
حول إنطالق إیداع مطالب إنخراط المؤسسات الصغرى و بالغ 
  المتوسطة في صندوق دعم و دفع المؤسسات

  

 2018مارس  29المؤرخ في  2018لسنة  324لى اثر صدور األمر عدد ع
المتعلق بضبط قواعد تنظیم وتسییر خط اعتماد دعم إعادة الھیكلة المالیة 
للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأسالیب تدخلھ، یمكن للمؤسسات 

والتي تستجیب الصغرى والمتوسطة المنصوص علیھا بالفصل األول 
 إیداعاني والثالث من األمر المذكور للشروط المنصوص علیھا بالفصلین الث

( اإلدارة ملف بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
العامة للنھوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عمارة بیة الطابق الرابع 

  لالنتفاع بتدخالت خط االعتماد المذكور. ) مونبلیزیر

یتضمن الملف  یتعین أن أعالهمن األمر المذكور  13وطبقا ألحكام الفصل  
 الوثائق التالیة:

   :ملف یتعلق بالمؤسسة/ 1

 مضمون حدیث من السجل التجاري لم یمر على استخراجھ ثالثة أشھر  
  القوائم المالیة الفردیة أو المجمعة بالنسبة للشركات التي تنتمي إلى مجمع

  شركات بعنوان السنتین األخیرتین مصادق علیھا من قبل مراقب حسابات،
 ،تقریر مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالیة المقدمة  
 ،قائمة في التعھدات المالیة للمؤسسة لدى البنوك  
 ،بطاقة إرشادات بخصوص الشیكات غیر المستخلصة  



  تصریح على الشرف معرف باإلمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنھا
 2016لسنة  36عدد لیست محل إجراءات تسویة قضائیة في إطار القانون 

المتعلق باإلجراءات الجماعیة وأنھ لم یصدر في  2016أفریل  29المؤرخ في 
  شأنھا حكم نھائي باألداء بعنوان تمویالت لفائدة بنوك أو مؤسسات مالیة،

  تصریح على الشرف معرف باإلمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنھا
الصغرى والمتوسطة المحدث لم تنتفع بتدخالت صندوق دعم المؤسسات 

  ،2014من قانون المالیة التكمیلي لسنة  51و 50بمقتضى الفصلین 
  علىمذكرة حول المؤسسة تحتوي أساسا: 

 طاقة لتقدیم المؤسسة مع التنصیص على تركیبة رأس المال ونسب ب
  المساھمات،

 مقترح لتعیین بنك مترئس للمجموعة البنكیة.  
  لھا المؤسسة مع بیان تأثیرھا على طبیعة الصعوبات التي تعرضت

  وضعھا المالي واالقتصادي،
 صور لآلفاق المستقبلیة للمؤسسة،ت  
 جدول االستغالل المستقبلي للسنتین القادمتین على األقل. 

ملف حول الخبیر یتضمن بالخصوص السیرة الذاتیة للخبیر الذي /  2
من االتفاقیة  تختاره المؤسسة طبقا لكراس الشروط النموذجي وثالث نظائر

 .اإلطاریة مبرمة بین الطرفین

من األمر المذكور  11ویمكن تحمیل كراس الشروط المنصوص علیھ بالفصل 
  المرفقة بھذا البالغ.و مختلف الوثائق األخرى و  واالتفاقیة النموذجیة 

المذكور فإن المطالب المودعة بمقر  باألمروقصد احترام اآلجال المنصوص علیھا 
  الوزارة ال تعتبر مقبولة إال بعد استیفاء كل الوثائق المنصوص علیھا أعاله.



ویتم االنخراط النھائي بعد استیفاء اإلجراءات المنصوص علیھا باألمر 
  .منھ 14المذكور وبالخصوص بالفصل 


