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رئيس اللجنة :الزهير الرجبي
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مقرر اللجنة :أحمد الصديق

أوال :تقديم مشروع القانون
تم إحداث "صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن" بموجب القانون عدد
 21لسنة  5222املؤرخ في  0ديسمبر  .5222وقد مثل هذا الصندوق أحد مكونات البرنامج
الوطني ألاول لتنمية الصادرات الذي يهدف إلى تمكين املؤسسات الصغرى واملتوسطة من
الحصول على التمويل املناسب لتلبية طلبات التصدير ،ويتمثل الضمان في تغطية مخاطر عدم
تسديد قروض تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها املؤسسات البنكية لفائدة
املؤسسات الصغرى واملتوسطة بسبب عدم قدرة املؤسسة املصدرة على إنجاز الصفقة طبقا
لعقد البيع.
وتشمل املخاطر املغطاة حاليا من قبل صندوق الصادرات املنجزة انطالقا من البالد التونسية
واملغطاة بواسطة اعتماد بنكي معزز من قبل بنك منتصب بالبالد التونسية أو بواسطة عقد
تأمين صادرات ضد مخاطر عدم الدفع ووقف الصفقة .علما وأن املخاطر التي تنشأ بعد وسق
البضاعة واملتعلقة بالحريف ألاجنبي وبلده من مخاطر تجارية وغير تجارية تغطى في نطاق نظام
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تأمين الصادرات الذي سنه القانون عدد  82لسنة  5220املؤرخ في  82أفريل  5220املتعلق
بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأمين يخص تأمين الصادرات.
وقد عهد للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بتسيير الصندوق بمقتض ى اتفاقية التسيير
املبرمة بتاريخ غرة جانفي  .8111وقد حصر القانون مجال تدخل الصندوق في تغطية مخاطر عدم
تسديد قروض تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن نتيجة عدم إنجاز الصفقة التصديرية
وفقا لعقد البيع .وحيث لم يقع توضيح املقصود بعدم إنجاز الصفقة وفقا لعقد البيع بشكل
يحدد بصفة حصرية الحاالت املشمولة بالتغطية التأمينية عند تحقق الخطر ،مما أدى إلى
إشكاليات تطبيقية في تأويل هذا النص عند البت في مطالب التعويض .كما أن التغطية لم ترتق
إلى مستوى الضمانات العينية التي تطلبها البنوك ،هذا عالوة عن إشكاليات تضييق وتعقيد تدخل
الصندوق .وهو ما جعله منتوجا ال يستجيب للطلبات والاحتياجات الحقيقية للبنوك وللمصدرين.
وقد تضمن مشروع القانون املعروض اقتراح جملة من التنقيحات لتجاوز إلاشكاليات
العملية التي تحد من تطوير خدمات الصندوق وذلك من خالل الاستغناء على استثناءات
التغطية التي تعيق إلاقبال على الصندوق من جهة والعمل من جهة أخرى على جعل منتوجاته
أكثر استقطابا للبنوك وأكثر تكيفا مع احتياجات املصدرين .وقد تم تأسيس هذه التنقيحات بناء
على مقترحات بعثة الدعم الفني للبنك الدولي خالل الفترة املتراوحة بين  51و  88مارس 8150
والتي انتهت إلى جملة من التوصيات للرفع من مستوى إلاقبال على خدمات صندوق ضمان
لتمويل الصادرات ما قبل الشحن .وتتعلق هذه التنقيحات أساسا باملحاور التالية:
 توسيع مجال تدخل الصندوق إلى كافة املؤسسات املصدرة حيث أنه عمليا ومنذ بداية تفعيلتدخالت الصندوق لم يتم اعتماد حجم املؤسسة كمعيار إلسناد التغطية إذ أن الحاجة إلى
تغطية قروض تمويل الصادرات ال تقتصر على املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،كما أن حصر
التغطيات في هذه املؤسسات من شأنه أن يحيد بالصندوق عن أهدافه املنشودة واملتعلقة
بتطوير حجم الصادرات وتعزيز قدرات املؤسسات املحلية على اكتساح ألاسواق الخارجية
وتجسيم الصفقات املتحصل عليها في هذا إلاطار.
 التنصيص صراحة على تأمين الكفاالت من قبل الصندوق ،مع العلم أنه يتم حاليا تغطيةالكفاالت البنكية املرتبطة بتنفيذ العملية التصديرية باعتبار أن إلاطار القانوني الحالي للصندوق ال
يحول دون ذلك حيث أن القروض البنكية املمنوحة بهذا العنوان تمثل آلية لتجسيد العملية
التصديرية وأن الحدث املنشأ لتفعيلها يرتبط بقدرة املؤسسة املصدرة على إنجاز العملية
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التصديرية .وعليه ،يرمي هذا التعديل إلى مزيد توضيح مجال تدخل الصندوق في هذا املجال
وإضفاء مزيد الشفافية على تدخالته تجاه املؤسسات البنكية واملؤسسات املصدرة.
 إكساء ضمان الصندوق صبغة الضمان املستقل بما يؤسس إلضفاء مصداقية للصندوق فيعالقة مع املؤسسات البنكية وذلك بقيام الصندوق بالتعويض مباشرة للبنك عند تسجيل عدم
تسديد املصدر للقرض بقطع النظر عن الحدث املسبب لذلك على أن يقوم الصندوق فيما بعد
بالتثبت من ألاسباب املنشئة للخطر ومن ثمة الرجوع على الشركة املؤمنة ملخاطر عدم الدفع
ووقف الصفقة أو املؤمنة ضد أخطار املمتلكات السترداد مبالغ التعويض املدفوعة للبنك
املستفيد من الضمان وهو ما من شأنه تدعيم الانصهار ألامثل للمنظومة البنكية في هذا النظام.
كما يتجه في نفس الغرض تحديد شروط التغطية ضمن أمر حكومي يضبط الشروط الفنية التي
تتطلبها وجوبا التغطية والتي تعتبر شرطا ضروريا لتفعيل نشاط الصندوق في صيغته املعدلة.
 إقرارإمكانية إسناد مهام تسييرالصندوق إلى شركة تأمين عوضا عن شركة مختصة في تأمين الصادرات. إقرار تصريح املؤسسة املتصرفة في الصندوق وإدراج أحكامها طبقا ألحكام الفصلين  12و 12منالقانون عدد  11لسنة  8150املؤرخ في  81أفريل  8150املتعلق بضبط النظام ألاساس ي للبنك
املركزي التونس ي وإطالعها على املعطيات ذات الصلة بالقروض والتمويالت والتسهيالت في الدفع
والديون املجمعة من قبل البنك املركزي التونس ي وذلك بالتنسيق مع البنك املذكور .باعتبار ذلك
شرطا أساسيا لتفعيل نشاط الصندوق في صيغته الجديدة املقترحة وبما يؤسس لتوازن املنظومة
املزمع إرساؤها واملحافظة على التوازنات املالية للصندوق والتحكم في خطر املديونية ،إذ أن
اعتماد التغطية املمنوحة من قبل الصندوق كضمان مستقل يقتض ي املراوحة بين مراعاة نجاعة
التغطية ومصداقيتها تجاه البنوك وبين حفظ حقوق الصندوق ،وهو يتالزم وجوبا مع وجود آليات
كفيلة بالتحكم في املخاطر والتوقي من حاالت استعمال القرض في غير ألاغراض التي خصص من
أجلها أو تحصيل املؤسسة املصدرة مستحقاتها مباشرة من املشتري دون تخصيصها لخالص
القرض املضمون أو تخلفها عن الدفع بصفة إرادية.

ثانيا :أعمال اللجنة
عقدت اللجنة جلسة نظرت خاللها في نص مشروع القانون املعروض وذلك على ضوء ما ورد
عليها من بيانات بوثيقة شرح السباب وارتأت الاستماع إلى كل ألاطراف املعنية ملزيد الدرس.

 النقاش العام
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أكد جل النواب على أهمية مشروع القانون ودوره في تشجيع البنوك على تمويل العمليات
التصديرية للمؤسسات والنهوض بالصادرات والرفع من مستوى املبادالت التجارية الخارجية من
خالل توسيع مجال تدخل صندوق ضمان تمويل الصادرات ليشمل جميع املؤسسات املصدرة بما
فيها املؤسسات الكبرى .ورأى البعض أن هذا التوجه يمكن أن يتعارض مع روح وفلسفة القانون
الحالي باعتبار أن إحداث الصندوق كان أساسا لدعم املؤسسات الصغرى واملتوسطة في مجال
التصدير وأن إيجاد املعادلة بين املحافظة على هذه الشركات من جهة وحل بعض إلاشكاليات التي
تعترض الشركات الكبرى من جهة أخرى يتطلب التفكير في إحداث آليات أخرى أو اقتراح امتيازات
لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة تساعدها على تطويرها قدرتها التصديرية.
واستفسر النواب عن التأخير في عرض هذا التعديل بما تسبب في ضياع فرص لتطوير مجال
التصدير وعن أسباب عزوف بعض البنوك على الانخراط في منظومة ضمان تمويل الصادرات
وعن القطاعات التصديرية املعنية بهذه آلالية وأهم البنوك التي يتم التعامل معها وعن حجم
الصادرات التي استفادة من تدخل الصندوق والشركات املستفيدة وعن قدرة شركات التأمين
الخاصة على تمويل ضمان الصادرات .كما تساءلوا كذلك عن وجود تعقيدات إدارية مصدرها
البنوك أو شركة تأمين الصادرات وراء عدم نجاح هذه آلالية بالقدر الكافي وعن وجود صعوبات
في إقناع البنوك بجدوى هذه املنظومة.
واستوضحوا حول كيفية تأمين عمليات تصدير الشركات غير املقيمة بالبالد التونسية ،وعن
الاستراتيجية املتبعة من قبل مؤسسات التأمين لتأمين الشركات التونسية في ضل وجود شح كبير
في الولوج إلى املعلومات حول املوردين ألاجانب وخاصة الدول إلافريقية بما يدفع في العديد من
الحاالت للتعويل على السفارات للتعرف على وضعيتهم.
كما استفسروا عن مدى وجاهة تمتيع شركة التأمين التي سيعهد لها تسيير الصندوق
بإمكانية الولوج إلى املنظومة املعوماتية للبنك املركزي وإلاطالع على وضعية املصدرين وتقييم
درجة مخاطر الشركات املصدرة كما تم التنصيص عليه بمشروع القانون ومدى احترام ذلك
ملقتضيات القانون املتعلق بحماية املعطيات الشخصية .واستوضحوا عن طبيعة نشاط هذه
الشركة واملهام املوكولة للجنة الاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات التي ستحدث في
الغرض وتركيبتها .هذا وقد اطلعت اللجنة على مالمح ألامر الحكومي املتعلق بضبط شروط
تغطية صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وشروط وتراتيب تسييره.
وشددوا على ضرورة حوكمة التصرف في الصندوق وتوفير الضمانات الكافية للحيلولة دون
التالعب بموارده والحفاظ على توازناته املالية واستخالص الضمانات املقدمة للمستفيدين من
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خدماته .ودعوا إلى توسيع دائرة املنتفعين به بهدف التشجيع على التصدير وتطويره السيما تنويع
القطاعات املعنية وطالبوا كل ألاطراف املتدخلة في املنظومة التصديرية بضرورة العمل الجدي
من أجل تيسير إجراءات التصدير ومساندة املشاريع التصديرية في كل املجاالت ودعم إدماجها في
التجارة الخارجية وتحسين البنية التحتية عبر تطوير املواني التجارية ومحطة الشحن الجوي.

 جلسات الاستماع:
 رأي السيد وزير التجارة:
أوضح السيد الوزير أن صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن يمثل أحد
مكونات البرنامج الوطني ألاول والثاني لتنمية الصادرات الذي يهدف إلى تمكين املؤسسات
املصدرة من الحصول على التمويل املناسب لتلبية طلبات التصدير .واستعرض إطار نشاط
الصندوق والشركة املسيرة له مع تواصل البرنامج الثالث الذي انطلق منذ غرة سبتمبر  8151إلى
غاية ديسمبر  8181في اتجاه تجاوز إلاشكاليات العملية التي تواجهها البنوك ومزيد تدعيم دور
الصندوق وتطوير خدماته وجعل منتوجاته تجاه املؤسسات البنكية أكثر مصداقية ونجاعة.
وأشار إلى عدد من النقائص املرتبطة بالقانون الحالي وانعكاس ذلك على مستوى إلاقبال على
خدمات الصندوق الذي ظل محدودا مما أثر على فاعليته .وقدم جملة من املعطيات تعكس
قصور تدخل الصندوق لسنة  8152حيث أن القيمة الجملية لصادرات املؤسسات املستفيدة
من الصندوق لم تتجاوز  11مليون دوالر في حين أن ألاهداف املرصودة كانت في حدود  801م.
دوالر .وأضاف أن نسبة الشركات املستفيدة كانت في حدود  22 ( %82شركة استفادت فعليا
في حين أن التوقعات كانت في حدود  505شركة) كما أن القيمة الجملية للقروض املؤتمنة
لفائدة الشركات املنتفعة لم تتعدى عتبة  51م .دوالر مقابل  22.0م .دوالر كتوقعات.
وجدد تأكيده أن توسيع مجال تدخل الصندوق ليشمل كافة الشركات املصدرة كان بدافع
تنمية الصادرات للرفع من حجم املبادالت التجارية الخارجية وأن هذا التعديل لن يضر بمصالح
الشركات الصغرى واملتوسطة باعتبار تكفل الصندوق بالتعويض آليا للبنك عند تسجيل عدم
تسديد القرض من قبل املصدر عند أول طلب ،وهو ما من شأنه أن يشجع إقبال البنوك على
تمويل جميع الشركات املصدرة دون اعتبار حجم معامالتها.
وبخصوص صالحيات الشركة املكلفة بتسيير الصندوق ،اعتبر أن ولوج هذه الشركة إلى
املنظومة املعوماتية للبنك املركزي وإلاطالع على وضعية املصدرين ضروري وذلك لتتبع عمليات
الاستخالص وسيتم وفق شروط سيتم تحديدها الحقا منها ضرورة التقدم بطلب مسبق في الغرض.
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 رأي السيد رئيس الهيئة العامة للتأمين:
استعرض معطيات حول قطاع التأمين في تونس الذي ال تتجاوز قيمة اكتتابه  8مليار دينار
وهو رقك محتشم يعكس ضعف اندماج القطاع في الاقتصاد الوطني التي ال تتجاوز  %8من
الناتج املحلي إلاجمالي في حين أن املعدل العالمي يتراوح بين  0و %51إضافة إلى عدة صعوبات
أخرى على غرار عدم القدرة على تركيز منظومات معلوماتية متطورة لتقييم املخاطر بطريقة
فعالة ودقيقة وتطبيق نظام املكافأة دون أي تدخالت وارتفاع التعويضات مقارنة باألقساط
املكتتبة وهو ما يجعل منه قطاعا ذو ربحيته ضعيفة مقارنة ببقية القطاعات املالية مما
استوجب القيام بتنقيح جذري ملجلة التأمين ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب.
بين أن مشروع القانون يتضمن العديد من إلاجراءات املحفزة للبنوك لتطوير نشاط
املصدرين التونسيين وتقليص مصاعبهم القتحام ألاسواق الخارجية وأفاد أن تغطية الصندوق
بقي محدودا ولم يستجب للطلبات والاحتياجات الحقيقية للبنوك واملصدرين .وأكد على أهمية
التعديل في تشجيع البنوك على تمويل العمليات التصديرية للمؤسسات والنهوض بالصادرات
التونسية في وقت تعيش فيه البالد عجزا كبيرا في امليزان التجاري بقيمة  52مليار دينار عام
 8152نتيجة ارتفاع الواردات مقابل انخفاض الصادرات.
وأشار أنه تم إعداد مالمح ألامر الحكومي حول اللجنة الاستراتيجية والذي يتضمن تحديد
العمليات املشمولة بتغطية الصندوق وضبط املدة القصوى للتغطية وحدود نسبها ضمن
الشروط العامة لعقد التأمين إلاطاري وإحداث هيكل حوكمة الصندوق وضبط مهام اللجنة
املذكورة وتحديد تركيبتها وطرق سير أعمالها وإدراج عمليات الصندوق ضمن محاسبة مستقلة
عن الشركة وتحديد النظام املالي واملحاسبي والرقابي للصندوق وتحديد عناصر اتفاقية تسييره.
 رأي السيدة رئيس مدير عام الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية:
استعرضت املهام التي تضطلع بها الشركة بهدف حماية املؤسسات التونسية ضد مخاطر
عدم الخالص أو وقف الصفقة املرتبطة بالعمليات التصديرية ،سواء نجمت تلك املخاطر عن
أسباب تجارية أو غير تجارية وهي هيكل مختص في تقييم وتأمين ومتابعة مخاطر التصدير حتى
تتمكن املؤسسة املصدرة من التفرغ ملهامها ألاساسية في تحسين الجودة وتطوير وتسويق إلانتاج.
وأشارت أن هذه آلالية يتم العمل بها بناء على برنامج تطوير الصادرات التونسية في نسخته
الثالثة املمول من البنك العالمي.
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وبينت أن التجربة املتراكمة أثبتت وجود عديد النقائص كالعزوف عن تفعيل هذه آلالية
وعدم انخراط جل البنوك ضمن هذه املنظومة معتبرة أن السبب الرئيس ي يعود إلى نوعية
الضمان املوفر من قبل صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن الذي يعتبر غير
كاف .وأوضحت أن املشروع املعروض يرمي إلى توسيع مجال تدخل الصندوق إلى كل املؤسسات
دون استثناء وهو ضمان الدولة للعملية التصديرية وال يتعرض إلى كل إلاشكاليات املرتبطة
بالتصدير وإنما يعالج إشكالية وحيدة فقط وهي التمويالت البنكية بما يمكن من تطوير حجم
الصادرات وتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية على اكتساح ألاسواق الخارجية.
وأفادت أن الشركة تسهل تمويل الصادرات الوطنية وتسعى إلى مساندة املصدر على كسب
فرص جديدة للتصدير وتقدم له املعلومة التجارية الخاصة باملشتري ألاجنبي قبل القيام بعملية
التصدير كما تتأكد من وضعيته املالية وقدرته على تسديد ديونه وبذلك يكون للشركة دور
وقائي ،وعند حصول الخطر املؤمن تقوم الشركة بدفع التعويض للمصدر بنسبة تصل إلى ٪21
من الدين ثم تسعى إلى استرجاعه .وفي ما يتعلق بمعاليم الضمان ،أوضحت أنها ال تتجاوز
 %1.51شهريا ولم يتم الترفيع فيها منذ سنة  .8111ودعت املؤسسات املصدرة إلى أن تواجه
الخطر بتأمين التصدير ومواصلة هذا النشاط وتوسيعه.
وتطرق السيد مدير صندوق ضمان تمويل الصادرات ما قبل الشحن إلى مجال تدخل
الصندوق التي تم بعثه منذ سنة  8111وأهدافه التي تمكن املؤسسات املعنية من الحصول على
التمويل املناسب لدى الجهاز البنكي وتجاوز إشكالية توفير الضمانات العينية لدى هذه
املؤسسات بواسطة شهادة الضمان التي يمنحها الصندوق .وتطرق إلى املخاطر التي تم تغطيتها
من قبل الصندوق والتي تهم وضعية أو تصرف املشتري ألاجنبي ووضعية بلد املشتري ألاجنبي أو
إلاجراءات املتخذة من قبل سلطات هذا البلد ووقوع حوادث أضرت بمعدات إلانتاج أو غيرها
قابلة للتغطية بواسطة عقد تأمين ألاضرار.
 رأي الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية
أفادوا أن مشروع القانون املعروض يتضمن العديد من إلاجراءات التحفيزية للبنوك لتمويل
املصدرين التونسيين بما يمكن من تقليص املصاعب التي تحول دون اقتحام ألاسواق الخارجية
والنهوض بالصادرات التونسية في وقت تعيش فيه البالد عجزا كبيرا في امليزان التجاري بقيمة
جملية تقدر بـ  52م.د سنة  8152وذلك نتيجة ارتفاع الواردات مقابل تراجع الصادرات.
وأوضحوا أن تغطية صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن ،الذي انطلق
نشاطه منذ سنة  5222تحت إشراف الشركة التونسية لتأمين ألاسواق الخارجية ،بقي محدودا
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ولم يرق الى مستوى الامال باعتباره لم يستحب للطلبات والاحتياجات الحقيقية للبنوك
واملصدرين.
وثمنوا إجراء إكساء الصندوق صبغة الضمان املستقل والتنصيص على تسديد القروض غير
املستخلصة عند اول طلب على أن يقوم الصندوق فيما بعد بالتثبت من أسباب عدم استخالص
القرض ثم الرجوع إلى الشركة املؤمنة ملخاطر عدم الدفع .وان هذا الاجراء سيمكن من توفير
الضمانات الكافية للمؤسسات البنكية لالنخراط في مجال تمويل الصادرات دون التعرض
ملخاطر عدم خالص ديونها.
كما أشادوا بتوسيع قاعدة املستفيدين من تدخالت الصندوق ليشمل جميع املؤسسات
املصدرة وطالبوا باألخذ بعين الاعتبار بعض املقترحات ألاخرى على غرار تمكين املصدرين
التونسيين من القيام بعمليات تصديرهم سواء انطالقا من البالد التونسية أو حتى بتصدير سلع
تم اقتناؤها خارج البالد التونسية بهدف توسيع معامالت املصدرين وجلب العملة الصعبة.
وفيما يخص الضمانات العينية التي تطلبها البنوك باإلضافة إلى الضمانات املالية ،فقد
أوضحوا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى كون الضمان املالي الذي يوفره الصندوق ال يغطي سوى
 %21ولتغطية كامل املبلغ تلتجئ البنوك إلى طلب ضمانات أخرى .
كما تعرضوا إلى مجال نشاط املؤسسات املعنية بقروض تمويل الصادرات وتخصيصها لتلك
املنجزة انطالقا من البالد التونسية في حين أن هناك شركات غير مقيمة ال تكون صادراتها منجزة
من تونس .ودعوا إلى تحديد حاالت تكفل املؤسسة البنكية وحاالت تكفل املصدر بدفع معاليم
الضمان لتفادي التأويل ،مع تحديد العملة التي سيتم بها دفع هذا الضمان (بالعملة الصعبة
والدينار التونس ي أو بالدينار التونس ي فقط) .كما دعوا إلى ضرورة تعريف مصطلح الضمان
املستقل نظرا لوجود فراغ تشريعي في هذا املجال.
 رأي ممثلو الاتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري:
ثمنوا تعميم تغطية الصندوق لكل املؤسسات الناشطة مهما كان حجمها واعتبروا أن
املؤسسة الفالحية معنية بمنظومة التأمين قبل وبعد الشحن وأنه يجب النظر بطريقة مختلفة
للتصدير في القطاع الفالحي وإيجاد كل آلاليات لدعمه وتطويره.
وأشاروا إلى ضرورة توفير كل ألارقام والبيانات حول إنجازات الشركة املسيرة للصندوق وحول
أسباب عزوف البنوك عن الانخراط في منظومة ضمان تمويل الصادرات إضافة إلى توضيح
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املوارد ألاخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق واملنصوص عليها بالفصل  1جديد من املشروع
كما بينوا أن تسيير هذا الصندوق يجب أن يعهد لشركة تأمين طبقا لكراسات شروط يتم
إعداده في الغرض لخلق أكثر شفافية ومساواة بين الشركات املعنية بالتأمين .واقترحوا أن يتم
ضبط مهام وتركيبة اللجنة الاستراتيجية ضمن نص مشروع القانون وليس بمقتض ى أمر حكومي.
 رأي ممثلو الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
أكدوا أن املصدر يعتبر الحلقة الضعيفة في منظومة التصدير وباركوا توسيع مجال تدخل
الصندوق واعتبروا أن اللجنة الاستراتيجية املنصوص عليها بالفصل  8جديد من املشروع
ستضطلع بمهام كبرى وال بد من توفير كل املعطيات الالزمة حولها .وأفادوا أن إلاشكال الرئيس ي
املرتبط بالتصدير يتمثل في ارتفاع كلفة القروض البنكية وكلفة ضمان تمويل الصادرات في ظل
تدهور الدينار التونس ي وارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية واملنافسة مع الدول ألاوروبية.
وساندوا ضرورة توضيح كل مصادر تمويل الصندوق لتجنب التأويالت وضرورة حذف عبارة
"املؤسسة املصدرة" وعبارة "بحسب الحال" بالفصل  8جديد والتأكيد على أن تتضمن ألاوامر
التطبيقية كل املعطيات مرقمنة .وبينوا أنه من الصعب التخلي عن الشركة املسيرة حاليا
للصندوق بحكم التجربة التي تمتلكها في املجال واملجازفة بمنح التسيير لشركة أخرى.

ثالثا :قـرار اللجنة
قررت اللجنة املوافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع القانون املعروض معدال وهي
توص ي الجلسة العامة باملصادقة عليه.
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رئيس اللجنة

مقرر اللجنة

الزهير الرجبي

أحمد الصديق

الجمهورية التونسية
مجل ــس ن ــواب الشع ــب
الكتابة العامة

مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد  59لسنة 9555
مؤرخ في  6ديسمبر  9555املتعلق بإحداث صندوق ضمان
تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن
الفصل ألاول:
تلغى أحكام الفصـول ألاول و 2و 3و 5من القانـون عدد  55لسنة  9555املؤرخ في  6ديسمبر 9555
املتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن وتعوض بما يلي:

الفصل ألاول (جديد):
أحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن" يتولى ضمان
قروض تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها املؤسسات البنكية لفائدة
املؤسسات املصدرة بعنوان صادراتها املنجزة انطالقا من البالد التونسي ـة وضم ـان الكفاالت
البنكية املمنوحة لفائدتها في إطار عقود تصدي ـر ويشار إلي ـه فيما يلـي بـ "الصندوق".

الفصل ( 2جديد):
يغطي الصندوق املؤسسات البنكية ّ
ضد مخاطر عدم تسديد القروض والكفاالت املشار إليها
بالفصل ألاول من هذا القانون مقابل دفع املؤسسة البنكية أو املؤسسة املصدرة معاليم ضمان
يتم تحديدها حسب تعريفة مصادق عليها من قبل الوزير املكلف باملالية باقتراح من لجنة
استراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات تحدث للغرض.
تضبط شروط التغطية وطرق سير عمل اللجنة لاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات
بمقتض ى أمر حكومي.

الفصل ( 3جديد):
تتكون موارد الصندوق من:
 معاليم الضمان.1

 لاستردادات بعنوان التعويضات املدفوعة. مداخيل توظيف أرصدة الصندوق. -املوارد ألاخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتض ى القوانين أو التراتيب .

الفصل ( 9جديد):
يعهد بتسيير الصندوق إلى شركة تأمين وفق اتفاقية ّ
تصرف تبرم بين الوزير املكلف باملالية وهذه
الشركة ،وتضبط شروط وقواعد تسيير الصندوق بمقتض ى أمر حكومي.
وتتولى الشركة املتصرفة في الصندوق التصريح للبنك املركزي التونس ي ،طبقا ألحكام الفصل 33
من القانون عدد  35لسنة  2096املؤرخ في  25أفريل  2096املتعلق بضبط النظام ألاساس ي
للبنك املركزي التونس ي ،باملعطيات ذات العالقة بالقروض البنكية املغطاة من قبل الصندوق.
كما يمكنها إلاطالع ،طبقا ألحكام الفصل  35من نفس القانون ،على املعطيات املستمدة من
سجل البنك املركزي التونس ي.
وال يمكن استغالل تلك املعطيات إال لغرض دراسة مطالب التغطية أو تقييم املخاطر املتصلة
ّ
ويحجر إحالتها للغير تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها بالفصل  252من املجلة الجزائية.
بها،
وتنطبق أحكام الفصل  29من القانون عدد  35لسنة  2096املؤرخ في  25أفريل  2096املشار
إليه أعاله على الشركة املكلفة بتسيير الصندوق.

الفصل :2
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ دخول النصوص التطبيقية للفصلين 2
(جديد) و( 5جديد) من الفصل ألاول من هذا القانون ّ
حيز النفاذ.
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