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                                                                                                      ضيالقاالقانون مذكرة تقديمية لمشروع 

 إلى شركة مساهمة  صندوق الضمان المركزيتحويل ب

 

  .إلى شركة مساهمة مان المركزيصندوق الضتحويل القانون القاضي بتسعى هذه المذكرة إلى تقديم مشروع 

، على تمكينه من مواكبةوصندوق للالمنظم إصالح اإلطار القانوني ساسا إلى أهدف مشروع القانون هذا يو
بالنسبة خاصة  ،تسهيل الولوج للتمويلفي مجال الستراتيجيات والسياسات العمومية اأساس دائم و محصن، 

من باقي الفئات المستهدفة و ،والمقاوالت والمؤسسات العمومية ،للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
   طرف الدولة.

خذ بعين مع األ ،خالل القانون الحالي التجربة والدروس المستخلصة منبناء عن مشروع هذا القد تم إعداد و
   .في هذا المجال أحسن الممارسات الدوليةاالعتبار 

  :ما يلي  اساسا المذكورالمقتضيات األساسية لمشروع القانون وتهم 

  

 : مساهمةتحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة  - 1

إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد هو هذا التعديل من هدف ال
  الضمان.االصالحات لنظام من جديد جيل ل ،على المدى المتوسطالمجال، فتح مع  ،الحكامـة والمسؤولية

مما سيشكل إطاًرا ، نفسها كأفضل ممارسة لمنظمات الضمان في جميع أنحاء العالمالمساهمة شركة التفرض و
القواعد من حيث الشفافية واالنضباط لنفس المؤسسة العمومية ، مع اخضاع لتسيير نظام الضمانمناسبًا 

  خاصة.ال اتالمفروضة على المؤسس ،والمسؤولية

   

 فهاهداتوسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف  - 2

تنفيذ ومواكبة لتشمل مهام صندوق الضمان المركزي تهدف المقتضيات المدرجة في هذا الباب لتوسيع 
من وباقي الفئات المستهدفة  الولوج للتمويل لفائدة المقاوالتتسهيل  في مجالة يالتوجهات والسياسات الحكوم

  .قدمهاسي الخدمات واآلليات المالية وغير المالية التي من خاللأساسا  وذلك ،قبل الدولة

والتي ستشكل  الخاص الحسابهالشركة نفذها تويعتمد مشروع هذا القانون على التمييز بين األنشطة التي 
  ، وتلك المنجزة لحساب الغير بما في ذلك الدولة.االحصة الكبرى من  نشاطه
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 الحكامةتعزيز نظام  - 3

مجال تدخلها ، وذلك اعتبارا لتوسع شركةهو تعزيز نظام حكامة العلى هذا المستوى الهدف من اإلصالح 
المكلف وزير المجلس إدارة يرأسه شركة من طرف ال، بذلك، ستتم  إدارةو  .والزيادة المتوقعة في التزاماتها

 .مستقلينأعضاء ، ويضم بالمالية

 

  :السالمة المالية لنظام الضمانتعزيز واستدامة  - 4

بعمليات الضمان لصالح فقط  الصندوق المركزي يقوم، 2009لضمان في عام الوطني ل منذ إصالح نظام
  .الذاتيةأمواله لحساب الضمان  عملياتعن ، حيث تم التخلي نهائيا الغير

في ندوق لحساب الدولة، تي يديرها الصالالصناديق دمج  إلىعلى هذا المستوى  يهدف التعديل المقترح 
في إطار متماسك يتماشى  ،عن المخاطر التي يتم تحملها ةلصبح بالتالي مسؤوتسي تالوشركة للالمالية  حصيلةال

 .وأفضل الممارسات في هذا المجالبنكية الرقابة مع مبادئ ال

. المأخوذة لتزاماتباال ةتعلقالملمخاطر تغطية ابالخاصة تلك  ،ومن بين محاور اإلصالح المخطط لها أيضا

  .نظام خاص لتغطية المخاطر المرتبطة بالتزامات الشركةولهذه الغاية، ينص مشروع القانون على إنشاء 

  

 الشركة جديد بين الدولة وتعاقدي تحديد إطار  - 5

 دعم التمويلنجاعة أفضل للسياسات العمومية في مجال فعالية وفي البحث عن الهدف على هذا المستوى يحدد 

، ةاألخير ههذيحدد أولويات ، الشركةبين الدولة و  ومتطور جديد تعاقدي من خالل تحديد إطار وذلك
مصادر كذا و ،والتقييمتتبع إطار ال و ،المسطرةو  ، واألهداف النوعيةمن دعم الدولة طراف المستهدفةاألو

  .التمويل


