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  مليون أورو 50قيمته ) الوآالة الفرنسية للتنمية(خط قرض فرنسي 

 2007لسنة  5منشور البنك المرآزي التونسي للوسطاء المقبولين التونسيين عدد (
   2009لسنة  1مثلما وقع تغييره بالمنشور عدد  2007فيفري  27المؤرخ في 

  )2009جانفي  21المؤرخ في 

  
 : من التمويل العمليات التي يمكن أن تستفيد •

  .تأهيل المؤسسات الفندقية
  

 : الغرض من القرض •
  

  :تخصص اعتمادات القرض إلعادة تمويل  -
 ....).أشغال ومنقوالت ومعدات وتهيئة واقتناء لوازم (االستثمارات المادية  •

دراسات وتكوين مختلف شرائح األعوان واقتناء برامج معلوماتية (االستثمارات الالمادية * 
 ....).واالستثمارات التي تهدف إلى تحسين التسويق والتصرف للتصرف 

من مبلغ  % 25ال تفوق (إعادة الهيكلة المالية وذلك بصفة استثنائية وفي حدود نسبة ضئيلة  •
 ).كل عملية قرض

 .ألف دينار تونسي 500ما يقابل باألورو : المبلغ األدنى لكل مستفيد نهائي  •

 .ماليين دينار تونسي 10ما يقابل باألورو : ي المبلغ األقصى لكّل مستفيد نهائ •

 .2013ديسمبر  31هذا ليوم حدد األجل األقصى الستعمال خط التمويل  •
 
  : شروط القرض •

 
 :اإلقراض باألورو  ةإعاد -

في السنة مع إضافة هامش  %1ناقص ) TIBEUR 6 MOIS(نسبة فائددة تيبور ستة أشهر  •
 ،على األقصى %3بنكي بـ 

 .على األقصى % 3أو ما يعادلها بنسبة قارة مع إضافة هامش بنكي بـ  •
 

 :إعادة اإلقراض بالدينار  -

في السنة إضافة عمولة  % 1ناقص ) TIBEUR 6 MOIS(نسبة فائدة تيبور ستة آشهر  •
 ،على األقصى % 3مع هامش بنكي بـ  % 1التغطية من مخاطر الصرف وقدرها 
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مع  % 1أو ما يعادلها بنسبة قارة مع إضافة عمولة التغطية من مخاطر الصرف وقدرها  •
 . قصىاألعلى  % 3هامش بنكي بـ 

 
 ،سنوات 4إلى  0سنة ، منها مدة إمهال من  15إلى  7تكون مدة التسديد من  -

 .أكتوبر من كل سنة 31أفريل و 30يكون التسديد نصف سنوي ويحل أجله يومي  -
 
  : اإلدراجإجراءات  •
  

  :يجب أن يتضمن كّل ملف ما يلي 
  

 بيان مفصل للمساهمين ، •

 بيان لنشاط المنتفع األخير ، •

 تحليل مالي للسنة المحاسبية األخيرة ، •

بيان للحسابات التوقعية للسنوات الثالث القادمة على األقل، تمكن من التأكد من استمرارية  •
 .مشروع المؤسسة

 المنجز في إطار برنامج التأهيل ،نسبة من مشروع المؤسسة  •

 برنامج التمويل للسنوات الخمس المحاسبية القادمة ، •

المالية للمؤسسة للسنوات الثالث المحاسبية األخيرة، مصادق عليها من قبل مراقب القوائم  •
 حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين،

الموافقات المتحصل عليها لدى السلطات نسخة من دراسة التأثير على المحيط ومن مختلف  •
 .المختّصة

 

  : طرق دفع األموال •
  

في صورة موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على الملف، يتولى البنك المركزي التونسي إرسال 
  .إشعار كتابي للوسيط المقبول بموافقته على إدراج العملية وسحب األموال

  
وسيط المقبول على إبرام عقد القرض مع المؤسسة وحال حصوله على هذه الموافقة، يسهر ال

وفي هذه الحالة، يرسل الوسيط المقبول للبنك المركزي التونسي . المستفيدة في أقرب اآلجال الممكنة
  .مباشرة مطلبا في دفع األموال
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  :مطلب الدفع بالوثائق التالية  قيرف

  

البنك المركزي التونسي للوسيط  نسخة من إشعار الموافقة على اإلدراج والسحب الذي أرسله .1
 .المقبول

 .نسخة من إشعار انخراط المستفيد النهائي ببرنامج التأهيل من قبل لجنة تسيير البرنامج .2

ويجب أن ينص عقد القرض . نسخة من عقد القرض بين الوسيط المقبول والمؤسسة المستفيدة .3
 :على 

 

 دة الهيكلة المالية ومبالغها،تحديد االستثمارات المادية والالمادية والحاجة إلعا  .أ 

 صيغ تمويل هذه االستثمارات،  .ب 

 توظيف دقيق للقرض،  .ج 

 .ويجب أن ال يتضمن العقد أي عمولة تعهد. شروط نسبة الفائدة والمدة واإلمهال  .د 
 

ويجب أن يبين عقد القرض بوضوح أن القرض مخصص إلعادة التمويل الجزئي لبرنامج تأهيل 
ويتعين أيضا . كما يجب ذكر هيكلة التمويل في العقد المذكور. د أخرىالمستفيد النهائي كتكملة لموار

التنصيص بعقد القرض على تعهدات المساهمين بتوفير أموال ذاتية جديدة في شكل زيادة في رأس 
المال أو حسابات جارية مجّمدة للشركاء أو وضع احتياطي لكل النتائج الصافية للسنوات الموالية أو 

  .صيغ أخرىجزء منها أو أي 
  

وعالوة على هذا، يجب أن ينص العقد على أن المستفيد يرخص للوكالة الفرنسية للتنمية القيام 
  .بمهمات متابعة وتدقيق على الوثائق وعلى عين المكان بهدف تقييم شروط تنفيذ واستغالل المشروع

  

البنك المركزي يجب أن يتضمن كل مطلب في دفع األموال، موجه من الوسيط المقبول إلى  .4
  .الذي سيقع فيه تنزيل األموال) IBAN(التونسي، معرف الهوية البنكية 

  
. وفي حالة التمويل المشترك، يتعين تحرير عقد لكل واحد من الوسطاء المقبولين المشاركين

  .وعلى كل وسيط مقبول تقديم مطلب دفع لحسابه الخاص حسب الصيغ المذكورة أعاله
  

  .ى الوسيط المقبول القيادي االستظهار بنسخة من توكيل التجمعوفي صورة التجمع، عل


