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آلیات تدخل
بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
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2005تم إحداث البنك في غرة مارس 

ملیون دینار100: رأس المال
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الحصة من رأس المال المساھم
60% الدولة التونسیة
22% المجمع الكیمیائي التونسي 
10% اتصاالت تونس 
06% دیوان الطیران المدني والمطارات 
02% الدیوان التونسي للتجارة 



روض تسھیل عملیة تمویل المشاریع الصغرى والمتوسطة بق: المھمة
.سنوات10إلى 5من 

التّجاریّةالبنوكمعمشتركتمویل
نكیةالبالمؤسساتمعالمشتركالتمویلاعتمادضرورةدونالقرضكاملتمویلإمكانیة
.سنوات3>المؤسسةسنّ كانإذاالتّوسعةلمشاریعبالنسبةى،األخر

:یمول
بینھافیاالستثماركلفةتتراوحالتيوالمتوسطةالصغرىالمؤسساتتوسعةأوإحداث
د.م15ود.أ100

:باستثناءاالقتصادیةالقطاعاتكل
ي،الرئیسالمكوناإلیواءفیھایمثلالتيالسیاحیةالمشاریع
.للسكنالموجھةالعقاريالبعثومشاریع
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اإلستثمارات
...التّھیئة،النقل،وسائلالبناءات،التجھیزات،:المادیة

برامجللمعاییر،المطابقةنظمالتكوین،اإلعالمیة،البرمجیات:الالمادیة
...التّجارّي،لاألصالتّجاریّة،العالمةإستغاللالتّسویق،والتنمیة،البحث

إطارعنخارجةعینیّةضماناتبدوناألحیان،أغلبفي
:معالمشروع
المشروعمكوناتعلىرھونتوظیف
ىوجدوالتسییروفریقالباعثومھاراتكفاءاتلتثمیناألولویةإعطاء

.المشروع
الصنادیقأحدأوللضمانالتونسیةالشركةتغطیةعلىاالعتماد
.للضمانالعمومیة

5



6

عدة تقدیم آلیات المسا-
على إحداث 

المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة

التوجیھ إلى ھیاكل-
المساندة واإلحاطة 

ج العمومیّة و إلى برام
لتي اإلحاطة بالباعثین ا
ل تّم تركیزھا من قب
ةالمنّظمات الّدولیّ 

من الفكرة إلى
إعداد الدراسة

في تقییم 
المشاریع
التحكم التقني

تنافسیة المنتوج
أو الخدمة

المردودیة المالیة

ى مؤھالت التسییر لد
الباعث

في تمویل 
المشاریع

استكمال ھیكل * 
التمویل

المساندة في * 
الحصول على 

االمتیازات الممنوحة
من قبل الدولة

في إنجاز 
المشاریع

إحاطة ومساعدة * 
خالل اإلجراءات 
القانونیة واإلداریة

متابعة إنجاز * 
االستثمار

متابعة و إحاطة خالل* 
مرحلة الّدخول في 

.النّشاط



Bpifranceالفرنسیةالمؤسسةمعتوأمةبرنامج

السویسري–التونسيالتعاون

دم4,6بقیمةمساھمةقروضتمویل
القطري–التونسيالتعاون

دم15بقیمةمساھمةقروضتمویل
)FADES(واالجتماعيّ االقتصاديّ لإلنماءالعربيالصندوقمعالتعاون

دم50بقیمةقروضتمویل
للتنمیةاإلسالميالبنكعنالمتفرعة)ICD(الخاصّ القطاعلتنمیةاإلسالمیّةالمؤسسةمعتعاون

)USAID(للمساعداتاألمریكيالبرنامجمعتعاون

)التنمیةسوقبرنامج/البنكقدراتدعم(للتنمیةاالفریقيالبنكمعالفنيالتعاون
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والمتوّسطةالصغرىالمؤسساتتمویلبنكإطاراتخبراتدعم
كفاءتھممنوالرفع

الصغرىالمؤسساتلحاجیاتتستجیبجدیدةمنتجاتتطویر
والمتوّسطة

المشاریعباعثيتأطیر

.الواعدةاالقتصادیةواألنشطةالمشاریعأفضلتشخیص
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منجز/»2االنطالقاعتماد«آلیّةبإدارةالمتعلّقةاالتفاقیة
الدوليوالتعاوناإلستثماروالتنمیةووزارةالبنكبینتعاون
دینارملیون15:المرصودالمبلغ
منجز/»بـادر«برنامجبإدارةالمتعلّقةاالتفاقیة

.)2015نةلسالتّكمیليّ المالیّةقانونمنالّسادسالفصلإطارفي(المالیةووزارةالبنكبینتعاون
دینارملیون30:المرصودالمبلغ
منجز/والمتوسطةالصغرىالمؤسساتدعمصندوق

یةالجھواالستثماروشركاتللضمانالتونسیةوالشركةالمالیةووزارةالبنكبینتعاون
دینارملیون100:المرصودالمبلغ

سبتمبر:)ATDSE(اإلقتصادیّةالمؤسسةمساندةودعموجمعیّةالبنكبیناتفاقیة
2018.
2018أفریل:)CIFE(المشاریعصاحباتللنساءالدولیةوالجمعیةالبنكبیناتفاقیة
المنظمةبھذهالمنخرطاتالمشاریعباعثاتاستقطابوبصدد 9



.موّظفا124:الموظفینعدد
%85:التأطیرنسبة

مّ تضالجمھوریة،ترابكاملتغطيجھویامكتبا22:الجھویةالتغطیة
.جھویّاإطارا39

:االختصاصاتحسباإلطاراتتوزیع
مھندسا20
إداريوإطارماليمحلل70
القانونفيمختّصا10
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:  بالنسبة للجھات
الداخلیةالمناطقفيتوجدالممولةالمشاریعمن%44حوالي
الجھویةالتنمیةدعممناطقفيتوجدالممولةالمشاریعمن%60حوالي

: بالنسبة للمرأة
باعثاتقبلمنتقدیمھاتمعلیھاالمصادقالمطالبمن20%

بالنسبة للمشاریع التي تندرج في إطار المسؤولیة المجتمعیة 
):  RSE(للمؤسسات 

للبنكفیھاالتصرفإسنادتم)قفصةوقبلّيوتطاوین(خصوصیةصنادیق3
دم6.5بقیمة

صندوقإحداث:المستقبليّ الھدفRSEمعشراكةإطارفيوالیة،كلفي
»IRSET«.
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1 619 عدد المشاریع المصادق علیھا

دم  222,21 *لالستثمارات الجملیةالكلفة 

دم  359,4 لمصادقات البنكالجمليالمبلغ 

1 500 عدد العقود الممضاة

دم  312 لتعھدات البنكالجمليالمبلغ 

29 845 **عدد مواطن الشغل المحدثة 

2018إلى موفى جوان 

.دنانیر3,4من القروض الممنوحة من قبل البنك یمّكن من تحقیق إستثمارات بقیمة كل دینار تقریبا * 
).إلى جانب العدید من مواطن الشغل غیر المباشرة(موطن شغل كمعدل 18كل مشروع یمكن من إحداث ** 
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:القطاعیةالتغطیة
الصناعةقطاع69%
الخدماتقطاع19%
المتجددةوالطاقاتوالطاقةواالتصالالمعلوماتتكنولوجیات6%
الفالحة6%

:الجھویةالتغطیة
للبالدالداخلیةبالمناطقتتواجدالممولةالمشاریعمن%44حوالي
مبحجالجھویةالتنمیةمناطقداخلتتواجدالممولةالمشاریعمن%60حوالي

)%56(دینارملیون195,4بـمصادقات



أرقام و إنجازات البنك على مستوى والیة تطاوین
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في إطار برنامج 2(4: ورشات مبادرة الموجّھة إلى أصحاب أفكار المشاریع
.»QFF«في إطار برنامج 1و » RSE«في إطار برنامج 1و » بادر«

.58: عدد المشاركین
.38: عدد المتّوجین المنتفعین بمنحة المرافقة

ات تنظیم برنامج نموذجّي موّجھ إلى المكاتب الخاّصة لإلحاطة بباعثي المؤّسس: »RSE«في إطار برنامج 
.بھدف دعم قدراتھا الفنّیّة،)6و عددھا (الّصغرى و المتوّسطة المنتصبة بوالیة تطاوین 

إلى جانب عدید المشاركات في برامج مختلفة أخرى تعنى باإلحاطة بباعثي 
ة، على المؤّسسات الّصغرى و المتوّسطة و التي تسیّرھا منّظمات و ھیاكل دولیّ 

و جمعیّة مھارات النّجاح » GIZ«و » PNUD«و » ONUDI«: غرار
»Skills To Succeed «) 2018أفریل 05إتّفاقیّة شراكة ممضاة بتاریخ.(
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.27: عدد المشاریع
.د.م31,290: الكلفة الجملیّة لإلستثمارات

:  لبنكالقیمة الجملیة للقروض متوسّطة و طویلة األمد الممنوحة من قبل ا
.د.م6,900

1,507: القیمة الجملیة لقروض المساھمات الممنوحة من قبل البنك
.د.م

1,226: الممنوحة من قبل البنك» RSE«القیمة الجملیة لقروض الـ 
.د.م
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.7: عدد المشاریع
.د.م26,621: لإلستثماراتالجملیّةالكلفة 
4,128: للقروض متوّسطة و طویلة األمد الممنوحة من قبل البنكالجملیةالقیمة 

.د.م
.د.م0,600: لقروض المساھمات الممنوحة من قبل البنكالجملیةالقیمة 
.د.م0,745: الممنوحة من قبل البنك» RSE«لقروض الـ الجملیةالقیمة 

.129: عدد مواطن الّشغل المتوقّع إحداثھا
إرتفاعتطّور ھاّم لنشاط البنك بوالیة تطاوین خالل الّسنوات األخیرة و: الخالصة

لسنة الجملیّةاإلستثماراتحجم : 2018ملحوظ لحجم مصادقاتنا بالنّسبة لسنة 
–2006للفترة الجملیّةاإلستثماراتمن حجم %85وحدھا یمثّل  2018
2017.
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مشروعا صادق علیھا البنك على المستوى الوطني منذ 67من جملة 
أي ما یعادل: مشاریع تتعلّق بوالیة تطاوین7، 2018بدایة سنة 

10,45%.
على مستوى الوالیة من جملة تعّھدات د.م5,473تعھّدات للبنك بقیمة 

.%26,53، أي د.م20,631للبنك على المستوى الوطنّي بقیمة 
على مستوى الوالیة من جملة 129مواطن شغل متوقّع إحداثھا تبلغ 

، أي 964: مواطن شغل متوقّع إحداثھا على المستوى الوطنّي تقّدر بـ
13,38%.
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.34: عدد المشاریع
.د.م57,911: الكلفة الجملیّة لإلستثمارات

:  لبنكالقیمة الجملیة للقروض متوسّطة و طویلة األمد الممنوحة من قبل ا
.د.م11,028

2,107: القیمة الجملیة لقروض المساھمات الممنوحة من قبل البنك
.د.م

1,971: الممنوحة من قبل البنك» RSE«القیمة الجملیة لقروض الـ 
.د.م
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إیالء:2018فیفريشھرخاللاإلدارةمجلسإتّخذھاالتيالقراراتتجسیم
:التّالیةللقطاعاتخاّصةأھّمیّة

.البترولیّةالّشركاتإلىالموّجھةالخدمات
.المضافةالقیمةذاتالفالحة

.اإلتّصالوالمعلوماتتكنولوجیا
.المتجددةالطاقاتمشاریع

نجازھاإمراحلمختلفخاللللمشاریعالتّقییموالمتابعةزیاراتتكثیفمع
.المختّصینالمسؤولینبقیّةوالعاّمةاإلدارةقبلمن
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