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ركة التو�سّية للضمان 
ّ

  الش
 

0TP0Fالشركة التو�سية للضمان

(1)
P0T برأس مال قدره  2003 سنة إحدا��اتّم  اسم �� شركة خفّية

0TP1Fاملالّية ومجموعة من املؤّسسات%  37د �ساهم الّدولة فيه بنسبة .م 3

(2)
P0T  ل مهام %.  63بنسبة

ّ
وتتمث

ركة حسب 
ّ

املسندة للمؤّسسات الّصغرى  تمو�التال ضمان  التأسي��ي �� التصّرف �� نظام عقدهاالش

 101من القانون عدد  24الذي تّم إحداثه بمقت��ى الفصل  �� قطاع الّصناعة وا�خدمات واملتوّسطة

وكذلك �� �ّل صندوق  2003املتعلق بقانون املالية لسنة  2002د�سم��  17املؤرخ فـي  2002لسنة 

  .وآلّية ضمان يتّم إحدا��ا الحقا

 

ركة ت�ليف 2010ة خالل سنتّم و 
ّ

0TP2Fمهّمة التصّرف �� الّصندوق الوط�ي للضمانب أيضا الش

(3)
P0T 

لّ��وض بالّنجاعة للضمان التمو�الت املسندة تّم إحدا��ا �� إطار الّتعاون الّدو��  خاّصةآليات �� و

 حداث مشاريع جديدة من قبل الباعث�نإل تنمية الصناعات الثقافّية و لالطاقّية �� القطاع الّصنا�� و 

ل العمومي . الشّبان
ّ
بصعو�ات مالّية  رّ ملؤّسسات اقتصادّية ال�ي تمساندة املكما تّم �� إطار التدخ

ركة 
ّ

رة ّد التصّرف �� آلية خاّصة لضمان القروض البنكّية املسندة لفائدة املؤّسسات املصإسناد الش

موذ�� إلعادة هي�ل��ا ملؤّسسات املنخرطة ضمن ال��نامج النّ قروض او�� آلية ضمان إعادة جدولة 

ال�ي شهد��ا البالد  حداثا وكذلك �� آلية خاّصة ملساندة املؤّسسات اقتصادّية املتضّررة ع�� إثر 

طار عالقة إوال تخضع الشركة إ�� إشراف وزارة املالية بينما ترتبط ��ا ��  .ملواصلة �شاطها 2011سنة 

 . لتصرف �� الصناديق أو آليات الضمان�عاقدية باعتبارها طرف �� اتفاقيات ا�خاصة با

 

  و�لغ حجم التمو�الت املصّرح ��ا من قبل مؤّسسات التمو�ل لصناديق وآليات الضمان

� سنة الشركة إ��  إ�شاءمنذ د .م 4729
ّ
لت. 2013مو�

ّ
الّصندوق الوط�ي للّضمان �ّل من حّصة  ومث

 .هذه التمو�الت مجموع من %99 صندوق ضمان قروض املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطةو 

 

وتت�ّون موارد صناديق وآليات الّضمان من اعتماد اّو�� الذي تّم تخصيصه من قبل 

الّدولة واملؤّسسات املانحة ومن مساهمة املنتفع�ن بالّضمان وكذلك من فوائد التوظيف للّسيولة 

الت �� التكّفل خاّصة ب
ّ
ل التدخ

ّ
رة بينما تتمث

ّ
ر ساعدات املالّية القروض واملخالص املتوف

ّ
ال�ي �عذ

 .تحديدها ضمن اتفاقيات امل��مة �� الغرض تّم من قبل املؤّسسات املمّولة حسب �سب  خالصهااست

                                                           
  .كةفيما ي�� الشر  (1)

 %) .  5(امان بنك و%) 6,67(�نك اس�ان و البنك الدو�� العر�ي لتو�س و %) 8,33(البنك الوط�ي الفال�� و ) %10(أهمها الشركة التو�سية للبنك   (2)
ق بقانون املالّية لتصرّ  1981د�سم��  31املؤّرخ ��  1981لسنة  100من القانون عدد  73أحدث بمقت��ى الفصل   (3)

ّ
والذي �ان من  1982ف سنة واملتعل

� سنة 
ّ
� شهر أكتو�ر  1994اختصاص �ل من البنك املركزي التو���ي حّ�ى مو�

ّ
ركة التو�سّية إلعادة الّتأم�ن إ�� مو�

ّ
 .2010والش
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� سنة �� د .م 468و�لغ حجم املوارد املحّصلة 
ّ
الت هذه اليات ��  �انبينما  2013مو�

ّ
حجم تدخ

 .د.م 75حدود 

 

ركة التو�سّية للض
ّ

ى مداخيل الش
ّ
مان من عموالت التصّرف ال�ي يتّم اقتطاعها من وتتأ�

نفس بلغت الّنتيجة الّصافية خالل بينما  2013د سنة .أ 861وال�ي ناهزت  موارد صناديق الّضمان

ند .أ 381نة حوا�� ّس ال
ّ
 .د.م 6من تطو�ر أموالها الذاتّية إ�� مستوى  تمك

 

ق مدى تو للّنظر �� ة ة رقابيّ وأنجزت دائرة املحاسبات مهّم 
ّ
الشركة التو�سية للضمان �� ف

الت هذه اليات ع�� مستوى إسناد الّضمان إدارة 
ّ
صناديق وآليات الّضمان و�� مشروعّية تدخ

�اتيب ا�جاري ��ا العمل �� هذا املجال
ّ
فضال عن النظر �� التصرف اداري  والّتعو�ض بالّنظر إ�� ال�

   .2013و 2009 �يب�ن سنوذلك خالل الف��ة املمتدة  لهذه الياتواملا�� 
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 أبرز املالحظات

 

زالت ماتبّ�ن من خالل اعمال الرقابّية أّن طرق وإجراءات التصّرف �� آليات الّضمان  

ال��ا  الّتطو�ر �ستد�� املز�د من 
ّ
مز�د املوالّتحس�ن لتوسيع مجال تدخ

ّ
قة  �� لتحك

ّ
املخاطر املتعل

 .لّضماناالتصّرف املا�� �� موارد آليات ل��شيد كذلك و �عملّيات إسناد الّضمان والّتعو�ض 
  

 الّتمو�لالتمو�الت ال�ي تّم التصر�ح ��ا من قبل مؤّسسات  مستوى من خالل الّنظر �� ف

ركة ستنتج �
ّ

مطالبة بمز�د التعر�ف بمزايا آليات الضمان والّتنسيق ب�ن مختلف أصبحت أّن الش

ل�ن �� هذا املجال للّرفع من حجم الت
ّ
مو�الت املصّرح ��ا للضمان ودفع �سق تجسيد املتدخ

قة ��ا
ّ
ن من توسيع القاعدة التضامّية لهذه  استثمارات املتعل

ّ
ال��ابما يمك

ّ
 .انظمة وتطو�ر نجاعة تدخ

 

 تدخالت صناديق الضمان  -
 

 القروض�� إطار نظام ضمان  املشاريع املتحصلة ع�� الضمان ال��ائي الّنظر �� ع�� اثر تبّ�ن 

مشروعا  1526 دة للمؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة �� قطاع الصناعة وا�خدمات والبالغ عددهااملسن

حّصة بنك تمو�ل أّن د .م 692د تحّصلت ع�� تمو�الت بقيمة .م 1573بقيمة استثمار ناهزت 

من هذه %  30و%  39ع�� الّتوا�� بلغت املؤّسسات الصغرى واملتوسطة و�قّية البنوك العمومّية 

0TP3F% 21�الت �� ح�ن �انت النسبة الراجعة لبقية البنوك �� حدود التمو 

(1
P0T 0TP

)
P0T.   أّن حجم هذه أيضا لوحظ و

 %  49القروض �ان �� حدود 
ّ
سبةمن قيمة استثمارات املتعل

ّ
 قة ��ذه املشاريع �� ح�ن أّن هذه الن

 .من قيمة استثمار % 70و % 60ت��اوح عادة عند احداث ب�ن 
 

�� طور املوافقة ال تزال د .م 706روعا آخر بقيمة استثمار ناهزت مش 699 كما لوحظ أّن 

ه لم يتّم �عُد صرف أّي مبلغ بخصوصها.م 237املبدئّية لتمو�الت بقيمة 
ّ
 396 علما وأّن  ،د نظرا  إ�� أن

د خالل .م 119املوافقة املبدئية لتمو�الت بقيمة ب يتظحد .م 351مشروعا بقيمة استثمار تناهز 

 . 2012ابقة لسنة الف��ات الس
 

ق بالّصندوق الوط�ي للضمان فقد و 
ّ
قت الّتمو�الت ال�ي تّم ضما��ا بقروض تّم فيما يتعل

ّ
�عل

ح�ن بقيمة 
ّ
ح�ن .م 470إسنادها من قبل البنوك لفائدة صغار ومتوّسطي الفال

ّ
د ولفائدة كبار الفال

�ح ��ا من قبل البنك الوط�ي د تّم الّتصر .م 1195د من بي��ا .م 1401د أي ما جملته .م 931بقيمة 

                                                           
 .باستثناء شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق املشرتكة للتوظيف يف رأس مال تنمية (1)
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ل قرابة 
ّ
قت هذه الّتمو�الت أيضا بالقروض ال�ي تّم التصر�ح ��ا . % 85,30الفال�� أي ما يمث

ّ
كما �عل

قة بالّصناعات التقليدّية واملهن الّصغرى 
ّ
�عنوان املشاريع الّصغرى �� مجال ا�خدمات واملشاريع املتعل

لد تّم الّتص.م 771د م��ا .م 1136بقيمة 
ّ
 .% 68 ر�ح ��ا من قبل البنك التو���ي للتضامن أي ما يمث

 

وى �سبة عمولة الّضمان وطول آجال تن أّن البعض من املؤّسسات املمّولة �عت�� أّن مسوتب�ّ 

جوء إ�� الّضمان،  كما اق��حت توف�� املز�د من املرونة �� 
ّ
التعو�ض �� من أبرز اسباب ال�ي �عيق ال�

وخاصة آلية اس��داد اموال وإ�شاء آلية أك�� فعالية لدعم الباعث�ن الشّبان  صناديق الضمان إدارة

�فيع �� �سبة التغطية
ّ
 . أحااب املشاريع الصغ��ة �� جميع ا�شطة بما �� ذلك التجار�ة وال�

 

 تقييم املخاطر -

 

بتكرة كذلك إ�� ضرورة إ�شاء آلية تقاسم املخاطر للمشاريع املاملؤّسسات املمّولة أشارت 

ل .م 10 استثمارا��اتجاوز تواملشاريع ال�ي تنطوي ع�� إم�انات نمو عالية و 
ّ
د مع توسيع نطاق تدخ

ركة التو�سية للضمان �جميع الصناعات وتقييم املخاطر حسب القطاع ونوع املشروع وصاحب 
ّ

الش

 .املشروع ور�ط �غطية الّضمان و�سبة عمولة الّضمان بتقييم مستوى املخاطر

 

د من خاللتأكما 
ّ
الّنظر �� اجراءات املعتمدة إلسناد الضمان ضرورة إرساء نظام خاّص  ك

د من 
ّ
ن من الّتأك

ّ
قة بالّتمو�الت املزمع ضما��ا ووضع اجراءات الضرورّ�ة ال�ي تمك

ّ
لتقييم املخاطر املتعل

 أّن إسناد الّضمان يتّم حصرّ�ا لفائدة املشاريع والّتمو�الت املنصوص عل��ا با
ّ
مة آلليات ل�

ّ
�اتيب املنظ

 .الضمان

 

 تفعيل الضمان -

 

�� صرف  هامّ  بخصوص صندوق ضمان املؤسسات الصغرى و املتوسطة وجود تأخ��  تبّ�ن

صعو�ة ا�اصول ع�� نتيجة  التعو�ض�� عملية خالص مبالغ  كذلكو  التسبقة وفوائد إعادة الّتمو�ل

 . �جز محضر 

 

ق بالّصندوق الوط�ي للّضمان
ّ
لوحظ وجود بطء �� وصول مطالب التعو�ض  فقد وفيما يتعل

امللّفات إ�� ح�ن اكتمال وغياب الوثائق الضرور�ة ملنح مبالغ التعو�ض مّما أّدى إ�� �عليق العديد من 

 .اجراءات وال��اتيب املعمول ��ا ال تحدد اجال القصوى للبنوك للمطالبة بالّتعو�ض وثائقها علما وأّن 
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 آليات الضمان التصّرف املا�� �� -

 

أّن التصّرف املا�� �� آليات الضمان  لوحظمستوى إدارة منظومة الّضمان فقد لوحظ ع�� 

ب  أصبح
ّ
ملز�د ن لتطو�ر مردودّية التوظيفات املالّية للموارد املتاحة و �ز�د من التحسكذلك امليتطل

م �� 
ّ
الوضع ا�اقيقي للّتوازنات إبراز و  ا�جار�ةوتقييم التعّهدات  العموالت املستوجبةتحصيل التحك

  .املالّية ملختلف أنظمة الّضمان

 

كما لوحظ عدم قيام الشركة �عد باستخالص متخلدات الصندوق الوط�ي للضمان بقيمة 

 .م 15,828
ّ
علما وأّن هذه الّديون  )ا�جزائر وليبيا والعراق(قة بإعادة تمو�ل ديون ع�� ا�خارج د واملتعل

 .الوط�ي للضمانملركزي التو���ي �� الصندوق إ�� ف��ة تصرف البنك ا ترجع

 

ركة عند توظيف موارد صناديق الّضمان بإجراء استشارة ع وقد لوحظ أيضا
ّ

دم قيام الش

موّسعة لضمان أفضل مردودية مثلما نصت عليه اتفاقيات املنضمة للصناديق واقتصار ع�� 

 .مراسلة املؤّسسات املالية العمومية

 

كة التو�سية للضمان ال تتوفر لد��ا معلومات حول مآل عديد القروض أّن الشر  نتب�ّ كما 

� سنة .م 1398بمبلغ جم�� ناهز من قبل الصندوق الوط�ي للّضمان ضما��ا  ال�ي تّم 
ّ
 2013د �� مو�

ق بتمو�الت تّم إسنادها .م 471م��ا مبلغ بقيمة 
ّ
�� التو���ي خالل ف��ة تصرف البنك املركزي د �عل

أنه ، فيما يخّص وأفادت الشركة . ولم يرد �� شأ��ا أي مطلب �عو�ضللضمان  الصندوق الوط�ي

البنوك ال�ي ال تتجاوب مع طلبات الشركة بخصوص مآل القروض ال�ي حّل أجلها، تم اق��اح أجل 

ل الصندوق ضمن مشروع دليل اجراءات مّما سيساعد ع�� إلزام البنوك 
ّ
يفقد بمروره ا�اق �� تدخ

 .القروض ال�ي حّل أجلها بالتصر�ح بمآل

 

وفيما يتعلق بنظام ضمان املؤّسسات الصغرى واملتوسطة لوحظ غياب معلومات شاملة 

� الشركة متا�عة القروض 
ّ
عن سداد القروض املمنوحة من املؤسسات املالية �ارفا��ا حيث ال تتو�

قة ��ا
ّ
 .ال�ي حل أجلها والتعّرف ع�� مآلها وتقييم املخاطر املتعل

 

 

 

 

 

 

 



702 
 

 التنظيم ونظام املعلومات  -
 

ع�� هي�ل تنظي�ي يو�ح توزيع الوظائف و�نظم العالقات  ال تتوفرالشركة  لوحظ أّن 

ن من توزيع اعمال وتحديد املهام 
ّ
ركة بما يمك

ّ
الهرمية وعالقات الت�امل ب�ن مختلف أعوان الش

  . واملسؤوليات بصفة شفافة وناجعة

 

ركة التو�سية للضمو 
ّ

ان جملة من التطبيقات اعالمية م��ا ما هو مرتبط بموزع �ستغّل الش

وقد لوحظ أّن هذه التطبيقات وقواعد البيانات . مركزي وم��ا ما هو مستعمل بصيغة املركز الوحيد

قة ��ا غ�� مندمجة �� إطار منظومة موّحدة مما ال �ساعد ع�� الّت�امل والتناسق ب�ن مختلف 
ّ
املتعل

مخرجات معلوماتّية وجداول قيادة بصفة شاملة وأك�� نجاعة ع�� مستوى هذه امل�ّونات لتوف�� 

 . القيادة واشراف

 

ر قواعد البيانات 
ّ
قة بالنشا  من حيث قيمة استثمار ال��ائية اكما ال توف

ّ
ملعطيات املتعل

ن م
ّ
ن وعدد مواطن الشغل ال�ي تّم إحدا��ا والتار�خ الفع�� للدخول حّ�� النشا  وهو ما ال يمك

 .ا�اصول ع�� املعلومات الضرور�ة لتقييم نجاعة تدخالت هذا الصندوق �� تطو�ر �سق استثمار

 

ركة إعداد مخطط عمل وا�ح وإعداد دراسات و 
ّ

للّتوازنات املالّية " اكتوار�ة"لم تتول الش

مستقبل ع�� نظرة استشرافية  إعطاءملختلف أنظمة الّضمان مّما ال �ساعد ع�� تحس�ن اداء و 

 .  الشركة وتطور �شاطها
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I- الت صناديق وآليات الّضمان
ّ
  تدخ

 

 
ّ
لضمان التمو�الت املسندة من خاّصة ال�ي تتصرف ف��ا الشركة الضمان  صناديقل تتدخ

 وكذلك �� مجال الّصناعة وا�خدماتؤسسات املمولة لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة ملطرف ا

شا   .والصّيادين البحر��نلفائدة صغار الفالح�ن 
ّ
ن الّنظر �� هذا املجال من الن

ّ
من الوقوف وقد مك

ل هذه اليات�دتع�� العديد من ا�جوانب ال�ي مازالت �س
ّ
 .� املز�د من الّتحسينات لتطو�ر مجال تدخ

 

 ضمان املؤّسسات الصغرى واملتوّسطة نظام - أ

 

ل
ّ
مان القروض املسندة من لض نظام ضمان قروض املؤّسسات الصغرى واملتوسطة يتدخ

قبل مؤسسات القرض و�عض اصناف مساهمات شر�ات استثمار ذات راس مال تنمية وصناديق 

0TP4Fاملساعدة ع�� انطالق لفائدة أ�شطة الصناعات املعملية

(1)
P0T  و�عض أ�شطة ا�خدمات وكذلك املشاريع

  .وماتاملنتفعة بتدخالت نظام التججيع ع�� ابت�ار �� مجال تكنولوجيا املعل

 

� الشركة �� مرحلة أو�� إسناد الضمان املبدئي ع�� أساس التصر�ح اّو�� الذي تقوم 
ّ
وتتو�

قة ��ا
ّ
و�لغ  .به املؤّسسات املالّية و�� مرحلة ثانية إسناد الّضمان الّ��ائي ع�� إثر صرف التمو�الت املتعل

قت .م 1064حوا��  2013ح�ى مو�� سنة  حجم الّتمو�الت املصّرح ��ا لدى صندوق الضمان
ّ
د �عل

 . د.م 2279مشروعا بقيمة استثمارات جملية ناهزت  2225حوا��بــــ

 

 مشروعا بقيمة استثمار ناهزت 1526�لغ عدد املشاريع املتحصلة ع�� الضمان ال��ائي و 

د �� ش�ل قروض متوسطة وطو�لة املدى .م 639م��ا د .م 692بقيمة  تمو�التد تحّصلت ع�� .م 1573

و�لغت حّصة بنك تمو�ل املؤّسسات الصغرى واملتوسطة و�قّية البنوك . مشروعا جديدا 1345خّصت 

من هذه التمو�الت �� ح�ن �انت النسبة الراجعة لبقية البنوك �� %  30و % 39العمومّية ع�� الّتوا�� 

0TP%  21حدود 

 
5F

(2)
P0T . 

 

افقة املبدئّية د �� طور املو .م 706مشروعا آخر بقيمة استثمار ناهزت  699يزال  وال 

ه لم يتّم �عُد صرف أّي مبلغ إ��  د نظرا .م 237لتمو�الت بقيمة 
ّ
 396 و قد تم �� شأن .بخصوصهاأن

د خالل الف��ات .م 119د إسناد املوافقة املبدئية لتمو�الت بقيمة .م 351تناهز  ارمشروعا بقيمة استثم

 . 2012السابقة لسنة 

                                                           
املتعلق بضبط قائمات ا�شطة داخل القطاعات  1994فيفري  24املؤرخ ��  1994لسنة  492اق امر عدد املنصوص عل��ا بم�  (1)

 .املنصوص عل��ا بمجلة �ججيع استثمارات 27و 2و 1املنصوص عل��ا بالفصول 
 .باستنناء شر�ات استثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق املش��كة للتوظيف �� رأس مال تنمية  (2)
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ب هذا الوضع 
ّ
يق مع املؤّسسات املمّولة إليجاد ا�الول املناسبة ضرورة مز�د التنسو�تطل

ص خاّصة وأّن  ممارا��ثاستع�� إنجاز  الباعث�ن �ساعدال�ي 
ّ
بصفة عدد املشاريع املصّرح ��ا قد تقل

للظروف استننائّية خاّصة نتيجة  2013مشروعا سنة  180إ��  2011مشروعا سنة  342من تدر�جّية 

 . ي طيلة هذه الف��ةال�ي يمّر ��ا اقتصاد الوط�

 

وتجدر اشارة �� هذا ا�خصوص إ�� أّن حجم القروض ا�جار�ة املسندة من قبل بنك تمو�ل 

� سنة .م 195املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة بلغ حوا�� 
ّ
بينما بلغ حجم القروض  2013د �� مو�

�� حدود �ان جم هذه القروض حلوحظ أّن  كما .د.م 132املصّرح ��ا واملتحّصلة ع�� املوافقة املبدئّية 

49  % 
ّ

ب حث
ّ
قة ��ذه املشاريع وهو ما يتطل

ّ
 ال سيمااملؤّسسات املمّولة  من قيمة استثمارات املتعل

لّتصر�ح وضمان �ّل التمو�الت ال�ي تّم إسنادها لفائدة املؤّسسات الّصغرى ع�� ا ك ا�خاّصةالبنو 

 .من قيمة استثمار % 70و % 60ب�ن عادة عند احداث  ت��اوحوال�ي  واملتوّسطة

 

قت بتمو�الت  اتصر�ح 135ما عدده  2013التصار�ح املرفوضة إ�� مو�� سنة  �لغ عددو 
ّ
�عل

قت  د.م 38بقيمة 
ّ
مجال  خارج ةطأ�شبتعّهدات إمضاء و وذلك بالّنظر إ�� أّن التمو�الت املصّرح ��ا �عل

ل الّصندوق 
ّ
ن من و�ستد�� هذه الوضعّية إعادة الّنظر �. تدخ

ّ
ل هذا الّصندوق بما يمك

ّ
� مجاالت تدخ

 .توسيع مجال ضمانه

 

حيث يتكّفل �� مرحلة املمولة  املاليةو�تدخل صندوق الضمان لتقاسم املخاطر مع املؤسسة 

 ل فوائدو�تحّم  من أصل مبالغ القروض أو املساهمات غ�� املستخلصة%  50 �سبةإعادة تمو�ل أو�� ب

�اع املتبقية% ــ 50إعادة التمو�ل بالنسبة لــ
ّ
ل �� مرحلة ��ائّية بتحّمل �سبة ،  طيلة ف��ة الن

ّ
ع�� أن يتدخ

 . جميع وسائل استخالص استنفاذمن جملة الّتمو�الت غ�� املستخلصة �عد %  75تصل إ�� حوا�� 

 

 
ّ
 1991د�سم��  17بتار�خ  املؤرخ 24-91عدد التو���ي منشور البنك املركزي ن كما يمك

خرات ا�خاصة باملشاريع املضمونة �� حدود �سبة مو�ل من التخفيض �� قيمة املّد التّ مؤّسسات 

 .الضمان

 

 مؤّسسات الّتمو�ل ع�� إسناد �سبة �و��دف هذه اجراءات خاّصة إ�
ّ

 ةفائدة تفاضليّ  حث

طور لفائدة املشاريع ا�جديدة ال�ي غالبا ما تتعّرض إ�� صعو�ات مالّية خالل الف��ة او�� للّدخول �� 

شا 
ّ
ه لوحظ إسناد  .الن

ّ
�سبة السوق �عت�� مرتفعة �سبيا حيث عادلت  فائدة بنسبة قروضغ�� أن

وذلك بالّرغم  بجهة ذات أولو�ة مشاريعو جهو�ة ض لفائدة مشاريع و قر   باملائة من بي��ا 4املالية زايد 

 .شروعضمانات عينية خارج إطار املب �� �عض ا�ااالت كذلك انتفاع مؤسسات التمو�لمن 
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 أنظمةع�� تحقيق الهدف الرئي��ي الذي أحدثت من أجله وال �ساعد هذه اجراءات 

قة باملؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة  املتمثل �� تدعيم دور البنوك �� تمو�ل استثماراتو الضمان 
ّ
املتعل

 .إيجاد فرص التشغيل ملا لها من أهمّية ��

 

 الصندوق الوط�ي للضمان  - ب

 

ل الّصند
ّ
لضمان الّتمو�الت املسندة لفائدة صغار الفالح�ن  وق الوط�ي للضمانيتدخ

والصّيادين البحر��ن والقروض املسندة من قبل البنك الّتو���ي للّتضامن والقروض الّصغ��ة املسندة 

. واملهن ا�اّرة وا�خدمات التقليديةوكذلك إ�� املشاريع الّصغرى �� قطاع الّصناعات  من قبل ا�جمعّيات

ح�ن واملصّرح كما ي
ّ
ل الّصندوق لضمان القروض املوسمّية وقروض استثمار املسندة لكبار الفال

ّ
تدخ

 .��ا ضّد خطر ا�جفاف

 

 980042ما عدده  2013د�سم��  31إ�� مو��  بالّتمو�التاملتعلقة صار�ح التّ  و�لغ حجم

د تّم .م 593قيمة ب تتعلق بقروض تصر�حا 105623د من بي��ا .م 3484 قروض بلغتب تتعلقتصر�حا 

تصر�حا  866374و�� الصندوق الوط�ي للضمان التو���ي ف��ة تصّرف البنك املركزي  قبولها خالل

ركةتصرف �ل  خالل الف��ةد تّم قبولها .م 2844 �علقت بقروض بقيمة
ّ

التو�سّية إلعادة  من الش

0TP6Fالّتأم�ن

(1)
P0T  ركة التو�سّية

ّ
 .للضمانوالش

 

قت هذه الّتمو�الت ال�ي 
ّ
صغار تّم ضما��ا بقروض تّم إسنادها من قبل البنوك لفائدة و�عل

ح�ن
ّ
ح�ن بقيمة د .م 470بقيمة  ومتوّسطي الفال

ّ
من د .م 1401أي ما جملته د .م 931ولفائدة كبار الفال

ل قرابة.م 1195بي��ا 
ّ
قت . % 85,30 د تّم الّتصر�ح ��ا من قبل البنك الوط�ي الفال�� أي ما يمث

ّ
كما �عل

و�الت أيضا بالقروض ال�ي تّم التصر�ح ��ا �عنوان املشاريع الّصغرى �� مجال ا�خدمات هذه الّتم

قة بالّصناعات التقليدّية واملهن الّصغرى بقيمة 
ّ
د تّم الّتصر�ح ��ا .م 771 �اد م�.م 1136واملشاريع املتعل

ل
ّ
 .% 68 من قبل البنك التو���ي للتضامن أي ما يمث

 

         �الت املصّرح ��ا من قبل جمعيات القروض الّصغ��ة حوا�� و�� املقابل بلغ حجم الّتمو 

 د .م 23مقابل  2013د سنة .م 0,2علما أّن هذه الّتمو�الت املصّرح ��ا قد �انت �� حدود  د.م 451

 .2011سنة  د.م 26و 2012سنة 

 

                                                           
ركة التو�سّية للضمان خالل سنة   (1)

ّ
  .2010تّمت إحالة التصرف �� الّصندوق إ�� الش
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ركة
ّ

لم يتّم قبولها د .م 33تصر�حا بقيمة قروض بلغت  7248أيضا  كما ورد ع�� الش

ق 
ّ
ل الّصندوق الوط�ي للضمانبللضمان ل�و��ا تتعل

ّ
 توتلّق . تمو�الت و�مشاريع خارج مجال تدخ

 
ّ

د .أ 373تصر�حا �علقت بقروض بقيمة  109 مجموعهما  2012-2009 خالل الف��ةأيضا ركة الش

0TP7Fاملعتمدة�عد اجال وذلك 

(1)
P0T  ركة لم تتول و

ّ
� سنة  إ��الش

ّ
  .هاالبّت �� مآل 2013مو�

 

باإلجراءات ا�خاصة بمجال تدخل هذه اليات و�اآلجال � هذا الوضع مز�د الّتعر�ف ويستد�

املؤّسسات البنكّية الّتا�عة للقطاع ا�خاّص ومز�د دعم ضمان الّتمو�الت �� �عاملها مع  املعتمدة

 . املسندة خاّصة لصغار ومتوّسطي الفالح�ن
 

عـاون الدو�� -ج 
ّ
 الصناديق ا�خصوصّية للت

 

للّ��وض بالّنجاعة الطاقّية �� القطاع  العال�يال��نامج املمّول من قبل البنك  �� إطار 

�� إحداث آلية خاّصة لضمان القروض املسندة ملشاريع التحكم �� الطاقة  2004سنة الّصنا�� تّم 

 يتم إ��بينما لم  2011مو�� سنة  إ�� اتصر�ح 21ملا عدده  �لياتخصيصه تم د .م 5.8حدود مبلغ يناهز 

استعمال جزء من إعادة إم�انّية ظر �� النّ ستد�� ا �مّم  تفعيل أي ضمان �� شأ��ا 2014د�سم��  حّد 

�� دعم مجهود استثمار �� مجال هذه الية  هّمية نظرا أل  لضمان قروض أخرى  هذه الّية  موارد

اقة
ّ
م �� الط

ّ
 .التحك

 

دة للمشاريع ا�جديدة املنجزة ، إحداث آلية لضمان القروض املسن2009كما تّم خالل سنة 

د تم رصده .م 2إضافة إ�� اعتماد بما قيمته  د.م 1,3من قبل الباعث�ن الشبان وتخصيص مبلغ 

0TP8Fبموجب م�اق لالتفاقية املذ�ورة

(2)
P0T. 

  

بقيمة �غطي مبلغا جمليا من التمو�الت تصر�حا  34و�لغ العدد ا�جم�� لتصار�ح الّضمان 

� سنة .م 2,1
ّ
د ال تزال �� طور املوافقة .م 1,1تصر�حا بقيمة  15بي��ا حوا��  من 2013د �� مو�

 .2013تصار�ح �عود إ�� الف��ة الّسابقة لسنة  9املبدئّية م��ا 

 

قافة إحداث  2011سنة  تّم و 
ّ
مة الفرن�وفونّية للث

ّ
�� إطار الّتعاون ب�ن الدولة التو�سية واملنظ

ركةوتلّق  .صندوق خاّص لتنمية الّصناعات الثقافّية
ّ

� سنة .م 2,7تصر�حا بقيمة  21 ت الش
ّ
د حّ�ى مو�

ه تّم خالل سنة  2013
ّ
قت بمشاريع فاقت �سبة استثمار  3 رفض 2013علما وأن

ّ
 ف��اتصار�ح �عل

فاقّية
ّ
سبة القصوى املحّددة ضمن ات

ّ
 .الن

                                                           
 .يوما من الشهر الذي ي�� شهر صرف القرض وذلك حسب املؤسسة املالية طالبة الضمان 45يوما أو  25  (1)
 .2012جوان  14بتار�خ   (2)
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ـل العمومي -د
ّ
 اليـات الظرفّيـة للتدخ

 

لة القروض املسندة من قبل مؤسسات إحداث آلية لضمان إعادة جدو  2007تّم سنة 

و�لغ عدد الّتصار�ح  .القرض لفائدة املؤسسات املنخرطة ضمن ال��نامج النموذ�� إلعادة هي�ل��ا املالية

� سنة .م 9 جم�� قدره تصار�ح بمبلغ 10
ّ
 .2013د ح�ى مو�

 

 
ّ
ه لم يتّم  إال

ّ
� سنة أن

ّ
لفائدة هذه  صرف اعتمادات املخّصصة من قبل الّدولة 2013إ�� مو�

د .م 3الّية وذلك بالّرغم من أّن ثالثة ملّفات حصلت ع�� املوافقة ال��ائّية لضمان قروض بقيمة 

�اع
ّ
 . دخلت مرحلة الن

  

 .ةر كما تم إحداث آلية ضمان القروض املسندة من قبل البنوك لفائدة املؤسسات املصّد 

 ضمان
ّ
 أّن اقبال . د.م 25 ـــبـ وتّم تخصيص خط

ّ
لم يتّم الّتصر�ح حيث ع�� هذه الّية �ان محدودا إال

 بمشروع 
ّ
 .د.أ 600بمبلغ جم�� من الّتمو�الت ناهز  وحيدإال

 

آلّية لضمان القروض املسندة �� إطار اجراءات الظرفية ملساندة  إ�شاء تّم أخرى  ومن جهة

قة و��دف هذه الية إ�� ض .املؤسسات اقتصادية املتضررة ملواصلة �شاطها
ّ
مان القروض املتعل

بتمو�ل استثمارات إصالح اضرار ا�ااصلة وكذلك قروض إعادة ا�جدولة واملسندة من قبل مؤّسسات 

� سنة  2010من شهر د�سم��  خالل الف��ة املمتدة الّتمو�ل
ّ
ه ل. 2011إ�� مو�

ّ
 أن

ّ
إسناد الضمان  م يتمإال

  .د.م 4,2لفائدة قرض�ن بقيمة سوى الّ��ائي 

 

II - الضمان جراءات إ 
 

املتوسطة وض املؤسسات الصغرى و ل�ل من نظام ضمان قر تنقسم اجراءات الضمان 

 الالصندوق الوط�ي للضمان و 
ّ
إ�� ثالثة مراحل تتمثل من جملة التدخالت الشركة  % 99ذان يمثالن ل

صرف �سبيقات او�� �� اسناد الضمان حسب مجال تدخل �ل صندوق وتتعلق املرحلة الثانية ب

ل املرحلة الثالثة �� 
ّ
تفعيل الضمان قصد ا�اصول ع�� �عنوان املبالغ غ�� املستخلصة بينما تتمث

نوقد  .الّ��ائيعو�ض تّ ال
ّ
شا   مك

ّ
الوقوف ع�� �عض الّنقائص ع�� من الّنظر �� هذا ا�جانب من الن

 .التفعيلمستوى إجراءات إسناد الّضمان و 

 

 إسناد الّضمان - أ
 

للتفقا للنصوص املنظمة و 
ّ
يقع إسناد الضمان ع�� أساس ، الصندوق الوط�ي للضمان دخ

ق خاّصةتصر�ح يتضّمن 
ّ
شا  ومبلغ القرض ب جملة من املعطيات تتعل

ّ
صاحب املشروع وطبيعة الن
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هر الذي تّم فيه 
ّ

هر املوا�� للش
ّ

ركة التو�سّية للّضمان خالل الش
ّ

وحجم استثمار يقع إيداعه لدى الش

ه  .سات املمّولةصرف القرض من قبل املؤّس 
ّ
ركة ال تطالب هذا ا�لوحظ �� غ�� أن

ّ
خصوص أّن الش

شا  
ّ
د من أّن إبالوثائق املثبتة لطبيعة الن

ّ
ن من التأك

ّ
 ناد الضمان تّم سو�ججم استثمار مّما ال يمك

التلفائدة الف
ّ
 .الّصندوق  هذا ئات املس��دفة من تدخ

 

0TP9Fعّينةتبّ�ن من خالل الّنظر �� كما 

(1)
P0T  لضمان قروض ح البنك الوط�ي الفال�� تصار�من

 غياب تضم�ن مبلغ استثمار  2013-2011فالحّية تّم إسنادها خالل الف��ة 
ّ
ن وفقا والذي يمك

19940TP10Fجانفي  14 املؤّرخ �� 94-427امر عدد  ملقتضيات

(2)
P0T  ال املشاريع الفالحّية الك��ى ال�ي  تحديدمن

الت الّصندوق 
ّ
 .تنتفع بتدخ

 

الذي تقوم الشركة بتحديد مبلغ استثمار ع�� أساس مبلغ القرض  ّنقصهذا الولتفادي 

ل 
ّ
ه يمث

ّ
ن من تحديد . استثمار قيمةمن %  80يتّم اعتباره بصفة جزافّية أن

ّ
غ�� أّن هذا اجراء ال يمك

القيمة ا�اقيقّية لالستثمار خاّصة �� حالة وجود تمو�الت أخرى لم يتّم التصر�ح ��ا للضمان �عنوان 

  .نفس املشروع

 

ه
ّ
  وأفادت الشركة أن

ّ
الشركة باملعلومات املتعلقة بمبلغ  ّد ملا�جهات املمولة  سيقع حث

 .استثمار

 

كما لوحظ من خالل اعمال الرقابية املتعلقة بإجراءات قبول ضمان القروض املنتفعة 

اع الّصناعة وا�خدمات املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة �� قطالتمو�الت املسندة لفائدة بنظام ضمان 

املنتفعة بتدخالت نظام  التججيع ع�� ابت�ار �� مجال  وكذلكاملحدثة من قبل الباعث�ن ا�جدد و 

أو شهادة انتفاع بامتيازات الباعث�ن الشبان ا�جدد  انتضمنيال  ملّف�ن إثن�نأّن  ،تكنولوجيا املعلومات

وال�ي مكن��م من انتفاع  تكنولوجيا املعلومات جالشهادة انتفاع بتدخل نظام �ججيع التجديد �� م

 .% 60 �سبة عن عوضا % 75بنسبة ضمان 

 

ركة التو�سية و�� نفس اطار تب�ن من خالل دراسة قاعدة البيانات وامللفات، أن الش

 ة�سباملتعلق بمشروع منتصب بمنطقة تنمية جهو�ة  3380للضمان قامت بإسناد التصر�ح عدد 

او�� للقرض  الثالثة قسا لأل % 60،كما تم إسناد �سبة ضمان % 75عن �سبة  عوضا % 60ضمان 

 .بالنسبة لألقسا  الباقية % 75املتعلق بمشروع منتصب بمنطقة تنمية جهو�ة و�سبة 

 
                                                           

 . 2013ومارس وجوان  ،2012، وجانفي وسبتم�� 2011تصار�ح أشهر ماي ود�سم��   (1)
ق بتصنيف استثمارات وضبط �سب وشرو  وطرق إسناد التججيعات �� قطاع الفالحة والصيد البحري   (2)

ّ
 .املتعل
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0TP11Fو�نّص دليل اجراءات

(1)
P0T  ع�� أّن الّضمان ال يمكن إسناده 

ّ
إ�� املشاريع ال�ي ال تفوق �لفة إال

. من ال�لفة التقديرّ�ة%  10ال�لفة ال��ائّية للمشروع �سبة الز�ادة �� أن ال تتجاوز  د ع��.م 10 إنجازها

د من عدم 
ّ
ركة ال تطالب املؤّسسات بالوثائق املثبتة لقيمة استثمار الّ��ائي وذلك للتأك

ّ
غ�� أّن الش

ه تّم ضمان حوا�� 
ّ
ل صندوق الضمان علما وأن

ّ
ب�لفة استثمار مشروعا  15تجاوز الّسقف املحّدد لتدخ

د وأّن املّدة الفاصلة ب�ن تار�خ فتح امللف وتار�خ آخر تصر�ح فاق السنت�ن بالنسبة إ�� .م 9أّولّية فاقت 

د من عدمما  مشاريع وهو  8
ّ
ب التأك

ّ
ص فيه �لفة هذه املشاريع تجاوز  يتطل

ّ
. للّسقف اق��ى املرخ

ركةأّن لوحظ و 
ّ

ت  الش
ّ
ع�� إثر طلب ضمانات إضافّية �عنوان  تبّ�ن الحقا، وذلكضمان مشاريع تول

ل صندوق الضمان 
ّ
 ) .د.م 10(تمو�الت أخرى، أّن قيمة استثمار فاقت الّسقف اق��ى لتدخ

 

أّن نظام ضمان  ع�� مؤسسات املاليةاملوجه للجراءات ا دليل  ينّص ومن جهة أخرى 

ّم التصر�ح ��ا وقبول املؤسسات الصغرى واملتوسطة يقوم بضمان عملية جدولة القروض ال�ي ت

و�خّص هذا الّضمان أصل الدين غ�� . ضمان �� شأ��ا بصفة مسبقة، عند إسناد القرض اص��

من امللفات  ملّفا 60ن من خالل دراسة وقد تب�ّ . املستخلص بدون اعتبار الفوائد غ�� املستخلصة

قة بضمان القروض املجدولة أّن البعض م��ا ال تتضمن عقود
ّ
 وض املجدولة القر  املتعل

ّ
ن وهو ما ال يمك

د من أّن املبالغ املجدولة ال�ي تّم قبولها للّضمان ال من 
ّ
ق حصرّ�ا بأصل القرض غ�� التأك

ّ
تتعل

 .املستخلص

 

وازي مع موافق��ا ع�� جدولة ة بالتّ قامت بطلب الوثائق الضرور�ّ �ا أّ� ، وأفادت الشركة

 .الوثائق الناقصةالقروض واستجابت �عض البنوك لهذا الطلب بإرسال 

 

                    لقروض ل إسناد الضمان حصرّ�اع��  ا�خاص بالشركة نّص دليل اجراءاتكما 

                  املؤرخ �� 47-87منشور البنك املركزي التو���ي عدد ضمن قص��ة املدى ال�ي وقع تحديدها 

ه تبّ�ن من  .1987د�سم��  23
ّ
الصندوق قام بضمان  يانات وامللفات أّن قاعدة الب فحصخالل غ�� أن

0TP12Fمنح �� انتظار صرف قرض استثمار أسندت �� ش�ل قروض قص��ة املدى

(2)
P0T  ه لم

ّ
يتم �� ح�ن أن

 . املذ�ور أعاله نشور املالتنصيص عل��ا ضمن 

 

  جاء بردّ و 
ّ

كتسبقة لقرض  هذه القروضلة �عمد إ�� إسناد �عض ا�جهات املموّ  أن ةركالش

 .ع�� خط تمو�ل خار��، وذلك ر�حا للوقت واختصارا لإلجراءات اي ي�ون عادة ممنوحاستثمار الذ

 

                                                           
 الذي تمت صياغته ع�� أساس اتفاقيات امل��مة ب�ن وزارة املالية و الشركة (1)

 .قرض قص�� املدى يمنح �� انتظار صرف قرض استثمار  (2)
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سبة إ�� القروض ال�ي تّم املصادقة عليه ع�� أّن الضمان ال يتّم  دليل اجراءات نّص و 
ّ
 بالن

ّ
إال

ه تبّ�ن من خال. 47-87عدد  التو���ي إسنادها طبقا للّسقف املحّدد بمنشور البنك املركزي 
ّ
ل غ�� أن

ركة اعمال الرقابّية أّن 
ّ

ت إسناد الضمان لقروض فاقت الّسقف اق��ى املشار إليه أعاله مع الش
ّ
تول

ص فيه
ّ
 .�عديل �سبة الّضمان �� حدود الّسقف املرخ

 

0TP13Fن من خالل فحص امللفات املنتفعة بالّضمانكما تب�ّ 

(1)
P0T  ال تتضّمن عقود أّن البعض م��ا

جداول سداد القروض واملساهمات وذلك خالفا لدليل اجراءات القروض ومعاهدات حام�� اسهم و 

من قبل املؤّسسات  املذ�ورة أعاله الذي نّص ع�� ضرورة إلغاء الضمان �� حالة عدم تقديم املؤّ�دات

ركة �� أجل ال يتعّدىامل
ّ

 .أشهر من تار�خ صرف القرض 3 مّولة للش

 

ركة
ّ

 .ملتا�عة قصد تفادي مثل هذه النقائصستعمل ع�� تكثيف عمليات ا أ��ا وجاء برد الش

 

الّتمديد �� آجال  2011نوفم��  17خالل اجتماعه املنعقد �� الشركة  قّرر مجلس إدارةو 

أشهر من تار�خ  3من شهر إ�� للمؤسسات الصغرى واملتوسطة بالقروض املسندة املتعلقة ر�ح االتص

باعتبار الظروف استننائية ال�ي مرت ��ا  2011قبول التصار�ح الواردة �عد اجال خالل سنة و صرفها 

 منح مؤسسات التمو�ل مهلة 2012جوان  22كما قرر مجلس ادارة �� اجتماعه املنعقد ��  .البالد

نت هذه اجراءات من  .كأخر أجل لقبول التصار�ح بالقروض 2012أكتو�ر  31إ�� تار�خ  ثانية
ّ
وقد مك

 .يوما 288و 128بتأخ�� تراوح ما ب�ن  2012-2011تصر�حا للضمان خالل الف��ة  433قبول 

 

هقّرر كما 
ّ
أشهر من تار�خ  3سيتم اعتماد تار�خ  2012بداية من غرة نوفم��  مجلس ادارة أن

ع�� املوافقة  لةاملتحصّ و�ل التصار�ح بالقروض  كأجل أق��ى للتصر�ح بالقروض، صرف القرض

ه  .فة آلية وال يمك��ا انتفاع باستعمال الضمانتصبح الغيه بصاجل هذا املبدئية ال�ي تتجاوز 
ّ
غ�� أن

ه تّم قبول 
ّ
من بي��ا  2013 خالل سنةيوما  309ناهز  بمعدل تأخ��  تصر�حا 171خالفا لذلك لوحظ أن

 .التنازعقبل  تصار�ح بقروض دخلت �� مرحلة ما

 

ركة قبول الضمان للتمو�الت املصّرح ��ا من قبل املؤّسسات او 
ّ

� الش
ّ
ملالّية دون تقييم تتو�

فاقيات ال�ي تّم إبرامها 
ّ
قة ��ا وذلك بالّنظر إ�� أّن جّل ات

ّ
لتصّرف �� صناديق وآليات لاملخاطر املتعل

 .الضمان ال تنّص صراحة ع�� تقييم هذه املخاطر قبل إسناد الضمان

 

                                                           
 .ملفا 60نة تت�ّون من عي  (1)



711 
 

ركة لتقييم املخاطر و  بضرورةالّدائرة  تو��يو 
ّ

ذلك إرساء منظومة خاّصة ع�� مستوى الش

� سنة 
ّ
�اع �� مو�

ّ
حيث بلغ  2013بالّنظر إ�� أهّمية القروض ال�ي تّم ضما��ا وال�ي دخلت �� طور الن

سبة إ�� صندوق ضمان تمو�الت املؤّسسات  743 خصتد .م 160حجم هذه القروض حوا�� 
ّ
قرضا بالن

سبة إ�� ا.م 127الّصغرى واملتوّسطة �� قطاع الّصناعة وا�خدمات وحوا�� 
ّ
لصندوق الوط�ي د بالن

 . للضمان

 

 تفعيل الضمان - ب
 

، من آلية إ�� أخرى تختلف اجراءات القيام  �عدد من تفعيل الضمان تتطلب مرحلة 

بخصوص نظام ضمان التمو�الت املسندة إ�� املؤسسات الصغرى واملتوسطة، طلب الضمان �خضع و 

للطرف املمول  تقديم �سبقة متمثلة أساسا ��الّ��ائي  إ�� إجراءات أولية �سبق مرحلة التعو�ض

الصندوق الوط�ي للضمان فإن إجراءات تفعيل الضمان خّص أّما فيما ي .وتحمل فوائد إعادة التمو�ل

تبدأ بانطالق اجراءات القضائية إ�� ح�ن تحصل ا�جهة املمولة ع�� محضر �جز يخول لها ا�اصول 

 .ع�� مبلغ التعو�ض ال��ائي

 

سبقة -1
ّ
مو�لوفوائد إعادة  صرف الت

ّ
 الت

 

تنطلق إجراءات تفعيل الضمان حسب ما تنص عليه اتفاقية امل��مة ب�ن الشركة التو�سية 

للضمان والدولة التو�سية واملنظمة لنظام ضمان القروض املسندة للمؤسسات الصغرى واملتوسطة، 

0TP14Fنك باإلجراءات القضائية�� فصلها التاسع مباشرة إثر قيام الب

(1)
P0T. 

 

 
ّ

مطلبا لتفعيل الضمان،  173ركة التو�سية للضمان منذ بداية �شاطها وقد ورد ع�� الش

ملفا  15 أما امللفات اخرى املتبقية فإّن . ملفا صرفت لها �سبقات 131مطلبا قيد الدراسة و 24م��ا  

م��ا ثبت دخولها مرحلة التسو�ة القضائية قبل ا�اصول ع�� التسبقات مما يفقدها حق املطالبة 

ل ولم يتم ا�اسم �� مآ وفوائد إعادة التمو�ل طبقا لدليل اجراءات ا�خاص بالشركة بمبلغ التسبقة

 2013د�سم��  31و�لغت القيمة ا�جملية للتسبقات منذ بداية �شا  الشركة وإ�� غاية . بقية امللفات

 .د.م 8,3ما قدره 

 

 
ّ
عات القضائية ل الفعل املن��ئ لطلب تفعيل الضمان �� إثارة املؤسسة املمولة للتتبو�تمث

داء سواء عن طر�ق أمر بالدفع مع تقديم ما يفيد البلو  للطرف املدين، أو عن طر�ق �شر قضية �� ا 

                                                           
 ".الفعل املن��ئ"أو ما �ع�� بـــ  (1)
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وتتم املطالبة بتفعيل الضمان عن طر�ق تقديم مطلب . مع تقديم ما يفيد استدعاء ل�جلسة ا�اكمية

  .أشهر من تار�خ الفعل املن��ئ 3�� الغرض �� أجل 

 

ت الشركة قبول وخالفا لذلك ت
ّ
مطلب تفعيل الّضمان تّم تقديمها من قبل املؤّسسات  12ول

 .يوما 124من تار�خ الفعل املن��ئ ليصل هذا التأخ�� إ��  أشهر 3املمّولة �عد أجل 

 

ع��  ؤسسات الصغرى واملتوسطةا�خاص بصندوق ضمان قروض امل و�نّص دليل اجراءات

وصل الشركة بمطلب �� الغرض مرفقا بجميع املؤ�دات ضرورة صرف مقدار التسبقة مباشرة إثر ت

. املثبتة لقيمة املستحقات املالية املتخلدة وقيام ا�جهة املمولة باإلجراءات القضائية قصد استخالصها

ه
ّ
ر  ،لوحظ غ�� أن

ّ
وإستكمال  شهادات �شر قضاياكة التو�سّية للضمان من بالّرغم من تمك�ن الش

ّن إمضاء كتب اتفاق الذي ي��تب عنه صرف التسبقة أيل الضمان، اجراءات املتعلقة بطلب تفع

أّما بالنسبة للملفات ال�ي تحصلت ع�� �سبقة بمقت��ى أمر بالدفع وعددها  .يوما 400يتّم بتأخ�� فاق 

  .يوما 124دفع �سبقات لفائد��ا  لاستجابة  ف��ة ملفا، فقد بلغ معدل 12

 

بنك تمو�ل املؤسسات الصغرى واملتوسطة، �شأن  استياءوقد أفضت هذه الوضعية إ�� 

0TP15Fالتأخ�� ا�ااصل لإلجابة ع�� مطالب تفعيل الضمان املقدمة من قبله

(1)
P0T. 

 

�قت��ي تدخل الشركة لتفعيل الضمان باإلضافة إ�� صرف التسبقات، صرف فوائد إعادة و 

وقد . قبل الشركةالتمو�ل �عنوان نصف املبالغ غ�� املستخلصة طبقا لنسبة الضمان املمنوحة من 

 31تدخالت الشركة التو�سية للضمان �عنوان صرف فوائد إعادة التمو�ل إ�� غاية  قيمة تبلغ

 . د.أ 261 ما قدره، 2013د�سم�� 

 

ولوحظ �� هذا ا�خصوص تأخ�� هام �� صرف فوائد إعادة الّتمو�ل بلغ �� املعّدل حوا�� 

 . يوما 247

 

تفاقية املذ�ورة ع�� أن الفوائد تحتسب ع�� أساس من ا 10الفصل  عليه ينصخالفا ملا 

�� واحدة الفوائد مرة  هذهوعمليا يتم إسناد  .معدل �سبة فائدة طلب عروض البنك املركزي التو���ي

  .سنت�ن من تار�خ ص��ورة ا�اكم باتا أجلمن الشروع �� إجراءات التقا��ي إ��  آخر �ّل سنة ابتداء

 

                                                           
 .2011مارس  17بتار�خ  11/1774مراسلة م�جلة بمكتب ضبط الشركة التو�سية للضمان تحت عدد  (1)
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 أن اعتماد �سبة فائدة طلب عروض البنك املركزي � أخرى إ�من جهة وتجدر اشارة 

 تللقروض املمولة عن طر�ق خطو  تمو�ل خارجية بنسبة تفاضلية  التو���ي
ّ
ن البنوك املمّولة من مك

 .باء املالية ال�ي تحّمل��ا فعليا�عو�ضات تفوق اع
 

 اس��جاع التسبقة -2
 

ع�� صغرى واملتوسطة ؤسسات الا�خاص بصندوق ضمان قروض املّص دليل اجراءات ين

�
ّ
ركة التو�سية للضمان بوضع الّضمانات العينّية  ضرورة تو�

ّ
املؤسسات املقرضة إعالم الش

ركة املمّولة عند طلب الّضمان وذلك خالل السّتة أشهر ال�ي 
ّ

والجخصّية ال�ي تّم الّتصر�ح ��ا لدى الش

ع�� اقل مع  مّرة �� السنةلقاء د عقالشركة التو�سية للضمان ع�� كما . ت�� تار�خ تفعيل الّضمان

شر�ا��ا من مؤسسات التمو�ل للنظر �� تقدم اجراءات القضائية بخصوص امللفات ال�ي �� �� طور 

 .الن�اع

 

ه تبّ�ن 
ّ
أّن تبادل املعلومات ب�ن املؤّسسات املالية املقرضة تفعيل هذه اجراءات و  عدمغ�� أن

سبقةوالشركة التو�سية للضمان قد توقف �� 
ّ
 وقد .العديد من ا�ااالت �عد تار�خ صرف مبلغ الت

ملّفات ال تتضمن أية معلومات حول مآل القضايا املنشورة أو اح�ام الصادرة �شأ��ا أر�عة لوحظ أّن 

اس��جاع مبالغ التسبقات ع��ا امللفات ال�ي دخلت �� إطار التسو�ة القضائية وال�ي ي��تب وكذلك حول 

  .ب�ن الشركة التو�سية للضمان و املؤسسة املمولة كتب اتفاقلوفقا  الفائد��ت ال�ي صرف

 

 ال تم ومن شأن هذه الوضعية أن
ّ
ن من الوقوف ع�� �ل ا�ااالت ال�ي �ستوجب ف��ا ك

 
ّ
املطالبة باس��جاع التسبقة �لما تراءى لها عدم قيام الشركة من حق  هاس��جاع التسبقة خاصة وأن

باإلجراءات القانونية والقضائية ال�ي تقتض��ا عملية استخالص مبالغ القروض غ��  املمول  البنك

 .املدفوعة

 

ركة أ��ا دأبت
ّ

ع�� تنظيم لقاءات سنو�ة باملؤسسات املمولة �� السنوات او��  وأفادت الش

ادة وسيتم إع. عند ا�ااجةمع املؤسسات املالية  ع��ا نظرا للتواصل املستمر تخلتمن �شاطها، ثم 

 .تفعيل هذه اللقاءات السنو�ة من جديد

 

ع�� ضرورة املطالبة باس��جاع التسبقة �� صورة املذ�ور سابقا كما ينّص دليل اجراءات 

 .عدم استكمال عملّيات استخالص �� أجل سنت�ن من تار�خ صدور ا�اكم لفائدة مؤسسة التمو�ل

اس��جاع مبالغ التسبقات ال�ي تم صرفها لفائدة بتو�� الشركة التو�سية للضمان  إلزامكما ينّص ع�� 

 .مؤسسات التمو�ل �� صورة توقف اجراءات القضائية لالستخالص
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ّ
ه  إال

ّ
تأن

ّ
سبقة �عد بالنسبة ألر�عة ملفات  تبّ�ن أّن الشركة تول

ّ
املطالبة باس��جاع مبلغ الت

ا وأّن �عض البنوك �ّجلت علم .ح�ام القضائية لفائد��امن تار�خ صدور ا انقضاء أجل السنت�ن 

ركة
ّ

 .تأخ��ا هاّما فاق الّسنة �� إرجاع املبالغ املطالب ��ا من قبل الش
 

عو�ض  -3
ّ
 الّ��ائي الت

 

من  املمول آخر مرحلة من مراحل عملية الضمان، يتم خاللها تمك�ن  ال��ائي يمثل التعو�ض

من القروض واملساهمات ال�ي  ��جاعلالسمن املبالغ غ�� القابلة  ،�� حدود �سبة الضمان املقدمة�سبة 

وذلك �عد إثبات املؤسسة املمولة قيامها ب�ل اجراءات ال�ي يقتض��ا استخالص  ،تم قبولها للضمان

 .�شهادة ال�جز ال��ائي عن التسديدالقروض املمنوحة إضافة إ�� استظهار 

 

 و 
ّ
سسات الصغرى مرحلة التعو�ض ال��ائي مرحلة مش��كة ل�ل من نظام ضمان املؤ  لتمث

 .�عض اجراءات�� الصندوق الوط�ي للضمان مع اختالف و واملتوسطة 

 

 قامت الشركة التو�سية للضمان ضمان املؤسسات الصغرى واملتوسطة فبالنسبة لنظام

د .أ 305 من القروض بمبلغ جم�� قدره لالس��جاعبتقديم التعو�ض ال��ائي �عنوان املبالغ غ�� القابلة 

وتبّ�ن من خالل الّنظر �� هذه امللّفات أّن التعو�ض �ان مبنيا ع�� توفر محضر  .اثن�ن لفائدة مشروع�ن

 �جز ناتج عن استحالة التنفيذ ع�� املنتفع�ن بالقروض واملساهمات 

 

ركة بمطالبة املؤّسسات املقرضة بضرورة مواصلة إجراءات تااالت ا� و�� جّل 
ّ

تمّسك الش

ما ثبت وجود ضمانات عي
ّ
مما يؤدي إ�� �عقيد  نّية وإن �انت غ�� قابلة للّتنفيذ عل��االتنفيذ �ل

 . الوضعية بالنسبة للطرف�ن واستحالة ا�اصول ع�� محضر ال�جز

 

�� إطار �عو�ض القروض غ�� الوط�ي للضمان انتفع بتدخل الّصندوق ومن جهة أخرى 

� سنة 
ّ
ومنذ أن  .د.م 2,4 تهقيما ومبلغ مطلب �عو�ض 668ما عدده  2013القابلة لالس��جاع إ�� مو�

 املف 65 �عنوانفقد تم التعو�ض  2010تّمت إحالة التصرف إ�� الشركة التو�سية للضمان سنة 

 .ملفات �� حالة انتظار 7ملفات و�قيت  5ورفض 

 

مطالب التعو�ض وغياب الوثائق بل وصّ التولوحظ من خالل دراسة هذه امللّفات �� 

ويعود . أّدى إ�� �عليق العديد من امللّفات إ�� ح�ن اكتمال وثائقهاالضرور�ة ملنح مبلغ  الضمان مّما 

أساسا إ�� عدم تحديد اجال القصوى للبنوك للمطالبة بالّتعو�ض ضمن اجراءات وال��اتيب  ذلك
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ل صندوق الضمان 
ّ
ب إعداد دليل إجراءات يو�ح بطر�قة جلية كيفية تدخ

ّ
املعمول ��ا وهو ما يتطل

الع ع�� 2000مارس  6ل�ي جاء ��ا منشور وزارة املالية املؤرخ �� و�فسر اجراءات ا
ّ
ن من اط

ّ
، بما يمك

 .مزايا هذا النظام

 

ل التأخ�� من بلغ معّد قد ف املف 65و�النسبة إ�� امللّفات ال�ي وقع �عو�ضها والبالغ عددها 

تأخ�� من تار�خ عدل التار�خ انطالق التتبع القضائي السنت�ن أما مإ�� غاية ل عدم خالص تار�خ أوّ 

 .ثما�ي سنوات فقد بلغ حوا��التعو�ض  قرار ا�اكم إ�� تار�خ 

 

الشركة القرار من قبل  اتخاذتبّ�ن أّن املدة الفاصلة ب�ن تار�خ ا�اكم القضائي وتار�خ كما 

أيضا لوحظ و  .طول اجراءات وصعو�ة ا�اصول ع�� محضر ال�جزنتيجة سنوات  6تصل إ�� معدل 

ر 
ّ

ت �� عدة حاالت إسناد الّتعو�ض للمطالب الواردة خالل سنة أّن الش
ّ
بتأخ�� فاق الّسنة  2010كة تول

 . من تار�خ مطلب الّتعو�ض

 

وتنّص اجراءات املعمول ��ا ع�� مستوى الّصندوق الوط�ي للّضمان وكذلك صندوق ضمان 

ل�ي تّم �عو�ضها بدفع تمو�الت املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة ع�� ال��ام مؤّسسات الّتمو�ل ا

ه تبّ�ن . الّتعو�ض �� صورة اس��جاع جزء من الّدين
ّ
ن من اس��جاع  لوط�يأّن البنك اغ�� أن

ّ
الفال�� تمك

� التصر�ح  1148
ّ
 بذلكدينار من مبلغ القروض غ�� املستخلصة وال�ي تّم �عو�ضها دون أن يتو�

ب ضرورة وضع اجراءات ا وتحو�لها للّصندوق 
ّ
الع ع�� وهو ما يتطل

ّ
ركة من اط

ّ
ن الش

ّ
لكفيلة ال�ي تمك

 .  مآل القروض ال�ي تّم �عو�ضها من خالل التنسيق مع املؤّسسات املمّولة

 

III-  التصّرف املا�� واداري 

 

ر �تطو و  املالية كة التو�سية للضمان �� مختلف الصناديق لضمان توازنا��اتتصرف الشرّ 

لعديد من الّنقائص ع�� مستوى التصّرف املا�� واداري لهذه و�ّينت اعمال الرقابّية وجود ا .أدا��ا

 .اليات

 

  التصّرف املا�� - أ

 

املتعلقة بالتصرف املا�� حول تحصيل موارد الصندوق الوط�ي تمحورت أهم املالحظات 

 .توظيف موارد صناديق الّضمان و تقييم �عهدات آليات الضمانللضمان و 

 



716 
 

 

 لّضمانل الّصندوق الوط�ي مواردتحصيل  -1

 

تت�ّون موارد الّصندوق الوط�ي للضمان باإلضافة إ�� مساهمات املستفيدين بالقروض ال�ي 

فة ع�� ا�اسابات البنكّية الّدائنة ع�� مستوى املؤّسسات البنكّية 
ّ
تّم ضما��ا من عمولة الّضمان املوظ

 .1985جو�لية  2ّرخ �� املؤ  1985لسنة  26عدد  التو���ي وذلك وفقا ملقتضيات منشور البنك املركزي 

 

ركة 
ّ

فاقّية التصّرف �� الّصندوق الوط�ي للضمان ال تلزم الش
ّ
ولوحظ �� هذا ا�خصوص أّن ات

د من حّاة وشمولّية العمولة ال�ي 
ّ
التو�سّية للضمان بإجراء رقابة الحقة ع�� مستوى البنوك للتأك

ب وضع اجراءات  ��يالتو� وقع الّتصر�ح ��ا وال�ي تبقى من مشموالت البنك املركزي 
ّ
وهو ما يتطل

شا  خاّصة 
ّ
 الكفيلة ملز�د إح�ام التصّرف �� هذا ا�جانب من الن

ّ
ن ع�� إثر نأ

ّ
عملّيات اله تّم التفط

د .م 10بـعن وجود نقص هام  2007الرقابّية ال�ي تّم إنجازها من قبل هيئة الّرقابة العاّمة للمالّية سنة 

 . 2006-1999بنوك �عنوان الف��ة  ةس�� املبالغ املصّرح ��ا من قبل خم

 

0TP16Fبالّنقص امل�ّجل �� حجم العمولة فيما يتعلقوتجدر اشارة 

(1)
P0T  ه لم يتّم �عد �سو�ة

ّ
أن

حاد البن�ي للصناعة والّتجارة 
ّ
ول�ن ). د.م 1,3(والبنك العر�ي لتو�س ) د.م 1,2(وضعّية �ّل من ات

ه تّمت �سو�ة �ّل الوضعيات ما صرحت 
ّ
ركة أن

ّ
حاد البن�ي للّصناعة والّتجارةالش

ّ
إال أ��ا لم  عدى ات

 .تقدم ما يفيد القيام بذلك

 

 لوحظ من خالل فحص القوائم املالّية للّصندوق الوط�ي للضمان وجود مستحّقاتكما 

د تجاه الشركة التو�سية .م 15,828بقيمة  �عود إ�� ف��ة تصرف البنك املركزي التو���ي �� الصندوق 

ق بإعادة تمو�ل ديون ع�� ا�خارج لتأم�ن التجار 
ّ
ا�جزائر وليبيا (ة ا�خارجية وع�� �عض البنوك تتعل

 . )والعراق

 

 
ّ
  إال

ّ
ضمان مخاطر  املالية لصندوق وذلك ألّن الوضعية ه لم يتم استخالص هذه الديون أن

ع��  التصدير ال �سمح حالّيا بتسديد املبالغ الراجعة للصندوق الوط�ي للضمان فيما يتعلق بالدين

0TP17Fالقروضهذه لم �ستخلص �عد  فإن البنوكوفيما يخص املستحقات ع�� ا�جزائر وليبيا . العراق

(2)
P0T. 

 

                                                           
 .تقار�ر املتا�عة لهيئة الرقابة العامة للمالية   (1)
 .2012كتو�ر أ 19مراسلة وز�ر املالية إ�� الشركة التو�سية للضمان ��   (2)
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 عمل ع�� إيجاد حل لهذه الوضعية واستخالصلل�ل اطراف املتدخلة لذا تدعو الدائرة 

  .وارد الصندوق م

  موارد صناديق الّضمانتوظيف  -2
 

ركة التو�سية تنّص اتفاقية امل��مة إلدارة صناديق 
ّ

� الش
ّ
وآليات الّضمان ع�� ضرورة تو�

للضمان توظيف املوارد املتوفرة مع ا�ارص ع�� ضمان أفضل مردودية واملحافظة ع�� السيولة ال�ي 

 .تقتض��ا �عهدات الصندوق 

 

و�لغ رصيد موارد الّصندوق الوط�ي للضمان املوظفة ع�� املدى الطو�ل لدى ا�خز�نة العامة 

بنسبة فائدة سنو�ة �ساوي معدل �سبة فائدة السوق النقدية الشهر�ة مع خصم  ،سيةالتو� للبالد

نت من ��جيل موارد مالّية بقيمة .م 298مبلغ  2013�� مو��  ئو�ة،انقطة م
ّ
ل .م 12د مك

ّ
د أي ما يمث

التو�سية رصيد املوارد املوظفة ع�� املدى القص�� لدى ا�خز�نة العامة للبالد  أما .% 4�سبة مردودّية بـ 

  .د وذلك دون ��جيل موارد هاّمة �� شأ��ا.م 4,8 فبلغ %1بنسبة فائدة سنو�ة �ساوي 

 

             نظام ضمان املؤسسات الصغرى واملتوسطة فقد قامت الشركة ��  موارد و�خصوص

ن من ��جيل فوائد مالّية بقيمة د لدى البنوك .م 7,8بتوظيف مبلغ  2013مو�� 
ّ
د .أ 372العمومّية مك

ل �سبة 
ّ
نت من ��جيل فوائد مالّية بقيمة.م 82,8ومبلغ  % 4,7أي ما يمث

ّ
          د لدى ا�خز�نة العاّمة مك

ل �سبة .م 4,2
ّ
 %. 5د وهو ما يمث

 

ركة وتقوم 
ّ

بتوظيف هذه املوارد دون إجراء استشارة موّسعة لضمان أفضل مردودية الش

ع�� مراسلة املؤّسسات املالية أساسا ه حيث تقتصر اتفاقية املذ�ورة أعال  بنودكما نصت عليه 

 .العمومية 

 

 
ّ
ركة أن

ّ
ه سيتّم مراسلة وزارة املالية الق��اح تحس�ن التصّرف �� املوارد املتاحة وأفادت الش

كما جاء برد . باعتماد استشارات لدى املؤّسسات املالية واختيار أفضل العروض �� التوظيفات

ركة أ��ا انطلقت ��
ّ

ن منتوسيع املنافسة الختيار أفضل العروض  الش
ّ
ضمان أفضل مردودية  بما يمك

 .للموارد املتاحة

 

 �عهدات آليات الضمان تقييم -3

 

                      بلغت جملة القروض ا�جار�ة واملصرح ��ا لضمان الصندوق الوط�ي للضمان إ�� 

د غ�� مستخلصة �� .م 128إعادة جدول��ا ود وقع .م 68 �اد م�.م 591ما قيمته  2013مو�� د�سم�� 
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القروض ال�ي تم عديد مآل  حول معلومات  لد��اولوحظ أّن الشركة التو�سية للضمان ال تتوفر  .آجالها

� سنة .م 1398 بمبلغ جم�� ناهزضما��ا 
ّ
ق بتمو�الت تّم د .م 471مبلغ بقيمة  �ام� 2013د �� مو�

ّ
�عل

م يرد �� شأ��ا أي مطلب ول كزي �� الصندوق الوط�ي للضمانخالل ف��ة تصرف البنك املر إسنادها 

 . �عو�ض

 

الع ع�� مآل القروض ال�ي حّل أجلها وتقييم املخاطر املحتملة 
ّ
و�ستد�� هذه الوضعّية اط

ن من إبراز الوضعّية ا�اقيقّية للّتوازن املا�� 
ّ
قة ��ا وت�و�ن املّدخرات الضرورّ�ة �� شأ��ا بما يمك

ّ
املتعل

              دوق ومدى قدرته ع�� الوفاء بالتعّهدات املستقبلّية بالّنظر إ�� املوارد املتاحة والبالغة حوا��للّصن

� سنة .م 326
ّ
 .2013د �� مو�

 

 
ّ
ه وفيما يخّص البنوك ال�ي ال تتجاوب مع طلبات الشركة بخصوص مآل وأفادت الشركة أن

ل الصندوق ضمن مشروع القروض ال�ي حّل أجلها فقد تم اق��اح أجل يفقد 
ّ
بمروره ا�اق �� تدخ

 .دليل اجراءات مّما سيساعد ع�� إلزام البنوك بالتصر�ح بمآل القروض ال�ي حّل أجلها

 

وفيما يتعلق بنظام ضمان املؤّسسات الصغرى واملتوسطة لوحظ كذلك غياب معلومات 

� الشركة متا�عة  شاملة عن سداد القروض املمنوحة من املؤسسات املالية �ارفا��ا حيث
ّ
ال تتو�

قة ��ا
ّ
 .القروض ال�ي حل أجلها والتعّرف ع�� مآلها وتقييم املخاطر املتعل

 

ت تخصيص مّدخرات بقيمة 
ّ
ركة تول

ّ
د .م 23كما لوحظ أيضا �� هذا ا�خصوص أّن الش

سبة إ�� القروض املضمون ف��ا وال�ي �� �� طور الن�اع �� ح�ن أّن حجم القروض ال�ي �شهد
ّ
 بالن

� سنة .م 160صعو�ات �� استخالص بلغ 
ّ
رة �� مو�

ّ
 .2013د حسب قواعد البيانات املتوف

 

إبراز الوضعّية ا�اقيقّية للّتوازنات املالّية لهذا الّنظام  حول دون يومن شأن هذا الوضع أن 

�� مبالغ  ومدى قدرته ع�� ايفاء بتعّهداته املستقبلّية بالّنظر إ�� حجم اموال املتاحة واملتمثلة

� .م 75التوظيفات واملبالغ املتوفرة �� خز�نة  الصندوق وال�ي �انت �� حدود 
ّ
 .2013سنة د �� مو�

 

 التصّرف اداري  - ب

 

 
ّ
اداري حول التنظيم واجراءات ونظام قة بالتصرف تمحورت أهم املالحظات املتعل

 . املعلومات والّتقييم واستشـراف
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 التنظيم واجراءات -1

 

ه �شرف ع�� ادارة  15بالفصل ورد 
ّ
من العقد التأسي��ي للشركة التو�سية للضمان أن

الشركة مجلس إدارة يمكن أن ي�ون أعضاءه إما ذوات معنو�ة أو أ�خاص طبيعي�ن و�قع تمثيل 

ه لوحظ أّن ا�جلسة العامة العادية املنعقدة . وحيد  الذوات املعنو�ة �� املجلس بممثل دائم
ّ
غ�� أن

ضمن ثالثة أعضاء ممثل�ن للدولة التو�سّية �عي�ن  2014-2012للف��ة أقّرت  2012جو�لية  17بتار�خ 

 . أعضاء مجلس ادارة

 

ه رئيسا ئمن العقد التأسي��ي أّن مجلس ادارة ينتخب من ب�ن أعضا 21كما جاء بالفصل 

أعت�� إنتخابه  له صفة الرئيس املدير العام و يجب أن ي�ون �خصا طبيعيا مساهما �� الشركة وإال 

ه تبّ�ن . باطال
ّ
منذ إحداث الشركة التو�سية للضمان وتداول الرؤساء عدم إح��ام هذا الشر  غ�� أن

 . املدير�ن العام�ن ع�� رأسها

 

ركة أّ��ا ولتجاوز هذه الوضعية ستق��ح ع�� سلطة اشراف تنقيح �عض 
ّ

وأفادت الش

ية الفعلية للمؤسسة من حيث تركيبة املجلس مته مع الوضعءالفصول من العقد التأسي��ي قصد مال

 .وملكية رئيس املجلس ألسهم �� رأس مال الشركة

 

تنظي�ي يو�ح توزيع  هي�لومن جهة أخرى ال تتوفر الشركة التو�سية للضمان حاليا ع�� 

ن من توزيع 
ّ
ركة بما يمك

ّ
الوظائف و�نظم العالقات الهرمية وعالقات الت�امل ب�ن مختلف أعوان الش

ت . عمال وتحديد املهام واملسؤوليات بصفة شفافة وناجعةا 
ّ
ركة تول

ّ
وُ�ذكر �� هذا ا�خصوص أّن الش

ركة املجتمع بتار�خ
ّ

                    إعداد مشروع هي�ل تنظي�ي تّم املصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الش

ه لم يتّم تفعيله حّ�ى مّو��. 2008د�سم��  26
ّ
بالّرغم من أّن التجخيص الذي وذلك  2014سنة  غ�� أن

ص إ�� ضرورة ترك�� هيا�ل 
ُ
ركة مع مؤّسسة فر�سّية مماثلة خل

ّ
تّم القيام به �� إطار برنامج توأمة الش

ع�ى باإلسناد اداري واملا�� ووضع وظائف الدراسات واملراقبة افقية
ُ
�. 

 

ركة التو�سية للضمان تفتقر إ�
ّ

� دليل بخصوص أّما ع�� مستوى اجراءات فإّن الش

ن من تضم�ن مختلف اجراءات ا�خاصة بالتصرف �� امللفات وحفظها 
ّ
اجراءات الداخلية يمك

كما لوحظ غياب بطاقات وظيفية ملعرفة الوظائف املخّصصة ل�ل عون . والتصرف �� شؤون اعوان

سلسل الهرمي ا�خاص به وتحديد مسؤولياته
ّ
 .والت
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مان القروض املسندة للمؤّسسات الصغرى واملتوسطة أّما بالنسبة للتصرف �� صندوق ض

ه يبقى �� حاجة إ�� مراجعة كما تّم 
ّ
 أن

ّ
له إال

ّ
م مختلف أوجه تدخ

ّ
فقد تّم إعداد دليل إجراءات ينظ

ه ستتّم مراجعة هذا الّدليل . من قبل مجلس ادارة 2011التأكيد عليه منذ سنة 
ّ
ركة أن

ّ
وأفادت الش

 .من مالحظات ومق��حات الدائرة تقر�ر وما تضمنه ضوء التجر�ة املكتسبة ع�� 

 

ركة �عد إعداد دليل إجراءات خاص 
ّ

ق بالصندوق الوط�ي للضمان فلم تتوّل الش
ّ
وفيما يتعل

به وذلك بالرغم من تأكيد أعضاء ا�جلسة العامة للشركة التو�سية للضمان املنعقدة �شهر جو�لية 

وورد �� إجابة . هو معمول به آلليات الضمان اخرى  ع�� اعتماد دليل �� الغرض ع�� غرار ما 2012

الشركة أ��ا أعدت مشروع دليل إجراءات للتصرف �� صندوق الوط�ي للضمان وسيتم عرضه ع�� 

 . ذالك ع�� مجلس ادارة للمصادقة عليه إثر وزارة املالية إلبداء الرأي وعرضه 

 

ه أصبح من الضروري وضع أدواتكما 
ّ
ركة أن

ّ
سي�� من دليل إجراءات وهي�ل  جاء برد الش

ّ
الت

ركة ع�� وضع هذه ادوات بصفة تدر�جية. تنظي�ي ونظام محاس�ي
ّ

 .وستعمل الش

 

 نظام املعلومات -2

 

ركة التو�سية للضمان جملة من التطبيقات اعالمية م��ا ما هو مرتبط بموزع 
ّ

�ستغّل الش

أّن هذه التطبيقات وقواعد البيانات وقد لوحظ . مركزي وم��ا ما هو مستعمل بصيغة املركز الوحيد

قة ��ا غ�� مندمجة �� إطار منظومة موّحدة مما ال �ساعد ع�� الّت�امل والتناسق ب�ن مختلف 
ّ
املتعل

هذه امل�ّونات لتوف�� مخرجات معلوماتّية وجداول قيادة بصفة شاملة وأك�� نجاعة ع�� مستوى 

 . القيادة واشراف

 

تّمت صياغ��ا  ال�ي ومة التصّرف �� الصندوق الوط�ي للّضمانو�ذكر ع�� سبيل املثال منظ

 .ملركزي للشركةا دون ر�طها باملوزع « Access »ع�� منظومة 

 

لنظام ضمان قروض املؤّسسات الصغرى  ومن خالل معاينة قاعدة تصر�ح الضمان

ملشروع من ب��ا مشروعا لوحظ أ��ا ال تتضمن �ّل املعطيات حول ا 2231ال�ي تضّم حوا��  واملتوسطة

سبة إ�� 
ّ
 1676خاّصة املعرف ا�خاص بالتصر�ح باملشروع لدى و�الة ال��وض بالصناعة وذلك بالن

سبة إ�� %)  75(مشروعا 
ّ
 واملعّرف لدى البنك املركزي %)  58(مشروعا  1310واملعّرف ا�جبائي بالن

سبة إ��  التو���ي
ّ
ر �� شأنه أي من هذه مشروعا ال تت 1038كما أّن %)  84(مشروعا  1884بالن

ّ
وف
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قة بالنشا  من حيث قيمة استثمار ال��ائية . املعطيات
ّ
ر قواعد البيانات املعطيات املتعل

ّ
كما ال توف

ن من 
ّ
وعدد مواطن الشغل ال�ي تّم إحدا��ا والتار�خ الفع�� للدخول حّ�� النشا  وهو ما ال يمك

 .هذا الصندوق �� تطو�ر �سق استثمار ا�اصول ع�� املعلومات الضرور�ة لتقييم نجاعة تدخالت

 

�� جان��ا املتعلق بالتصر�ح عن �عد " EXTRANET"كما لوحظ عدم استغالل �ل من تطبيقة 

ن من تقييم املخاطر املصاحبة لالستثمارات واملخاطر ال�ي يمكن 
ّ
ومن تطبيقة تقاسم املخاطر وال�ي تمك

 .أن تتحملها الشركة التو�سية للضمان

 

قان  2004لسنة  1250وامر  2004لسنة  5آخر ينّص القانون عدد  وع�� صعيد
ّ
املتعل

0TP18Fبالّسالمة املعلوماتّية

(1)
P0T  ع�� ضرورة إجراء تدقيق إجباري سنوي حول سالمة الّنظم املعلوماتّية لدى �ّل

 . مؤّسسة تتو�� املعا�جة الية للمعطيات حرفا��ا �� إطار توف�� خدما��ا ع�� شبكة اتصال
ّ
ه غ�� أن

 مّرة واحدة خالل سنة 
ّ
ركة لم تقم بإجراء هذا الّتدقيق إال

ّ
ن من  2009وخالفا لذلك لوحظ أّن الش

ّ
مك

ركة ملخاطر خارجّية ومخاطر داخلّية
ّ

 .  الكشف عن عدد من الّنقائص من شأ��ا أن �عّرض الش

 

ركة تجسيد التوصيات ال�ي أف��ى إل��ا الّتدقيق املشار إليه أعال 
ّ

ه وخاّصة كما لم تتول الش

لولوج لغرفة ) بطاقات وقارئ بطاقة(م��ا ال�ي تكت��ي الّصبغة است�جالّية ع�� غرار اعتماد شارة 

ووضع اس��اتيجية  ا�خادم واملرور ع�� ابواب الرئيسية و�عي�ن مسؤول عن أمن نظام املعلومات

مات وخاصة بالنسبة احتياطية �ش�ل دوري، والشروع �� عمليات تجر�بية دور�ة �خرق نظام املعلو 

 .للبيانات اك�� حساسية

 

خاّصة وأّن الشركة تتصّرف �� العديد  تفادي هذا الّنقصو�ستد�� هذه الوضعّية ضرورة 

قة باملؤّسسات و�الباعث�ن بما ف��ا معطيات ذات صبغة �خصّية ع�� غرار اسماء 
ّ
من املعطيات املتعل

دا طبقا  والقاب والعناو�ن وأرقام بطاقات الّتعر�ف
ّ
واملعّرفات ا�جبائّية وهو ما يجعل حماي��ا أمرا مؤك

ق بحماية  2004جو�لية  27املؤّرخ ��  2004لسنة  63ملقتضيات القانون اسا��ي عدد 
ّ
واملتعل

خصّية
ّ

 .املعطيات الج

 

ه سيتم تجسيد التوصيات �� إطار إعداد دليل اجراءات املتعلق 
ّ
وأفادت الشركة أن

 .قة باإلعالميةبالوظيفة املتعل

                                                           
ق بالّسالمة املعلوماتّية والفصل  2004فيفري  3املؤّرخ ��  2004لسنة  5من القانون عدد  5الفصل  (1)

ّ
املؤّرخ  2004لسنة  1250من امر عدد  5واملتعل

ق بضبط النظم املعلوماتّية وشب�ات الهيا�ل ا�خاضعة إ�� تدقيق إجباري دوري للّسالمة  2004ماي  25�� 
ّ
قة بطبيعة واملتعل

ّ
املعلوماتّية واملعاي�� املتعل

 .الّتدقيق ودورّ�ته وإجراءات متا�عة تطبيق الّتوصيات الواردة �� تقر�ر الّتدقيق
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قييم واستشـراف -3
ّ
 الت

 

ركة خالل سنة 
ّ

ت الش
ّ
�� إطار برنامج تحديث الصناعة القيام بدراسة لتقييم نظام  2009تول

دت هذه . ضمان الّتمو�الت املسندة للمؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة �� قطاع الّصناعة وا�خدمات
ّ
وأك

ن من سيطرة أفضل ع�� نوعية امللفات ال�ي الّدراسة ع�� ضرورة إدخال نظام تقييم للمخاطر 
ّ
بما يمك

ل هذه الية ليشمل مجاالت أخرى مثل ا�خدمات
ّ
كما أوصت هذه . يتم ضما��ا وتوسيع مجال تدخ

ركة التو�سية للضمان و�نك تمو�ل املؤسسات الصغرى واملتوسطة �� بالّدراسة 
ّ

ضرورة إدماج الش

ن من إضفاء شركة مش��كة �سمح بإرساء قطب موّحد لتمو�
ّ
ل املشاريع الصغ��ة واملتوسطة بما يمك

 . رؤ�ة وا�اة ع�� تنفيذ الّسياسات ا�خاصة ��ذه املشاريع

 

ه و�عد مرور 
ّ
ركة التو�سية . سنوات لم يتم تفعيل هذه املق��حات 5غ�� أن

ّ
وأفادت الش

ومة تقييم للضمان أن ظروف إعادة الّنظر �� انموذج اقتصادي للشركة من خالل ترك�� منظ

�� منح الضمان لم تكتمل �عد و لو بمرور خمس سنوات ع�� أك�� املخاطر خاّصة ��ا وإعتماد حر�ة 

توصيات التقر�ر التقيي�ي ذلك أّن دورة انتاج لم تكتمل خاّصة �� املرحلة ال��ائية املتعلقة بتعو�ض 

ا��ي والتنفيذ من جهة فضال عن ا�خسارة  ال��ائّية ال�ي �عّد ضعيفة وذلك من جّراء طول آجال التق

� ا�جهات املمولة �� التمديد �� مّدة سداد التمو�الت من خالل إعادة ا�جدولة من جهة أخرى 
ّ
 .تو�

 

ركة التو�سية للضمان إعداد مخطط عمل وا�ح وإعداد دراسات 
ّ

كما لم تتول الش

�� تحس�ن اداء ويعطي للّتوازنات املالّية ملختلف أنظمة الّضمان مّما ال �ساعد ع "اكتوار�ة"

 .  نظرة استشرافية ملستقبل الشركة وتطور �شاطها ع��اللمسؤول�ن 

 

ت الدائرة توجيه استبيان شمل البنوك وا�جهات املمولة ال�ي تتعامل مع  وع�� صعيد آخر 
ّ
تول

الشركة التو�سية للضمان �� إطار الصندوق الوط�ي للضمان ونظام ضمان قروض املؤسسات 

باملائة من حجم �شا  الشركة من بي��ا خاّصة  99توسطة اللذان �ستقطبان ما يفوق الصغرى وامل

 .والبنك الوط�ي الفال�� و�نك تمو�ل املؤّسسات الصغرى واملتوسطة تضامنالبنك التو���ي لل

 

وى تايجابات ع�� استبيان أّن البعض من املؤّسسات املمّولة �عت�� أّن مس خالل ن منوتب�ّ 

جوء إ��  ز �� من أبر  )% 45( وطول آجال التعو�ض(36 %)  ة الّضمان�سبة عمول
ّ
اسباب ال�ي �عيق ال�

صناديق الضمان وخاصة آلية اس��داد اموال  كما اق��حت توف�� املز�د من املرونة �� إدارة  الّضمان،

�شطة بما �� وإ�شاء آلية أك�� فعالية لدعم الباعث�ن الشّبان أحااب املشاريع الصغ��ة �� جميع ا

�فيع �� �سبة التغطية
ّ
 . ذلك التجار�ة وال�
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وأشارت كذلك إ�� ضرورة إ�شاء آلية تقاسم املخاطر للمشاريع املبتكرة واملشاريع ال�ي تنطوي 

ركة التو�سية .م 10ع�� إم�انات نمو عالية و�تجاوز استثمار لد��ا 
ّ

ل الش
ّ
د، مع توسيع نطاق تدخ

تقييم املخاطر حسب القطاع ونوع املشروع وصاحب املشروع ور�ط للضمان �جميع الصناعات و 

 .املخاطرمستوى �سبة عمولة الّضمان بتقييم و �غطية الّضمان 

 

* 

 

 *   * 

 

تحظى املؤّسسات اقتصادّية بم�انة متمّ��ة �� إطار الّسياسات الوطنّية للّتنمية ملا لها من 

غل والّتنمية ا�
ّ

و�الّنظر إ�� املحيط الذي �عمل فيه . جهوّ�ة والّتصديردور هام �� إحداث مواطن الش

هذه املؤّسسات والذي يتمّ�� بارتفاع املخاطرة خاّصة �� مرحلة ا�شاء تّم إحداث العديد من 

الّصناديق واليات لتسهيل حصولها ع�� الّتمو�الت الضرورّ�ة خاّصة عند عدم إم�انّية توف�� 

قة ��االضمانات ال�افية خارج إطار امل
ّ
 .شاريع املتعل

 

نت هذه اليات 
ّ
العديد من املشاريع �� قطاع  من ضمان تمو�الت تّم إسنادها إ��ومك

الت �ّل من الّصندوق  من خاللالصناعة وا�خدمات وكذلك �� قطاع الفالحة والّصيد البحري 
ّ
تدخ

 .الوط�ي للّضمان وصندوق ضمان تمو�الت املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة

 

ب املز�د و�ال
ّ
ّرغم من أهّمية هذه انجازات فقد تبّ�ن أّن التصّرف �� هذه اليات مازال يتطل

الت صناديق الّضمان وكذلك املز�د من الّتحس�ن ع�� 
ّ
مة لتدخ

ّ
�اتيب املنظ

ّ
من التطو�ر ع�� مستوى ال�

والهادفة  ّية للتنميةالّرهانات املستقبلّية للّسياسات الوطن إ��مستوى طرق التصّرف ف��ا وذلك بالّنظر 

 الا له من أهّمية �� إحداث مواطن إ�� دفع �سق استثمار مل
ّ

و�� والّ��وض با�جهات الداخلّية غل ش

 .للّدولة العاّمة  الّتوازنات املالّيةتدعيم 

 

ركة 
ّ

و�� هذا ا�خصوص تو��ي الّدائرة بضرورة إرساء منظومة خاّصة ع�� مستوى الش

� لتقييم املخاطر وذلك بالنّ 
ّ
�اع �� مو�

ّ
ظر إ�� أهّمية القروض ال�ي تّم ضما��ا وال�ي دخلت �� طور الن

  .2013سنة 
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د الّدائرة ع�� ضرورة املز�د من الّتنسيق مع املؤّسسات املمّولة للّنظر خاّصة �� كما 
ّ
ؤك

ُ
ت

�� اسباب ال�ي حالت دون تجسيد عدد هام من املشاريع ال�ي تّم الّتصر�ح ��ا للضمان ��دف تال

 .وكذلك ملز�د حّ��ا ع�� انخرا  �� هذه اليات اش�اليات ال�ي �عيق تجسيدها

 

ب ذلك
ّ
ر خالصها بما  و�تطل

ّ
إعادة الّنظر �� إجراءات وشرو  التعو�ض للقروض ال�ي �عذ

ن املؤّسسات املمّولة من ضمانات فعلّية �ساعد ع�� دفع �سق تمو�ل استثمار 
ّ
ومز�د الّتصر�ح  يمك

 .��ابتمو�ال

 

��ا من إدارة تطو�ر كما تدعو الّدائرة إ�� 
ّ
ركة التو�سّية للّضمان بما يمك

ّ
نظام املعلومات للش

د الّدائرة . صناديق الّضمان بالّنجاعة املرجّوة
ّ
ع�� ضرورة إعداد الّدراسات استشرافّية كما تؤك

زمة إلبراز الّتوازنات املالّية املستقبلّية لصناديق الضمان باع
ّ
تبار �سب املخاطرة ومستوى املوارد الال

زمة لضمان ديمومة صناديق الّضمان املتاحة
ّ
 .وأخذ الّتداب�� الال
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 رد وزارة المالية
 

قصد تدعيم آليات الضمان وورد برد الشركة التونسية للضمان،  إلى ماإضافة 

والي ، تـــم على الت2015من قانون المالية التكميلي لسنة  18و 4و 3وتطبيقا للفصول 

اتفاقية تتعلق بإدارة آلية ضمان التمويالت المسندة  برامإ 2015سبتمبر  23وبتاريخ 

للمؤسسات اإلقتصادية غير المغطاة حاليا بآلية ضمان في إطار برنامج مساندة المؤسسات 

وملحق لإلتفاقية المتعلقة بإدارة نظام ضمان  اإلقتصادية لضمان استمرارية نشاطها

مؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في القروض المسندة لل

مشروع اتفاقية تتعلق بإدارة إعداد و تغطية استثنائية تشمل الجهات الداخلية لمنح رأسمالها

آلية ضمان قروض التصرف واالستغالل المسندة في إطار اإلجراءات االستثنائية لمساندة 

وتم تخصيص موارد على ميزانية الدولة لفائدة  .ديةالمؤسسات السياحية والصناعات التقلي

 .مليون دينار 75هذه اآلليات تناهز 

 

التأخير في المطالبة بالتعويض الراجع إلى عدم تحديد اآلجال القصوى وبخصوص 

سيتم  .جراءات المعمول بهاللبنوك الستكمال الوثائق الخاصة بملفات التعويض ضمن اإل

دليل اإلجراءات المتعلق بالصندوق الوطني للضمان وذلك  تالفي هذا النقص ضمن مشروع

في إطار المراجعة الشاملة لتدخالت الصندوق المذكور، حيث انطلقت األشغال في 

وتم عقد اجتماع أولي  )اإلدارة العامة للتمويل(لمالية الخصوص على مستوى وزارة ا

 .2015أكتوبر  28للتشاور بين جميع األطراف المتدخلة بتاريخ 

 

بخصوص آلية ضمان إعادة جدولة القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض و

لفائدة المؤسسات المنخرطة ضمن البرنامج النموذجي إلعادة هيكلتها المالية والتي لم يتم 

تخصيص موارد لفائدتها، بأنه تم إلغاء اإلتفاقية الممضاة في الخصوص بين وزارة المالية 

وتعويضها قصد توسيع مجال تدخالتها  2007جانفي  15تاريخ والشركة التونسية للضمان ب

تتعلق بإدارة آلية ضمان في إطار  2015مارس  5باإلتفاقية الممضاة بين الجانبين بتاريخ 
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مليون  20(برنامج إعادة الهيكلة المالية وتم تخصيص موارد لهذه اآللية على ميزانية الدولة 

 ).دينار

 

من العقد التأسيسي للشركة الذي ينص على وجوبية  15خرق الفصل بفيما يتعلق و 

سيتم العمل على  ،امتالك رئيس مجلس اإلدارة لسهم واحد على األقل خالل مدة وكالته

 .تصحيح هذه الوضعية في هذا المجال
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 رّد الشركة التونسية للضمان
 

على  تتمة لإليضاحات المقدمة حول التقرير التأليفي تؤكد الشركة التونسية للضمان

اإلطار المقنن لنشاطها حيث أنها تدير آليات ضمان على أساس اتفاقيات تّصرف تبرمها مع 

الجهات الممولة وهو ما يحد من هامش تصرفها في الشروط والضوابط التي تضعها الجهة 

 . الممولة حسب خياراتها و سياساتها

 

وات من النشاط وتفيد الشركة أن تقييم التجربة أصبح ضروريا بعد حوالي عشر سن

 التام على اعتبار أن السنوات األولى لم تشهد نشاطا مكثفا عالوة على ارتباط نشاط الضمان

مستوى االستثمار والتمويل خاصة، وهو ما حدى بالشركة في بمناخ األعمال عامة و

، في إعداد مخطط 2020-2016            لتوازي مع المخطط الخماسي للتنميةاالنطالق، با

أكتوبر  22              لها لنفس الفترة، حيث تم خالل مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخأعما

العريضة لهذا المخطط من خالل تقييم ولو جزئي لما حققته  طعرض وثيقة الخطو 2015

الشركة خالل الفترة األخيرة لتثمين وتدعيم النجاحات التي حققتها والوقوف على ما 

هدف التطرق لآلفاق المستقبلية لنشاط الشركة قصد المحافظة يستوجب تحسينه وتطويره وب

على نسقه التصاعدي الذي شهدته باستثناء الثالث سنوات األخيرة نتيجة ما تعيشه البالد من 

 .ظروف استثنائية شملت كل القطاعات بما فيها خاصة االستثمار وبالتالي التمويل والضمان

 

ثقة شركائها من مؤسسات الدولة و جهودكما تسجل الشركة دعم نشاطها بفضل م 

التمويل من خالل اإلقبال على ضمان التمويالت وتعزيز آليات التمويل والمساندة عبر 

تعّزز محيط األعمال ) 2015و 2014أربع آليات جديدة بين (إحداث آليات ضمان جديدة 

 .واالستثمار

 

التوجيهية لمخطط  في باب دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال بوأت الوثيقة"

، االستثمار الخاص مكانة متميزة بجعله محركا أساسيا للنمو والتشغيل 2020-2016التنمية 

 2020سنة في من الناتج  % 25ووضعت كهدف االرتقاء بنسبة االستثمار الجملي إلى 
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الجملية في أفق  االستثماراتمن  % 65الخاص إلى أكثر من  االستثماروالترفيع في حصة 

2020.  

  

فإلى جانب اإلصالحات المتعلقة بمناخ األعمال كتعصير اإلدارة وإحكام التصرف 

في الموارد البشرية ووضع مجلة جديدة لالستثمار ومواصلة تنفيذ اإلصالح الجبائي أكدت 

المالية العمومية ح عميق على مستوى الجهاز المصرفي والضرورة إدخال إصالوثيقة على 

إصدار النصوص و إعادة هيكلة البنوك العمومية على مستوىوذالك  والسوق المالية

 االدخارتشجيع فضال على قات البنكية الالتشريعي المنظم للعّ  باإلطارالتشريعية المتعلقة 

طار التشريعي للتمويل الصغير وتمويل إلتحسين ا و تعصير قطاع التأمينو طويل المدى

ية التعاونية المتخصصة في إسناد القروض تنمية المالو المشاريع المحدثة من طرف الشباب

تسهيل النفاذ إلى السوق المالية خاصة و والتضامني االجتماعيلفائدة مؤسسات القطاع 

النهوض بقطاع رأس المال المخاطر وتطوير وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

   ".االستثماريةآليات تمويل جديدة وخاصة الصناديق 

 

في معاضدة مجهودات   يشركة في الفترة المقبلة الدور األساسولهذا سيكون لل   

 يالدولة لدفع االستثمار الخاص ومواكبة الخيارات المتعلقة بالتنمية في الجهات واالستثمار ف

اإلصالحات  واالقتصاد التضامني وذلك بعد سن الطاقات البديلة والبيئة واالقتصاد األخضر

ة االستثمار الجديدة وقانون الشراكة بين القطاع العام المتعلقة بمناخ األعمال خاصة مجل

 . والخاص واإلصالح الجبائي

 

في المرحلة المقبلة على  اوانطالقا من إنجازاتها السابقة والتطلعات لتطوير نشاطه

وبالتحديد تمويل المؤسسات الصغرى  صضوء الرهانات في مجال االستثمار الخا

صغرى والصناعات التقليدية، يهدف مخطط األعمال والمتوسطة والمشاريع في الحرف ال

الضمان المتعددة التي تديرها  تباألساس إلى وضع إطار لمتابعة النشاط ودفع أبرز آليا

الشركة إلى األفضل وتمكينها من اإلمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية لالرتقاء باألداء 

 .طبقا ألفضل الممارسات في المجال
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ر نشاط الشركة والرقي بأدائها أصبح من الضروري، استئناسا ولمواكبة تطوّ 

بتوصيات الدراسات والتقييمات السابقة والمالحظات المضمنة بتقرير الدائرة، تطوير 

وسائل العمل وتمكين الشركة من الوسائل المادية والبشرية لالرتقاء بخدماتها، الشيء الذي 

التنظيم الداخلي والقيام باستثمارات هامة يمكن يتطلب إعادة النظر في النموذج االقتصادي و

 : تبويبها في المحاور التالية
 
القيام بدراسات إكتوارية وتقييم للنشاط واألداء بهدف الوقوف على ديمومة  -

 آليات الضمان  وتوازناتها  وتقدير نجاعة تدخالتها ،

ظيمي، دليل مراجعة الهيكل التن: القيام باستثمارات في مجال التنظيم اإلداري  -

إجراءات والنظام المعلوماتي والسالمة المعلوماتية والتكوين قصد التحكم في أنظمة الضمان 

 والمخاطر،
 

تطوير البرمجيات والتطبيقات اإلعالمية والنظام المعلوماتي ومكّوناته بصفة  -

وحسن في الفترة المقبلة للتحّكم في المخاطر  إجراء تدقيق سالمة النظام المعلوماتيعامة و

 التصرف في آليات الضمان،
 

 الدراسات وظائفب جديدة غير مفّعلة حاليا في تنظيم الشركة تعنى لتركيز هياك -

 التصرف ومراقبة المخاطر واستشراف للمتابعة آليات من المؤسسة لتمكين األفقية والمراقبة

 ،واآلليات الصناديق مختلف في
 

ديدة لتعويض المغادرين وسّد تدعيم الموارد البشرية للشركة بانتدابات ج -

المالية وتقييم  ةالحاجيات من الوظائف الشاغرة خاصة في مجال الشؤون القانونية والهندس

المرتقب والعمل على تأطير الموارد البشرية للشركة  طالمخاطر ومواكبة لتطّور النشا

المشاريع خاصة من خالل تطوير القدرات عبر التكوين والرسكلة في مجال دراسة وتقييم 

وتقييم  واستشراف المخاطر من خالل تثمين ما تم إنجازه في إطار التعاون الفني وبرنامج 

 التوأمة،
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المرور في مستوى إدارة اآلليات إلى مراتب أعلى، بعد فترة المخطط، من  -

في  ةأكثر انتقائيسياسة  حيث طرق العمل للتحول من نشاط مؤطر وذلك بالتفكير في إتباع

 ويالت بالعالقة مع معالجة المشاريع وتقييم المخاطر،ضمان التم
   

مزيد المرونة والقرب من الشركاء من مؤسسات التمويل في المراحل المتقدمة  -

 تنظيم دورات تكوين وملتقيات لفائدتها،التي تلي التصريح بالتمويالت، من خالل 
 

 . القيام باالستثمارات المادية الضرورية لمواكبة تطور النشاط -

 

كما تم اقتراح مواكبة لهذا المخطط إعادة النظر في حوكمة المؤسسة على مستوى 

ن مستقلين تفاديا لتضارب تركيبة مجلس إدارة الشركة من خالل التفكير في تعيين متصرفي

وتركيز هياكل للتصرف والمراقبة بإحداث لجان ضمان ولجان تدقيق منبثقة عن  المصالح

 .المجلس
 


