردها المعدل الوطني )**(

)**( نصيــب الســاكن مــن مجلــة مــوارد البلديــة = مجلــة مــوارد البلديــة )عنــوان أول وثــاين( /عــدد ســان البلديــة )وقــد مّت إعمتــاد إحصائيــات املعهــد 
الوطــي لإلحصــاء لســنة 2020 ملعرفــة عــدد الســان حســب البلدية( 
املعدل الوطي = امجللة العامة ملوارد البلديات/العدد امجليل للسان

ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تدعيم القدرات 
المالية للجماعات 

المحلية قصد 
مجابهة األعباء 
المحمولة عليها 
وبلوغ التوازن 

المالي

نسبة مساهمة 
الصندوق في 
تغطية أعباء 

البلديات

الهيئة العليا 
للمالية المحلية

ــن مشــروع  ــة ضم ــات المحلي ــا للجماع ــن إحالته ــة الممك ــوارد المالي ــر الم - تقدي
الدولــة علــى أســاس حاجيــات تمويــل مدروســة ومقاييــس توزيــع  ميزانيــة 
موضوعيــة وشــفافة وفقــا لمقتضيــات القانــون األساســي للميزانيــة وخاصــة 

الفصــل 38منــه ومجلــة الجماعــات المحليــة،
- إعــداد دراســة مســبقة حــول الكلفــة التقديريــة لتحويــل اإلختصاصــات أو توزيعها 

بالتنســيق مــع المصالــح المركزية،
- القيــام بالتحاليــل الماليــة لمختلــف الجماعــات المحليــة بنــاء علــى القوائــم الماليــة 

للجماعــات المحليــة المحالــة إليهــا، 
- تطويــر نظــام معلوماتــي مندمــج لتشــبيك كافــة الجماعــات المحليــة قصــد توفيــر 
معطيــات دقيقــة وشــاملة ومؤشــرات ماليــة وإحصائيــة ذات بعــد جهــوي ومحلــي 

ذات مصداقيــة،
- تحليل المعطيات المالية وتقييم مدى نجاعة مختلف الموارد المحلية،

ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــة المحلي ــر المالي ــبل تطوي ــول س ــة ح ــارة وطني ــداد إستش - إع
المــوارد الذاتيــة المحليــة بالتنســيق مــع الــوزارة المكلفــة بالماليــة والــوزارة 

المكلفــة بالشــؤون المحليــة،
- إعداد وثيقة مرجعية تتضمن مخرجات اإلستشارة الوطنية، 

- إعــداد تقريــر حــول الحلــول العمليــة لتطويــر مــوارد الجماعــات المحليــة وآليــات 
ــح  ــي تســيير المصال ــا ف ــي بأدائه ــا يرتق ــا بم ــا وحســن توظيفه ــي نفقاته ــّم ف التحك

المحليــة وتنميــة المناطــق الراجعــة لهــا بالنظــر،
ــة  ــط وجــرد وحصــر األمــالك العقاري - إعــداد دراســة تشــخيص إشــكاليات ضب
ــك باإلســتعانة  ــراح ســبل تثمينهــا وذل ــة العامــة والخاصــة وإقت للجماعــات المحلي

ــدي، ــراء فــي التصــّرف البل بخب
- إقتــراح منهجيــة جديــدة إلعــداد المخططــات التنمويــة المحليــة باإلســتعانة 

بخبــراء فــي التخطيــط اإلســتراتيجي والتخطيــط المحلــي،
- النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية،

- متابعة مديونية الجماعات المحلية،
- تعيين خبراء في الجباية المحلية قصد:

* إعداد تشخيص معّمق للجباية المحلية، 
* إعداد دراسة لتطّورالجباية المحلية على إثر تطّور النظام الالمركزي،

* صياغــة التصــّور العــام واألحــكام الجبائيــة الجديــدة فــي إتجــاه إرســاء منظومــة 
جبائيــة محليــة أكثــر عدالــة تضمــن التناســب بيــن األعبــاء واإلمكانيــات.

- القيــام بالدرســات التقييميــة واإلستشــرافية المتعلقــة بالماليــة المحليــة وذلــك 
بصفــة دوريــة كّل ثــالث ســنوات،

- تركيــز نظــام رقابــة داخليــة فــي إطــار منظومــة تصــّرف فــي الميزانيــة حســب 
ــي والتصــّرف وترشــيد  ــوازن المال ــى تحســين مؤشــرات الت األهــداف تســاعد عل

النفقــات وال ســيّما نفقــات التأجيــر والمديونيــة.

نسبة مساهمة 
الصندوق في 
تغطية أعباء 

المجالس الجهوية
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تحقيق التسوية 
والتعديل 

والتضامن 
بين الجماعات 

المحلية والحّد من 
التفاوت بينها

عدد البلديات التي 
ال يتجاوز نصيب 

الساكن فيها من 
جملة مواردها 
المعدل الوطني

الهيئة العليا 
للمالية المحلية

- مواصلــة تنفيــذ اإلصالحــات التشــريعية والمؤسســاتية خاصــة المتعلقــة بتركيــز 
مؤسســات الالمركزيــة )الجهــات، المجلــس األعلــى للجماعــات المحليــة(،

- إعداد تصّور آللية ومقاييس توزيع إعتمادات التسوية والتعديل،
- ضبــط قائمــة الجماعــات المحليــة المعنيــة ببرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي مــن 
طــرف المجلــس األعلــى للجماعــات المحليــة وذلــك حســب المعطيــات المتوفــرة 

لــدى الهيئــة،
- متابعــة تنفيــذ توزيــع المنابــات الراجعــة لــكل جماعــة محليــة مــن مــال الصنــدوق 

وإقتــراح التعديــالت الالزمــة عنــد اإلقتضاء،
ــة  ــة المحلي ــوارد المالي ــة حــول مخّصصــات الم ــة دوري ــام بدراســات تقييمي - القي
ــة  ــكّل جماعــة محلي ــة ل ــى أســاس تطــّور مؤشــر اإلســتقاللية المالي وتوزيعهــا عل
وذلــك بالتنســيق مــع الــوزارة المكلفــة بالشــؤون المحليــة والــوزارة المكلفــة 

ــة، بالمالي
- وضع إجراءات لتصحيح آثار الفوارق التنموية بين الجماعات المحلية،

- إعــداد إستشــارة وطنيــة بالتنســيق مــع الــوزارة المكلفــة بالشــؤون المحليــة 
والــوزارة المكلفــة

بالماليــة حــول آليــات تقليــص التفــاوت بيــن الجماعــات المحليــة ومقاييــس توزيــع 
المــوارد بينهــا،

- تطويــر آليــات مســتحدثة لتقليــص التفــاوت بيــن الجماعــات المحليــة بالتنســيق مع 
الــوزارة المكلفــة بالشــؤون المحليــة والــوزارة المكلفــة بالماليــة علــى غــرار تركيز 
نظــام محاســبة الكلفــة بالجماعــات المحليــة وإعــداد دراســة حــول توزيــع المــوارد 

علــى أســاس قاعــدة الكلفــة.
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 صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

ضبطــت أهــداف ومــؤرشات قيــس أداء صنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام 
ــيل : ــاع اخلــاص مكــا ي والقط

الهدف : تنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع العمومية

مؤشرات قيس األداء :

الوحدةالمؤشر
اإلنجازات

ق م
2022

التقديرات

201920202021202320242025

عدد الدراسات الممّولة على موارد الصندوق 
81015----عددللمشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة

عدد عمليات المساندة والمرافقة المسداة للهياكل 
567----عددالعمومية والممّولة على موارد الصندوق 

81015----عددعدد مشاريع الشراكة المنتفعة بتدخالت الصندوق

100100100----%نسبة تغطية تعهدات الصندوق 

ــق القميــة املنشــودة ملــؤرشات قيــس األداء، مّتــت برجمــة األنشــطة والتدخــات  ولتحقي
ــة لســنة 2023 : التالي

األنشطة والتدخالت المتدخلينالمؤشراتاألهداف

تنمية العمل 
بصيغة الشراكة 

في إنجاز 
المشاريع 
العمومية

عدد الدراسات 
الممّولة على 

موارد الصندوق 
للمشاريع المزمع 
إنجازها في إطار 

الشراكة

الهيئة العامة 
للشراكة بين 
القطاع العام 

والقطاع الخاص

- قبــول مطالــب المســاعدة الفنيــة المقّدمــة مــن مختلــف الهيــاكل العموميــة 
)اإلدارات العموميــة، الجماعــات المحليــة، المؤسســات والمنشــآت العموميــة( 

والمتعلقــة بالمشــاريع المبرمجــة فــي إطــار عقــود شــراكة،
- التثبت في الوثائق المصاحبة لكّل مشروع خاصة المعطيات المتعلقة بـ:

* تصنيف المشروع ونشاطه )صناعي، فالحي، تجاري، خدماتي...(،
* تحديد موقع المشروع،

* تحديد الخبرة والمؤهالت المطلوبة للشريك الخاص،
ــي المشــروع )شــركة  ــة ف ــي للشــركة المتصرف ــد الشــكل والنظــام القانون * تحدي
ذات مســؤولية محــدودة، شــركة مدرجــة بالســوق الماليــة، مشــروع فــردي... (،
ــت  ــا والوق ــا وتكلفته ــة بإصداره ــة المعني ــح والجه ــص والتصاري ــد الرخ * تحدي

ــدء المشــروع، ــتالمها لب ــالزم إلس ال
*  تحديد المواصفات واألهداف المنتظرة من المشروع،

ــدة لدراســة المشــروع المزمــع إنجــازه فــي إطــار عقــود  ــات أخــرى مفي * معطي
شــراكة.
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ــي المشــاريع المقّدمــة مــن  ــّت ف ــة والب ــب المســاعدة الفني ــة مطال - دراســة مقبولي
مختلفــة الهيــاكل العموميــة وبحــث جــدوى تنفيذهــا بنظــام الشــراكة وعرضهــا على 
ــن  ــي م ــى دعــم فن ــا وحــول الحاجــة إل ــرأي فيه ــداء ال ــدوق إلب ــة إدارة الصن لجن
الصنــدوق للتعاقــد مــع خبــراء ومكاتــب دراســات قصــد مســاندة ومرافقــة الهيــاكل 

العموميــة فــي:
ــروع  ــة للمش ــات األولي ــداد الدراس ــتثمار وإع ــات اإلس ــق لحاجي ــد الدقي * التحدي
البيئيــة  والتأثيــرات  الماليــة  لآلثــار  التقييميــة  والدراســة  المســبقة  )الدراســة 

واإلجتماعيــة(،
* إختيار الشريك الخاص والتفاوض الناجع معه،

* إعداد وإبرام عقد الشراكة.

عدد عمليات 
المساندة 

والمرافقة المسداة 
للهياكل العمومية 

والممّولة على 
موارد الصندوق

عدد مشاريع 
الشراكة المنتفعة 

بتدخالت 
الصندوق

والمردوديــة  اإلجماليــة  للكلفــة  تقديــر  للمشــروع  المســبقة  الدراســة  تتضمــن 
االقتصاديــة للمشــروع حســب مختلــف الصيــغ الممكــن إعتمادها إلنجــازه والهيكلة

المالية باإلضافة إلى دراسة مختلف الجوانب القانونية والفنية واإلجتماعية 
واإلقتصادية.

ــة  ــة واإلجتماعي ــرات البيئي ــة والتأثي ــار المالي ــة لآلث ــات التقييمي ــن الدراس وتتضم
ضبــط للكلفــة النهائيــة للمشــروع ولآلتــاوات الثانويــة إن وجــدت وللمقابــل المحتمل 
ــي  ــر جمل ــى الشــريك الخــاص وتقدي ــه إل ــذي ســيتولى الشــخص العمومــي دفع ال
لعمليــة التحييــن علــى أســاس الفتــرات والنســب المعتمــدة وتقديــر للقيمــة المحيّنــة 
الصافيــة للنفقــات المحمولــة علــى الشــخص العمومــي بعنــوان كل صيغــة تعاقديــة.
ويتضمــن عقــد الشــراكة خاصــة : موضــوع العقــد، أطــراف العقــد، مــدة العقــد، 
ــن  ــر بي ــم المخاط ــة تقاس ــروع، كيفي ــاز المش ــال إنج ــد، آج ــة للعق ــة اإلجمالي الكلف
الشــخص العمومــي والشــريك الخــاص، شــروط ضمــان تــوازن العقــد فــي حالــة 
القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، حقــوق والتزامــات المتعاقديــن، صيــغ تنفيــذ 
المشــروع ووضعــه حيــز االســتغالل، صيــغ تمويــل المشــروع، أهــداف النجاعــة 
المحمولــة علــى الشــريك الخــاص وطــرق تحديدهــا وكيفيــة مراقبتهــا، متطلبــات 
ــول  ــزات واألص ــدات والتجهي ــغيل المع ــداة وتش ــات المس ــوان الخدم ــودة بعن الج
الشــريك  يتقاضــاه  الــذي  المقابــل  العقــد، طــرق ضبــط  الالماديــة موضــوع 
ــل  ــط المقاب الخــاص مــن الشــخص العمومــي مــع ربطــه بأهــداف النجاعــة، ضب
ــق العمومــي  ــي اســتخالصه مــن مســتعملي المرف المرخــص للشــريك الخــاص ف
ــن عقــد الشــراكة ترخيصــا فــي اســتغالل بعــض الخدمــات أو  وذلــك إذا تضم
المنشــآت المرتبطــة بالمشــروع بصفــة ثانوية، طــرق مراقبــة الشــخص العمومــي 
ومتابعتــه لتنفيــذ العقــد وخاصــة تحقيــق األهــداف المتعلقــة بالجــودة، عقــود التأميــن 
الواجــب إبرامهــا، إجــراءات اللجــوء إلــى المناولــة، النظــام القانونــي للممتلــكات 
والتأمينــات والضمانــات خــالل مــدة العقــد وعنــد نهايتــه، إجــراءات تعديــل العقــد 
ــي  ــد ف ــوع العق ــة موض ــر الخدم ــتمرارية توفي ــن اس ــروط تأمي ــذه، ش ــاء تنفي أثن
صــورة فســخه،  ضبــط العقوبــات والخطايــا وكيفيــة دفعها، حــاالت إنهــاء العقــد 
قبــل حلــول أجلــه وشــروطها وإجراءاتهــا ومــا يترتــب عنهــا مــن إحالــة وحلــول، 

طــرق فــض النزاعــات.
- القيــام باإلعــالن عــن إستشــارات إلختيــار خبــراء أو مكاتــب دراســات فــي كّل 
ــى أســاس العــرض  ــار العــارض عل ــه المشــروع وإختي مجــال إختصــاص يتطلب
ــواردة بكــراس الشــروط، ــة ال ــا وتطابقــه مــع العناصرالمرجعي المالــي األقــل ثمن

- إبــداء الــرأي فــي الدراســة المســبقة المنجــزة للمشــروع وإحالــة الدراســة التقييمية 
لآلثــار الماليــة لــوزارة الماليــة إلبــداء الرأي،
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- إبــرام إتفاقيــة المســاعدة الفنيــة مــع الهيــكل العمومــي المعنــي في صــورة الموافقة 
علــى إســناد الدعــم الفنــي للمشــروع المقتــرح إنجــازه في إطار الشــراكة، 

ــرام  ــدى إحت ــة م ــراكة ومراقب ــي إطارالش ــزة ف ــاريع المنج ــذ المش ــة تنفي - متابع
ــم، ــة بعهدته ــام المناط ــن للمه ــراء المتعاقدي الخب

- دراســة تقاريــر المتابعــة التــي يعّدهــا الخبــراء وإعــالم الجهــات المعنيــة بمختلــف 
التطــّورات والصعوبــات والعراقيــل التــي يشــهدها إنجاز المشــروع،

- تسديد أتعاب الخبراء،
- إعداد تقرير سنوي حول تقّدم إنجاز مشاريع الشراكة،

ــال  ــي مج ــة ف ــة األطــراف المتدخل ــج يضــّم كاف ــي مندم ــام معلومات ــر نظ - تطوي
ــاريع  ــزة والمش ــاريع المنج ــول المش ــة ح ــات اإلحصائي ــر المعطي ــراكة لتوفي الش
ــة  ــدد وكلف ــاص وع ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــار الش ــي إط ــة ف المبرمج
ــم  ــدوق دع ــرف صن ــن ط ــة م ــاندة الممّول ــة والمس ــات المرافق ــات وعملي الدراس

ــاص، ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط ــراكة بي الش
- القيام بأنشطة إتصالية وتكوينية لفائدة الهياكل العمومية للتعريف بمزايا إعتماد 

صيغة الشراكة في إنجاز المشاريع العمومية،

نسبة تغطية 
تعهدات الصندوق

الهيئة العامة 
للشراكة بين 
القطاع العام 

والقطاع الخاص

- فتــح حســاب للصنــدوق لــدى مؤسســة بنكيــة لتعبئــة المــوارد الراجعــة لــه 
بمقتضــى التشــاريع الجــاري بهــا العمــل،

المــوارد  بتوظيــف  والقيــام  بالصنــدوق  المتوفــرة  الماليــة  الســيولة  متابعــة   -
المتوفــرة بــه مــع ضمــان أفضــل مردوديــة والمحافظــة علــى الســيولة التــي 

تعهداتــه، تقتضيهــا 
- ضبــط تعهــدات الصنــدوق ومســتحقاته الماليــة قصــد المحافظــة علــى توازناتــه 

الماليــة،
- عــرض جميــع اإلشــكاليات المتعلقــة بالوضعيــة الماليــة للصنــدوق علــى وزارة 
الماليــة وتقديــم كشــف لميزانيــة الصنــدوق يتضمــن تقديــرات مــوارده وإلتزاماتــه 

ودفوعاته والتوازن المالي له،
- موافاة وزارة المالية بتقرير سنوي حول نشاط الصندوق والقوائم المالية

المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات.





المــالحق 
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ملحق 1 : التوزيع الجهوي لالمتيازات المالية المسندة إلى الباعثين

على موارد صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

الوحدة : ألف دينار

201920202021اإلقليم/الوالية
375574361039437تدخالت الصندوق المسندة إلى الباعثين

475180179930إقليم الشمال الشرقي

-537-تونس

849-54أريانة

--157منوبة

-552-بن عروس

427621152بنزرت

193588-نابل

411366737341زغوان
266266394965إقليم الوسط الشرقي

788-71سوسة

615056المنستير

96138421919المهدية

156927472202صفاقس
628332425220إقليم الشمال الغربي

177712761945سليانة

6761051886الكاف

3231809130جندوبة

3507521259باجة
17318185075944إقليم الوسط الغربي

833248503375القيروان

609911309603سيدي بوزيد

288723481966القصرين
6543720513378إقليم الجنوب

314524724483قفصة

2567081735قابس

113810151374مدنين

168109256تطاوين

6939291211قبلي

114319724319توزر
ــة   ــى الوكال ــة إل ــدوق المحال تدخــالت الصن
التنمــوي  والقطــب  الصناعيــة  العقاريــة 
بقابــس  التكنولوجــي  والقطــب  بقفصــة 
أشــغال  تكلفــة  فــي  المســاهمة  بعنــوان 

األساســية البنيــة 

220211042948

397594471442385الجملة

املصدر : البنك املركزي التونيس
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ملحق 2 : التوزيع الجهوي لتدخالت الصندوق الوطني
للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى

اإلقليم/الوالية

201920202021
عدد 

المشاريع 
الممّولة 

على موارد 
الصندوق

مبلغ اإلعتماد 
الواجب إرجاعه 

المسند )أد(

عدد 
المشاريع 
الممّولة 

على موارد 
الصندوق

مبلغ اإلعتماد 
الواجب إرجاعه 

المسند )أد(

عدد المشاريع 
الممّولة 

على موارد 
الصندوق

مبلغ اإلعتماد 
الواجب إرجاعه 

المسند )أد(

595724565887286057758إقليم الشمال الشرقي

173212820028211592167تونس

72955901169801086أريانة

117123699100462577منوبة

105112410511371361472بن عروس

3646465103449708بنزرت

771175761219931377نابل

151632334426371زغوان

348420440051053965701إقليم الوسط الشرقي

100106212915871372212سوسة

901169961307881020المنستير

404384956762911المهدية

118153512616441091558صفاقس

115145313518671391794إقليم الشمال الغربي

132013342124281سليانة

413903545126332الكاف

304452438439536جندوبة

314174361150645باجة

196220520021691732267إقليم الوسط الغربي

436275575044531القيروان

667286880348652سيدي بوزيد

8785077616811084القصرين

228266330031462783029إقليم الجنوب

434435465639537قفصة

404664947559648قابس

537546789248597مدنين

454535651460515تطاوين

243242928429322قبلي

232234532543410توزر

148217770169321015159120549الجملة

املصدر : البنك املركزي التونيس وبترصف
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ملحق 3 : التوزيع الجهوي لتدخالت الصندوق الخاص
لتنمية الفالحة والصيد البحري 

اإلقليم/الوالية

201920202021

عدد المنتفعين

جملة 
اإلمتيازات 

المالية المسندة 
على موارد 
الصندوق )أد(

عدد المنتفعين

جملة 
اإلمتيازات 

المالية المسندة 
على موارد 
الصندوق )أد(

عدد المنتفعين

جملة 
اإلمتيازات 

المالية المسندة 
على موارد 
الصندوق )أد(

12035264100549698093877إقليم الشمال الشرقي

3010820632066تونس

239617621573أريانة

301602018031287منوبة

421362511224104بن عروس

639235742420774641816بنزرت

28815893241637154763نابل

151818175838101768زغوان

847231287626184871500إقليم الوسط الشرقي

482048841167298سوسة

180520219692110381المنستير

465682405733148273المهدية

154906164782162548صفاقس

1142319685031447422873إقليم الشمال الغربي

712202049818543341276سليانة

15337591373172737الكاف

157461142482116333جندوبة

120340119435120527باجة

16414312130552007773179إقليم الوسط الغربي

542255125242295القيروان

532243270732114581977سيدي بوزيد

105516555471737277907القصرين

31481131237011286522247181إقليم الجنوب

127450157949127717قفصة

537142977324163131021قابس

764245796528396871653مدنين

826211186419446061762تطاوين

49723596532684314948قبلي

397250628920331771080توزر

798126396773728796503918610الجملة

املصدر : البنك الوطين الفاليح، البنك التونيس للتضامن
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ملحق 4 : التوزيع الجهوي لتدخالت الحساب المركزي للتنمية الفالحية

اإلقليم/الوالية

201920202021

عدد المشاريع 
الممّولة على 

موارد الصندوق

جملة اإلمتيازات 
المالية المسندة 

على موارد 
الصندوق )أد(

عدد المشاريع 
الممّولة على 

موارد الصندوق

جملة اإلمتيازات 
المالية المسندة 

على موارد 
الصندوق )أد(

عدد المشاريع 
الممّولة على 

موارد الصندوق

جملة اإلمتيازات 
المالية المسندة 

على موارد 
الصندوق )أد(

510184603461330436117591إقليم الشمال الشرقي

231--336تونس

23147614830231102أريانة

622502271184482334منوبة

479561983324887بن عروس

12648721104257934879بنزرت

15552331184333995007نابل

943385581867723351زغوان

49319857281862328712445إقليم الوسط الشرقي

2864226670231187سوسة

1205953381417702316المنستير

1185609682278673116المهدية

227765314942581275826صفاقس

529182743371290543517395إقليم الشمال الغربي

16861098639841325492سليانة

1073028651800893687الكاف

124423610744391404968جندوبة

1304902792682743248باجة

1417454389582860694832058إقليم الوسط الغربي

33914556186727819710309القيروان

566167443911073836810179سيدي بوزيد

512141383811059038311570القصرين

1051249656971648273720049إقليم الجنوب

360783323651162165562قفصة

197687710627971415041قابس

171396715539941454130مدنين

1141811721495771069تطاوين

16336369625151152971قبلي

4684132565431276توزر

4000126995261979920276899538الجملة

املصدر : البنك الوطين الفاليح
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ملحق 5 : التوزيع الجهوي لتدخالت صندوق النهوض بقطاع الزيتون

اإلقليم/الوالية

201920202021

عدد المنتفعين
جملة 

اإلمتيازات 
المالية المسندة 

)أد(
عدد المنتفعين

جملة 
اإلمتيازات 

المالية المسندة 
)أد(

عدد المنتفعين
جملة 

اإلمتيازات 
المالية المسندة 

)أد(
20462383518إقليم الشمال الشرقي

------تونس

------أريانة

------منوبة

----11بن عروس

13----بنزرت

----39نابل

16362383415زغوان

191137910إقليم الوسط الشرقي

----سوسة

--23المنستير

8415المهدية

9422910صفاقس

11292623إقليم الشمال الغربي

11292623سليانة

------الكاف

------جندوبة

------باجة

8516575161,8184458,7إقليم الوسط الغربي

--2315القيروان

8216169148176445سيدي بوزيد

1158,8813,7القصرين

560487169321,2183378,3إقليم الجنوب

40112246650106قفصة

13686122169115202قابس

23216218811569مدنين

1521274510,3تطاوين

----قبلي

10,221--توزر

695738272579383868الجملة

املصدر : البنك الوطين الفاليح



تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة لسنة 1422023

ملحق 6 : خارطة التوزيع الجغرافي لتدخالت الصناديق الخاصة لسنة 2021

إســتأثرت واليــات القريــن والقــروان وســيدي بوزيــد وزغــوان وقفصــة وصفاقــس بـــ 
43,2 % مــن مجلــة تدخــات صنــدوق التطويــر والامركزيــة الصناعيــة والصنــدوق الوطــي 
للهنــوض بالصناعــات التقليديــة واملهــن الصغــرى والصنــدوق اخلــاص لتمنية الفاحــة والصيد 
ــون  لســنة  ــدوق الهنــوض بقطــاع الزيت ــة وصن ــة الفاحي البحــري واحلســاب املركــزي للتمني

.2021
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ملحق 7 : بطاقة تعريف الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة

ــه  ــري 2019 يف فصل ــؤرخ يف 13 فيف ــدد 15 امل ــة ع ــون األســايس لملزاني ــّرف القان ع
33 الصناديــق اخلاصــة مكــا يــيل : »حتــدث مبقتــى قانــون املاليــة للســنة أو قانــون املاليــة 
ــة  ــد مهّم ــن أن تعه ــة. وميك ــات معين ــل تدخــات يف قطاع ــق خاصــة لمتوي ــيل صنادي التعدي
التــّرف يف هــذه الصناديــق إىل مؤسســات أو هيــالك خمتّصــة مبقتــى إتفاقيــات تــرم 
ــا  ــوب حتقيقه ــة ورئيــس اإلدارة حتــّدد مبقتضاهــا األهــداف املطل ــر امللكــف باملالي مــع الوزي
واملــؤرشات الــي متكــن مــن تقيــم النتــاجئ. مكــا ميكــن أن ترصــد لفائدهتــا إعمتــادات مــن 
ــغ الــي يــّم إســرتجاعها مــن القــروض املســندة  ــك باإلضافــة إىل املبال ــة وذل ــة الدول مزاني
أو مداخيــل أخــرى ميكــن توظيفهــا لفائدهتــا. تنقــح وتلــى هــذه الصناديــق مبقتــى قانــون 

املاليــة للســنة أو قانــون املاليــة التعديــيل«.

وبذلــك، ختتلــف الصناديــق اخلاصــة عــن احلســابات اخلاصــة مــن حيــث مصــادر متويلهام 
وطــرق التــرف فهيام.

الصناديق الخاصة : 
تتكــون مواردهــا مــن املبالــغ الــي ترصــد لفائدهتــا مــن مزانيــة الدولــة مبقتــى قانــون 
املاليــة ويف إطــار مزانيــة الــوزارة املرشفــة عــىل لّك صنــدوق باإلضافــة إىل املبالــغ الــي 
ــم اســرتجاعها مــن القــروض املســندة أو الــي ميكــن توظيفهــا لفائدهتــا. حتــدث وتنقــح  ي

وتلــى الصناديــق اخلاصــة بقانــون املاليــة أو قانــون املاليــة التعديــيل.

تكتــي نفقــات الصناديــق اخلاصــة الصبغــة احملــدودة حيــث ال ميكــن التعهــد هبــا أو 
ــة.  األمــر برفهــا إاّل يف حــدود اإلعمتــادات املرّخــص فهيــا مبقتــى قانــون املالي

وتعهــد مهمــة التــّرف فهيــا إىل مؤسســات أو هيــالك خمتّصــة وختضــع نفقاهتــا إىل 
نفــس اإلجــراءات املّتبعــة يف مســتوى تنفيــذ مزانيــة الدولــة حيــث يتــوىل آمــر الــرف القيــام 
بعمليــات التعهــد والتصفيــة واإلذن بالــرف ويتكفــل أمــن املصاريــف بتــرحي اإلعمتــادات 

لفائــدة اهليــالك املعنيــة.

تتــوىل املؤسســات أو اهليــالك املختّصــة املتعاقــدة يف إطــار الصناديــق اخلاصــة تنفيــذ 
البنــود التعاقديــة الــواردة باإلتفاقيــات املرمــة يف الغــرض مــع وزيــر املاليــة والوزيــر املعــي.



الحسابات الخاصة :
احلسابات اخلاصة تشمتل عىل 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 مزانيــة الدولــة. حتــدث وتنقــح وتلــى احلســابات اخلاصــة يف اخلزينــة بقانــون املاليــة 

أو قانــون املاليــة التعديــيل.

ــي  ــات ال ــة أو اهلب ــن املســامهات التطوعي ــوال املشــاركة م ــوارد حســابات أم ــون م تتك
ــة  ــات ذات مصلح ــة نفق ــف لتغطي ــة توظ ــذوات املعنوي ــون أو ال ــاص الطبيعي ــا األخش يدفعه
عامــة. وال ميكــن توظيــف مداخيــل جبائيــة أو إعمتــادات مــن مزانيــة الدولــة لفائدهتــا. تفتــح 

ــة. ــر املالي وتنقــح وتلــى حســابات أمــوال املشــاركة بقــرار مــن وزي

تكتــي نفقــات احلســابات اخلاصــة الصبغــة التقديريــة حيــث ميكــن الرتفيــع فهيــا خــال 
ــة  ــة دون املصادق ــر املالي ــن وزي ــرار م ــك بق ــا وذل ــة فعلي ــوارد احملّصل ــدود امل الســنة يف ح
املســبقة ملجلــس نــواب 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 يتوىل 
ــد  ــه. وعن ــه احلســابية مث جبايت ــل حســاب خــاص مضــن معليات ترســم لك مــورد راجــع ل
قيــام آمــر الــرف بعمليــات التعهــد والتصفيــة واإلذن بالــرف لنفقــات احلســاب اخلــاص 

يتكفــل أمــن املــال العــام للبــاد التونســية خبــاص النفقــات.      

É   باإلضافــة إلــى الصناديــق الخاصــة والحســابات الخاصــة، يمكــن بمقت�ضــى قانــون املاليــة إحــداث 
خطــوط تمويــل إلنجــاز  تدخــات معّينــة لفتــرة زمنيــة محــّددة وترصــد لفائدتهــا إعتمــادات جمليــة 

مــن ميزانيــة الدولــة وأي مــوارد أخــرى. تلغــى خطــوط التمويــل بإنقضــاء الفتــرة الزمنيــة املخّصصــة لهــا 

أو بإســتهاك كامــل اإلعتمــادات املرصــودة وذلــك مــا لــم يصــدر خــاف ذلــك بقانــون املاليــة أو بقانــون 

املاليــة التعديلــي.

É   هذا وتطلق تسمية »الصندوق« على مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالية 
املاليــة علــى غــرار »الصنــدوق التون�ســي لإلســتثمار« و»الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي« 

و»الصنــدوق الوطنــي للتاميــن علــى  و»الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعيــة« 

املرض«. ولكن ال تعتبر هذه الصناديق صناديقا خاصة على معنى الفصل 33 من القانون األسا�ضي 

للميزانيــة عــدد 15 املــؤرخ فــي 13 فيفــري 2019 وال تدخــل ضمــن هــذا التقريــر.  
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