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مليون  30إلعادة الهيكلة المالية، قيمته ) الوكالة الفرنسية للتنمية(خط قرض فرنسي 
لسنة  14منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين التونسيين عدد (أورو 
 2009لسنة  1مثلما وقع تنقيحه بالمناشير عدد  2005أوت  24المؤرخ في  2005

وعدد  2009جوان  8المؤرخ في  2009لسنة  11وعدد  2009جانفي  21المؤرخ في 
  )2010ديسمبر  24المؤرخ في  2010سنة ل 14

  

  : العمليات التي يمكن أن تستفيد من التمويل  •

تم وضع خط التمويل على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في  
 . القطاع المنتج والمنخرطة في برنامج التأهيل

للتمويل المؤسسات التي تحصلت على  تستثنى من االستفادة بهذا الخط 
موافقة لإلدراج ضمن إحدى خطوط التمويل السابقة إلعادة الهيكلة المالية 

 . للوكالة الفرنسية للتنمية

  : ويمكن أن يخصص القرض للتمويل الجزئي 

 للتجاوزات في الحسابات وقروض الخزينة،  -

 لمستحقات غير مستخلصة لقروض متوسطة وطويلة األجل،  -

 وض قصيرة األجل معبأة لتمويل استثمارات بصدد اإلنجاز، لقر -

 لقروض متوسطة األجل ستقع إعادة جدولتها،  -

 لتغطية الزيادة في الحاجيات من األموال المتداولة،  -

 . لقروض استثمار وذلك بصفة استثنائية وفي حدود نسب ضئيلة -

صحيح شامل يجب أن يندرج القرض المقترح إلعادة التمويل في إطار برنامج ت -
  . لمدة ثالث سنوات على األقل

ويجب على هذا البرنامج أن يضمن المحافظة على التوازنات المالية على امتداد 
  . فترة القرض

ما يقابل باألورو مليوني دينار : المبلغ األقصى للعملية القابلة للتمويل  
 . تونسي

  . 2011ديسمبر  31حدد األجل األقصى لالستعمال ليوم  
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  : لقرض شروط ا •

 .٪ على األقصى في السنة في حالة إعادة اإلقراض باألورو6,5نسبة فائدة بـ  -

 . ٪ على األقصى في السنة في حالة إعادة اإلقراض بالدينار7نسبة فائدة بـ  -

 . إلى سنتين 0سنة مع مدة إمهال من  12إلى  7مدة تسديد تتراوح من  -

 . وبر من كل سنةأكت 31أفريل و 30تسديد نصف سنوي يحل أجله يومي  -

  : إجراءات اإلدراج  •

  : يجب أن يتضمن كل مطلب في اإلدراج يقدمه الوسيط المقبول ما يلي  

للمنشور  2جذاذة يعمرها الوسيط المقبول حسب األنموذج موضوع الملحق عدد  - 1
  . 2009جوان  8المؤرخ في  2009لسنة  11عدد 

صادق عليها من قبل خبير محاسب الحسابات المالية للسنة المحاسبية األخيرة م -2
  . المحاسبين الخبراءمرسم بجدول 

تعهد المستفيد النهائي باالستعانة بخبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء  -3
  : المحاسبين قصد 

o  سنوات على األقل،  3إعداد الحسابات المالية للمؤسسة لفترة 

o ابعة تنفيذ توصياته، القيام بتدقيق لنظام المراقبة في التصرف للمؤسسة ومت 

o إعداد تقرير ثالثي كل سنة حول تنفيذ إعادة الهيكلة المالية . 

ويجب أن يدرج هذا التعهد ضمن عقد القرض المبرم بين الوسيط المقبول والمستفيد 
  . النهائي

وصف لتداين المؤسسة حسب األجل وصنف القرض بالنسبة للسنة المحاسبية  -4
  . األخيرة وكذلك آخر كشف بالتعهدات إزاء الوسيط المقبول والجهاز البنكي

  . نسخة من قبول انخراط المستفيد النهائي في برنامج التأهيل -5

  . صيغ االشتراك في التمويل أو التجمع -6

  . بأي من الوثائق المذكورة أعاله رفض الملفوينجر عن عدم اإلدالء 
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  : 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

المقبول على إبرام عقد القرض مع وحال حصوله على هذه الموافقة، يعمل الوسيط 
وفي هذه الحالة، يرسل الوسيط المقبول للبنك . المؤسسة المستفيدة في أقرب اآلجال الممكنة
  . المركزي التونسي مطلبا في دفع األموال

  : يرفق مطلب الدفع بالوثائق التالية 

ركزي نسخة من إشعار الموافقة على اإلدراج والدفع التي أرسلها البنك الم -1
  . التونسي للوسيط المقبول

ويجب أن . نسخة من عقد القرض بين الوسيط المقبول والمؤسسة المستفيدة -2
  : ينص عقد القرض على 

  تحديد الحاجة إلعادة الهيكلة المالية ومبلغها،  -أ

صيغ تمويل الحاجة إلى إعادة الهيكلة المالية والتدابير المصاحبة  -ب
  وخاصة االستثمارات، 

  التوظيف الدقيق للقرض، -ج

ويجب أن ال يتضمن العقد عموالت . شروط نسبة الفائدة والمدة واإلمهال -د
  . على التعهدات

يجب أن يبين عقد القرض بوضوح أن القرض مخصص إلعادة التمويل الجزئي  -
لبرامج التأهيل وإعادة الهيكلة المالية كتكملة لموارد أخرى يوفرها المساهمون والجهاز 

نكي أو المالي وللتمويل الذاتي الذي يتيحه نشاط المؤسسة وكذلك إلحاالت األصول إن الب
  . وجدت

يتعين أيضا التنصيص بعقد القرض على تعهدات المساهمين بتوفير أموال ذاتية  -
جديدة في شكل زيادة في رأس المال أو حسابات جارية مجمّدة للشركاء أو وضع احتياطي 

  . لسنوات الخمس المقبلة أو جزء منها أو أي صيغة أخرىلكل النتائج الصافية ل

عالوة على هذا، يجب أن ينص العقد على أن المستفيد يرخص للوكالة الفرنسية  -
للتنمية القيام، على الوثائق وعلى عين المكان، بمهمات متابعة وتدقيق بهدف تقييم شروط 

  . تنفيذ واستغالل المشروع

دفع األموال، موجه من الوسيط المقبول إلى  يجب أن يتضمن كل مطلب في -3
الذي  (RIB)البنك المركزي التونسي، معرف الهوية البنكية لحساب المؤسسة المستفيدة 

  . سيقع فيه تنزيل األموال
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وفي حالة التمويل المشترك، يتعين تحرير عقد لكل واحد من الوسطاء المقبولين 
دفع لحسابه الخاص حسب الصيغ  وعلى كل وسيط مقبول تقديم مطلب. المشاركين

  . المذكورة أعاله

وفي صورة التجمع، على الوسيط المقبول القيادي االستظهار بنسخة من توكيل 
  . التجمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


