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مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق 
بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.

إن رئيس اجلمهورية املؤقت،
باقتراح من وزير املالية، 

بعد االطالع على القانون األساسي عدد 67 لسنة 1999 املؤرخ في 15 جويلية 
1999 املتعلق بالقروض الصغيرة املسندة من قبل اجلمعيات،

وعلى القانون األساسي عدد 63 لسنة 2004 املؤرخ في 27 جويلية 2004 املتعلق 
بحماية املعطيات الشخصية،

مت  كما   1913 جويلية   9 في  املؤرخ  العلي  باألمر  الصادرة  اجلزائية  املجلة  وعلى 
تنقيحها وامتامها بالنصوص الالحقة،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 املؤرخ في 29 جويلية 1991 املتعلق باملنافسة 
واألسعار كما مت تنقيحه وامتامه بالنصوص الالحقة 

وعلى مجلة التأمني الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 املؤرخ في 9 مارس 
1992 كما مت تنقيحها وامتامها بالنصوص الالحقة،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 املؤرخ في 
3 نوفمبر 2000 كما مت تنقيحها وامتامها بالنصوص الالحقة،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 املؤرخ في 10 جويلية 2001 املتعلق مبؤسسات 
القرض كما مت تنقيحه وامتامه بالنصوص الالحقة،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ في 10 ديسمبر 2003 املتعلق بدعم 
املجهود الدولي ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال،

وعلى املرسوم عدد 14 لسنة 2011 املؤرخ في 23 مارس 2011 واملتعلق بالتنظيم 
املؤقت للسلط العمومية، 

وعلى املرسوم عدد 88لسنة 2011 املؤرخ في 24 سبتمبر 2011 املتعلق بتنظيم 
اجلمعيات،

وعلى مداوالت مجلس الوزراء.

يصدر املرسوم اآلتي نصه :
البـاب األول
أحـكام عـامة

ميارس  معنوي  شخص  كل  صغير  متويل  مؤسسة  يعتبر  ـ  األول  الفصل 
اعتياديا العمليات املرخص فيها في إطار هذا املرسوم.

الفصل 2 ـ حتدث مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية 
االسم برأس مال ال يقل عن ثالثة ماليني دينار (3.000.000 دينار) أو 
في شكل جمعيات خاضعة ألحكام املرسوم عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ 
في 24 سبتمبر 2011 املتعلق بتنظيم اجلمعيات، باعتماد جمعياتي 

أدنى مبائتي ألف دينار (200.000 دينار). 
الفصل 3 ـ ال تخضع مؤسسات التمويل الصغير ألحكام القانون عدد 
65 لسنة 2001 املؤرخ في 10 جويلية 2001 املتعلق مبؤسسات القرض 

املشار اليه أعاله.
وال ميكن لها قبول الودائع من العموم كما ال ميكن لها وضع أو إدارة 

وسائل الدفع كما حددها الفصل 2 من القانون سالف الذكر.
 

الفصل 4 ـ تخضع مؤسسات التمويل الصغير ألحكام القانون عدد 64 
لسنة 1991 املؤرخ في 29 جويلية 1991 املتعلق باملنافسة واألسعار 
والقانون عدد 75 لسنة 2003 املؤرخ في 10 ديسمبر 2003 املتعلق 
بدعم املجهود الدولي ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال والنصوص 

الصادرة لتطبيقهما.
مؤسسات  على  التجارية  الشركات  مجلة  أحكام  تطبق  ـ   5 الفصل 
التمويل الصغير املكونة في شكل شركات خفية االسم وأحكام املرسوم 
عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ في 24 سبتمبر 2011 واملتعلق بتنظيم 
اجلمعيات على مؤسسات التمويل الصغير املكونة في شكل جمعياتي 

ما لم تتعارض مع أحكام هذا املرسوم.
البـاب الثـاني

شروط تعاطي نشاط التمويل الصغير
العنوان األول

العمليات املرخص فيها
طبقا  الصغيرة  القروض  الصغير  التمويل  مؤسسات  تسند  ـ   6 الفصل 

للشروط الواردة بهذا املرسوم ونصوصه التطبيقية. 
العمليات  بجميع  الصغيرة  القروض  إسناد  نشاط  إطار  في  تقوم  كما 

املرتبطة بتأطير مبادرات احلرفاء وتكوينهم ومرافقتهم.
على  املساعدة  إلى  يهدف  قرض  كل  صغيرا  قرضا  يعتبر  ـ   7 الفصل 
اإلدماج االقتصادي واالجتماعي. ويتم إسناد القروض الصغيرة لتمويل 

نشاط مدر للدخل ومحدث ملواطن شغل. 
ظروف  حتسني  مستلزمات  لتمويل  القروض  هذه  إسناد  ميكن  كما 

العيش.
وزير  من  بقرار  إسناده  وشروط  الصغير  للقرض  األقصى  املبلغ  ويحدد 

املالية.
الفصل 8 ـ ينتفع بالقروض الصغيرة األشخاص الطبيعيون:

- الذين ينتمون إلى العائالت املعوزة والفئات الضعيفة ولهم القدرة 
على ممارسة نشاط اقتصادي،

- أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدرا للدخل.
 76 والفصل   70 الفصل  من  األولى  الفقرة  أحكام  تلغى  ـ   9 الفصل 
أعاله  اليها  املشار  التأمني  مجلة  من   78 الفصل  من  األولى  والفقرة 

وتعّوض مبا يلي :
الفصل 70 (فقرة أولى جديدة) :

والديوان  الصغير  التمويل  ومؤسسات  البنكية  املؤسسات  باستثناء 
الوطني للبريد يجب على األشخاص املشار إليهم بالفصل 69 من هذہ 
املجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية و ترسيمهم بسجل متسكه 
عمليات  تقدمي  لهم  يتسنى  حتى  للغرض  للتأمني  العامة  الهيئة  مصالح 

التأمني.
الفصل 76 (جديد) :

والديوان  الصغير  التمويل  ومؤسسات  البنكية  املؤسسات  باستثناء 
الوطني للبريد ال ميكن اجلمع بني ممارسة مهنة وسيط تأمني وممارسة أي 

نشاط آخر ذي صبغة جتارية.
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الفصل 78 (فقرة أولى جديدة) :
I - ترجع ملكية محفظة عقود التأمني في إطار الوكالة املمنوحة لنائب 
التأمني أو للبنك أو ملؤسسة متويل صغير أو للديوان الوطني للبريد إلى 

مؤسسة التأمني املوكلة.
 V الفصل 10 ـ تضاف فقرة 6) إلى الفصل 69 من مجلة التأمني وفقرة

إلى الفصل 78 من نفس املجلة فيما يلي نصهما : 
الفصل 69 (فقرة 6) :

عقود  بإبرام  اتفاقية  مبقتضى  املكلفة  الصغير  التمويل  مؤسسات   (6
تأمني  مؤسسات  عدة  أو  واحدة  تأمني  مؤسسة  وحلساب  باسم  التأمني 
مهما كان شكلها وبقطع النظر عن كل األحكام املخالفة لهذا وذلك 
بالنسبة إلى فروع التأمني التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير املكلف 

باملالية.
: (v فقرة ) الفصل 78

التمويل  ومؤسسات  التأمني  مؤسسات  بني  العالقات  -تخضع   v
الصغير ألحكام اتفاقية إطارية تعدها اجلمعية املهنية ملؤسسات التأمني 
للمصادقة  تخضع  والتي  الصغير  التمويل  ملؤسسات  املهنية  واجلمعية 

املسبقة لوزير املالية.
العنوان الثاني
الترخيص

الفصل 11 ـ متارس مؤسسات التمويل الصغير نشاطها بترخيص مينحه 
املنصوص  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  تقرير  ضوء  على  املالية  وزير 
املرسوم  هذا  ألحكام  طبقا  وذلك  املرسوم  هذا  من   43 بالفصل  عليها 

ونصوصه التطبيقية. 
توفر  صورة  في  الصغير  التمويل  ملؤسسة  الترخيص  مينح  ـ   12 الفصل 

الشروط التالية: 
ـ التنصيص صلب قانونها األساسي على أن غرضها يتمثل حصريا 
في إسناد القروض الصغيرة وممارسة األنشطة األخرى املنصوص عليها 

بهذا املرسوم، 
ـ أن تكون وسائلها البشرية والتقنية واملالية كافية لتحقيق غرضها،

ـ أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل واملوارد ونشاط منح القروض 
والعمليات األخرى املرتبطة بإسناد القروض، 

مع  متالئما  سنوات،  خمس  مدى  على  عملها  برنامج  يكون  أن  ـ 
امليدان  في  واحمللية  واجلهوية  الوطنية  البرامج  ومع  السوق  تشبع  حالة 
االقتصادي واالجتماعي، ويتعني أن يبني برنامج العمل املذكور الدميومة 

املالية ملؤسسة التمويل الصغير. 
األدنى  اجلمعياتي  االعتماد  دفع  أو  األدنى  املال  رأس  كامل  حترير  ـ 

املشار إليهما في الفصل 2 من هذا املرسوم قبل شروعها في النشاط.
كما مينح الترخيص ملؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب 
رؤوس األموال وصفة ضامنيهم عند االقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها.

الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  إعالم  الصغير  التمويل  مؤسسات  وعلى 
فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو هيئتها املديرة وبكل 

تعيني جديد للمسيرين.
 

التعيينات  التغييرات أو  الصغير بشأن  التمويل  رقابة  وتتشاور سلطة 
اجلديدة مع وزارة املالية ويعتبر سكوت سلطة رقابة التمويل الصغير ملدة 

شهر ابتداء من تاريخ اإلعالم موافقة عليها. 
وتضبط إجراءات منح الترخيص بقرار من وزير املالية. 

الفصل 13 ـ يوجه مطلب الترخيص إلى سلطة رقابة التمويل الصغير 
اإلرشادات  بجميع  مبّدها  تطالب  أن  للغرض  ولها  دراسته  تتولى  التي 
أربعة  أجل  في  الترخيص  قرار  ويتخذ  ضرورية.  تراها  التي  والوثائق 
أشهر من تاريخ استيفاء جميع اإلرشادات املطلوبة. وتتولى سلطة رقابة 
التمويل الصغير إعالم من يهّمه األمر كتابيا بقرار وزير املالية املّتخذ في 

شأن مطلب الترخيص.
هذا  من   11 بالفصل  عليه  املنصوص  للترخيص  تخضع  ـ   14 الفصل 

املرسوم :
على  تفريع  أو  الصغير  التمويل  مؤسسات  بني  اندماج  عملية  كل  ـ 

معنى الفصلني 25 و26 من هذا املرسوم،
ـ كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة 
إلى  يؤدي  صغير  متويل  مؤسسة  مال  رأس  من  حلصص  األشخاص  من 
التحكم فيها وفي كل احلاالت كل عملية تفضي إلى امتالك العشر أو 

اخلمس أو الثلث أو النصف أو الثلثني من حقوق االقتراع،
ـ كل تخفيض في رأس املال أو االعتماد اجلمعياتي،

موجودات  من  هام  قسط  إحالة  عنها  تنجر  أن  ميكن  عملية  وكل  ـ 
مؤسسة متويل صغير من شأنها أن تفضي إلى تغيير في تركيبتها املالية 

أو في توجهات نشاطها.
بالنسبة  املرسوم  هذا  من   13 بالفصل  املذكور  األقصى  األجل  ويخفض 

للحاالت املذكورة أعاله إلى شهر.
الفصل 15 ـ يخضع فتح كل فرع أو وكالة من قبل مؤسسة متويل صغير 
مرخص لها إلى موافقة وزير املالية بناء على رأي معلل من سلطة رقابة 

التمويل الصغير.
الفصل 16 ـ على مؤسسة التمويل الصغير في كل وقت احترام رأس 

املال األدنى أو االعتماد اجلمعياتي األدنى.
الفصل 17 ـ يسحب الترخيص من مؤسسة التمويل الصغير بطلب منها 

يوجه إلى سلطة رقابة التمويل الّصغير.
كما ميكن أن يسحب الترخيص من قبل وزير املالية على أساس تقرير 
القانوني  املمثل  إلى  االستماع  بعد  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  تعده 
عليها  املنصوص  املهنّية  اجلمعّية  رأي  وأخذ  باألمر  املعنية  للمؤسسة 

بالفصل 54 من هذا املرسوم وذلك في احلاالت التالية :
منح  تاريخ  من  ابتداء  سنة  انقضاء  بعد  النشاط  في  الشروع  عدم  ـ 

الترخيص،
ـ توقف مؤسسة التمويل الصغير عن ممارسة النشاط ملدة ستة أشهر 

متتالية،
على  منح  التي  للشروط  الصغير  التمويل  مؤسسة  استجابة  عدم  ـ 

أساسها الترخيص،
ـ إثبات أّن الترخيص أسند على أساس تصاريح مغلوطة أو بواسطة 

أي وسيلة أخرى غير شرعية،
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خصومها  تتعّدى  أصولها  أّن  الصغير  التمويل  مؤسسة  تبرير  عدم  ـ 
التي يجب عليها االلتزام بها إزاء الغير مببلغ يساوي رأس املال األدنى 

أو االعتماد اجلمعياتي األدنى.
وإذا كانت مؤّسسة التمويل الصغير موضوع السحب مكّونة في شكل 

جمعياتي، يتم إعالم الكتابة العامة للحكومة بقرار السحب وأسبابه.
الفصل 18 ـ على مؤسسة التمويل الصغير التي يسحب منها الترخيص 
لتصفية  ضروري  هو  فيما  عملياتها  وحصر  فورا  املالي  نشاطها  إنهاء 
نشاط القروض الصغيرة وعند االقتضاء األنشطة األخرى املرخص فيها 
وذلك خالل مدة ال تتجاوز سنة مع إمكانية متديدها مبوافقة سلطة رقابة 

التمويل الصغير. 
سحب  يكون  عندما  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  تقوم  ـ   19 الفصل 

الترخيص بناء على طلبها بتعيني مصّفي للنشاط أو للمؤسسة.
ويتعني إعداد تقرير في تصفية النشاط أو املؤسسة من قبل خبير محاسب 
مرّسم بجدول هيئة اخلبراء احملاسبني بالبالد التونسية، يتم عرضه على 

سلطة رقابة التمويل الصغير.
وتبقى مؤسسة التمويل الصغير خالل مدة التصفية خاضعة ملراقبة سلطة 

رقابة التمويل الصغير. 
اقتراح حّل مؤّسسة متويل صغير إال بعد  الفصل 20 ـ ال ميكن حّل أو 

سحب الترخيص. 
جمعياتي  شكل  في  مكونة  صغير  متويل  مؤسسة  تصفية  صورة  وفي 
املؤسسة  لهذه  العاّمة  اجللسة  تفوض  للتصفية  ناجتا  تصفيتها  أفرزت 
لهيئتها املديرة تخصيص ناجت التصفية لفائدة جمعيات لها غرض مماثل 

والتي ميكن أن تكون محددة بالنظام األساسي للمؤسسة. 
العنــوان الثالث
التحجيرات

الفصل 21 ـ ال ميكن ألي كان أن يدير أو يسير أو يلزم مؤسسة متويل 
صغير : 

التزوير  ارتكاب  أجل  من  بات  حكم  شأنه  في  صدر  قد  كان  إذا  ـ 
جرائم  أجل  من  أو  التحيل  أو  مؤمتن  خيانة  أو  السرقة  أو  بالكتابات 
القوانني  عليها  تعاقب  جنحة  أجل  من  أو  بالشرف  ماسة  أو  أخالقية 
املتعلقة بالتحيل أو من أجل االستيالء على أموال الغير أو قيمهم أو 
االختالس املرتكب من قبل مؤمتن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد 
مخالفة  أو  املخالفات  هذه  بواسطة  عليها  احلصول  مت  أشياء  إخفاء  أو 

التراتيب اخلاصة بالصرف،
ــ إذا كان قد صدر في شأنه حكم بات باإلفالس،

ـ إذا كان متصرفا أو وكيال لشركات ومت التصريح بإفالسها أو إذا 
املجلة  من   289 و   288 الفصلني  مبقتضى  حكم  عليه  صدر  قد  كان 

اجلزائية املتعلقني بالتسبب في اإلفالس.
الفصل 22ـ  ال ميكن ملسير مؤسسة متويل صغير أن يباشر في نفس الوقت 

أي وظيفة تسيير في مؤسسة متويل صغير أخرى.
الفصل 23 ـ يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة متويل 

صغير بأن يقوم بشكل اعتيادي بعمليات التمويل الصغير. 
كما يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة متويل صغير 
صغيرة“  قروض  ”جمعية  أو  صغير“  متويل  ”مؤسسة  عبارات  يدرج  أن 

فيما  أو  االجتماعي  اسمه  أو  التجارية  تسميته  في  قروض“  أو ”شركة 
يقوم به من إشهار أو أن يستعمل هذه العبارات بأية صورة من الصور 
في نشاطه كما يحجر استعمال أية تسمية أخرى من شأنها اإليحاء بأن 

املؤسسة هي مؤسسة متويل صغير.
الهيئة  أعضاء  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يحجر  ـ   24 الفصل 
املديرة أو أعضاء هيئة اإلدارة اجلماعية ملؤسسة التمويل الصغير وعلى 
مسيريها ووكالئها ومراقبيها ومستخدميها إفشاء األسرار التي أطلعهم 
بوظيفتهم  قيامهم  مبوجب  عليها  اّطلعوا  التي  أو  املؤسسة  حرفاء  عليها 
باستثناء احلاالت املرخص فيها مبقتضى القانون وإال كانوا عرضة للتتبع 

من أجل مخالفة أحكام الفصل 254 من املجلة اجلزائية.
البـاب الثالث

التطور املؤسساتي و االحتادات
العنــوان األّول
االندماج

وتشكيل  االندماج  أكثر  أو  صغير  متويل  ملؤسستي  ميكن  ـ   25 الفصل 
أخذ  بعد  املالية  وزير  من  لترخيص  تخضع  جديدة  صغير  متويل  مؤسسة 
رأي سلطة رقابة التمويل الصغير و ذلك طبق الشروط املنصوص عليها 

بالتشريع اجلاري به العمل.
شكل  في  مكونة  صغير  متويل  ملؤسسات  االندماج  إجراءات  وتضبط 

جمعياتي بقرار من وزير املالية.
العنــوان الثاني

التفريع 
الفصل 26 ـ ميكن لكّل مؤسسة متويل صغير مكونة في شكل جمعياتي 
أن تفصل نشاطها املتعلق بالتمويل الصغير باملساهمة في مؤسسة متويل 
صغير تكون في شكل شركة خفية االسم أو في شكل جمعية. ويتّم إسناد 
الترخيص في النشاط لهذه الفروع وفقا لإلجراءات املنصوص عليها بهذا 

املرسوم والنصوص الصادرة لتطبيقه.
نشاط  تعاطي  نشاطها  بتفريع  قامت  صغير  متويل  مؤسسة  على  يحجر 

التمويل الصغير بصفة مباشرة.
رقابة  سلطة  ملراقبة  خاضعة  وتبقى  تنموية  جمعية  تعتبر  ـ   27 الفصل 
جمعيات  شكل  في  مكونة  صغير  متويل  مؤسسة  كّل  الصغير  التمويل 
من   26 للفصل  طبقا  الصغير  بالتمويل  املتعلق  نشاطها  بتفريع  قامت 

هذا املرسوم. 
هذه  لها  اخلاضعة  والتصاريح  املالية  والشفافية  احلوكمة  معايير  وحتّدد 

اجلمعيات بقرار من وزير املالية.
العنـوان الثـالث
االحتادات

شكل  في  مكّونة  أكثر  أو  صغير  متويل  ملؤسستي  ميكن  ـ   28 الفصل 
هذه  وفي  إحتاد.  في  االنخراط  أو  بينها  فيما  احتاد  تكوين  جمعياتي 
احلالة، يحتسب االعتماد اجلمعياتي األدنى املنصوص عليه بالفصل 2 

من هذا املرسوم بطريقة مجّمعة.
ويتكّون اإلحتاد في شكل جمعية أو جتمع مصالح اقتصادية مع مراعاة 

التشاريع اجلاري بها العمل في هذا اخلصوص.
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ال ميكن ملؤسسة متويل صغير مكّونة في شكل جمعياتي أن تكون عضوا 
ألكثر من احتاد له نفس املهام. ويتكّون أعضاء االحتادات من مؤسسات 

متويل صغير مكّونة في شكل جمعياتي.
أجل  من  بأمواله  أو  بخبرته  االحتاد  في  املشاركة  شخص  لكل  ميكن 
ميكن  بخدماته. وال  االنتفاع  دون  االحتاد  أهداف  حتقيق  على  املساعدة 
لهؤالء األشخاص مسك أكثر من %35 من حقوق االقتراع في اجللسة 

العاّمة لإلحتاد املكّون في شكل جتمع مصالح اقتصادية.
بقرار  منها  واالنسحاب  االحتادات  في  االنخراط  وطرق  شروط  وتضبط 

من وزير املالية.
الفصل 29 ـ مينح وزير املالية لإلحتاد ولكاّفة أعضائه ترخيصا جماعيا 
طبقا للشروط واإلجراءات املضبوطة ملؤسسات التمويل الصغير. ويعتبر 
في هذه احلالة، الترخيص اخلاّص بكّل مؤسسة متويل صغير انخرطت في 

إحتاد الغيا.
ومتثيل  ورقابة  متابعة  كهياكل  االحتادات  تتصرف  ـ   30 الفصل 
اخلدمات  وتقدمي  أعضائها،  مصالح  وإدارة  بحماية  وتتكفل  ألعضائها 
املختلفة وخاّصة اخلدمات اإلدارية واملهنية واملالية للمساعدة في حتقيق 

أهدافهم. 
و تضبط مهام االحتاد بقرار من وزير املالية.

وال ميكن لالحتاد : 
ـ منح القروض الصغيرة، على معنى هذا املرسوم، 

ـ ضمان القروض الصغيرة املسندة من قبل اجلمعيات األعضاء، 
ـ جتميع سيولة أعضائه.

كّل احتاد مكّلف بإجراء مراقبة على الوثائق و على عني املكان للعمليات 
التي يقوم بها أعضاؤه.

وعلى كّل احتاد القيام على األقل مرة في السنة، بعملية تفقد ألعضائه 
وال ميكن لالحتادات التي ال حتترم هذا االلتزام في سنتني متتاليتني، أن 

يسمح لها بقبول منخرطني جدد.
وميكن لالحتاد عند االقتضاء أن :

حتت  أعضائه  أحد  وضع  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  من  يطلب  ـ 
سلطة  قبل  من  تعيينه  صورة  في  املهّمة  بهذه  والقيام  الوقتي  التصّرف 

رقابة التمويل الصغير،
ـ يدير عملية اندماج بني اثنني أو أكثر من أعضائه، 

ـ يعّني مبقرر من وزير املالية كمصفي ألعضائه. 
الباب الرابع

احلوكمة والرقابة الداخلية 
العنوان األّول 
احلوكمة

الفصل 31 ـ على كل مؤسسة متويل صغير في إطار مزاولة نشاطها، 
اعتماد إجراءات حوكمة متّكن من الفصل الواضح بني وظائف الهياكل 
املديرة والهياكل املكّلفة بالتصّرف وذلك حسب معايير يتّم ضبطها بقرار 

من وزير املالية. 

العنوان الثاني 
أحكام الرقابة الداخلية

للرقابة  مالئم  نظام  وضع  صغير  متويل  مؤسسة  كّل  على  ـ   32 الفصل 
ومتابعة  وحتديد  الداخلية  لإلجراءات  الدائم  التقييم  يضمن  الداخلية 

وإدارة املخاطر املتعّلقة بنشاطها.
مجموع  يتجاوز  والتي  الصغير  التمويل  مؤسسات  على  ـ   33 الفصل 
دائمة  جلنة  إحداث  املالية،  وزير  من  بقرار  حتديده  يتم  مبلغا  أصولها 
للتدقيق الداخلي تخضع مهامها وتركيبتها للتشريع اجلاري به العمل. 

الـباب اخلامس
حماية احلرفاء

العموم  إعالم  الصغير  التمويل  مؤسسات  على  يجب  ـ   34 الفصل 
بالشروط املتعلقة بعمليات إسناد القروض الصغيرة، و يتم ذلك خاصة 
عن طريق معلقات مبكاتبها مع التنصيص الدقيق والشامل لهذه الشروط 

في عقد القرض. 
ومينع على هذه املؤسسات قبض عموالت واسترجاع مصاريف مرتبطة بهذا 
النشاط من املنتفعني من غير التي نص عليها القرار املشار إليه بالفصل 
اإلطارية  باالتفاقية  عليها  املنصوص  والعموالت  املرسوم  هذا  من   7
املنصوص عليها بالفصل 78 من مجلة التأمني. تضبط املعايير الدنيا 
التمويل  مؤسسة  بني  العالقات  على  املطبقة  التعاقد  وشروط  للشفافية 

الصغير وحرفائها بقرار من وزير املالية.
لسنة   63 عدد  األساسي  للقانون  الصغير  التمويل  مؤسسات  وتخضع 
املعطيات  بحماية  املتعلق   2004 جويلية   27 في  املؤرخ   2004

الشخصية. 
الفصل 35 ـ على مؤسسات التمويل الصغير أن :

ـ تقّدم حلرفائها منتجات وخدمات تتالءم وقدرتهم على السداد، 
واخلدمات  املنتجات  ونوعية  كلفة  حول  الكاملة  املعلومات  توفر  ـ 

املعروضة على احلرفاء، 
مع  عالقتهم  في  املستخدمون  بها  يتقيد  أخالقية  معايير  حتدد  ـ 

احلرفاء،
ـ تتخذ تدابير كافية لكشف وتصحيح أي فساد أو سوء معاملة جتاه 

احلرفاء.
قبل  من  للحرفاء  العادلة  املعاملة  من  األدنى  احلّد  متطلبات  تضبط 

مؤسسات التمويل الصغير بقرار من وزير املالية. 
للمعاجلة  آلية  وضع  الصغير  التمويل  مؤسسات  على  ـ   36 الفصل 

السريعة لتشكيات وعرائض احلرفاء. 
البـاب الســادس

املعايير املالية واحملاسبية 
واملخصصة  الصغير  التمويل  مؤسسات  موارد  تتكون  ــ   37 الفصل 

لتحقيق غرضها من :
ـ رأس مال الشركة خفية االسم أو االعتماد اجلمعياتي، 

ـ األموال املوضوعة على ذمتها في إطار االتفاقيات وعقود البرامج 
املبرمة مع مؤسسات أو إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية،
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ـ الهبات أو اإلعانات املالية مع مراعاة التشريع اجلاري به العمل، 
متعدد  أو  الثنائي  التعاون  إطار  في  تعبئتها  ميكن  التي  املوارد  ـ 

األطراف، 
ـ محاصيل استرجاع القروض الصغيرة التي متنحها، 
ـ موارد االقتراض بالدينار التونسي من اجلهاز املالي،

رأس  من   %  10 من  أكثر  ميتلكون  الذين  املساهمني  من  قروض  ـ 
الشركات  مجلة  أحكام  مراعاة  مع  االسم  خفية  للشركات  بالنسبة  املال 

التجارية،
بالنسبة  اخلزينة  وألوراق  رقاعية  إصدارات  طريق  عن  االقتراضات  ـ 

للشركات خفية االسم،
ـ احملاصيل املتأتية من املساهمات ومن التفويت فيها،

ـ املداخيل املتأتية من توظيف أموالها.
شكل  في  املكّونة  الصغير  التمويل  مؤسسات  على  مينع  ـ   38 الفصل 

جمعياتي توزيع أرباح بأي شكل من األشكال.
طبقا  محاسبة  مبسك  الصغير  التمويل  مؤسسات  تلتزم  ـ   39 الفصل 

ملعايير احملاسبة التي تضبط بقرار من وزير املالية.
الفصل 40 ـ تقوم مؤسسات التمويل الصغير بتدقيق خارجي حلساباتها 

حسب صيغ تضبط بقرار من وزير املالية.
الفصل 41 ـ تلتزم مؤسسات التمويل الصغير باحترام قواعد ومعايير 

التصرف و يتم ضبط هذه القواعد واملعايير بقرار من وزير املالية. 
رقابة  سلطة  مبوافاة  الصغير  التمويل  مؤسسات  تلتزم  ـ   42 الفصل 

التمويل الصغير بـ :
ـ قوائمها املالية السنوية مصادق عليها من قبل املدقق اخلارجي،

ـ كل املعلومات املطلوبة والتي تضبط بقرار من وزير املالية.
البـاب السـابع

رقابة وتنظيم مؤسسات التمويل الصغير
العنــوان األّول

”سلطة رقابة التمويل الصغير“
الفصل 43 ـ أحدثت هيئة تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي 

تسمى ”سلطة رقابة التمويل الصغير“ يكون مقرها بتونس العاصمة.
تكلف سلطة رقابة التمويل الصغير بـ :

الرأي  وإبداء  الصغير  التمويل  ملؤسسات  الترخيص  ملفات  دراسة  ـ 
فيها،

ـ إعالم مؤسسات التمويل الصغير بقرار الترخيص الصادر عن وزير 
املالية، 

ـ مراقبة الوثائق واملراقبة على عني املكان ملؤسسات التمويل الصغير 
واحتاداتها واجلمعيات التي قامت بتفريع نشاطها،

يتم  شروط  حسب  الصغير  التمويل  ملؤسسة  وقتي  متصرف  تعيني  ـ 
ضبطها مبقرر من وزير املالية،

ـ تسليط عقوبات إدارية، ما عدى سحب الترخيص، في حالة مخالفة 
أحكام هذا املرسوم ونصوصه التطبيقية،

ونصوصه  املرسوم  هذا  أحكام  مخالفة  حالة  في  خطايا،  تسليط  ـ 
التطبيقية، تستخلص لفائدة خزينة الدولة وحتدد مبالغها بقرار من وزير 

املالية،
ملؤسسات  الترخيص  سحب  حول  املالية  لوزير  معلل  مقترح  تقدمي  ـ 

التمويل الصغير واحتاداتها،
ـ إرساء منظومة لتجميع املخاطر املتعلقة بالقطاع وتبليغها ملؤسسات 
التمويل الصغير عند طلبها وميكن لها للغرض أن تطلب من مؤسسات 
التمويل الصغير أن متدها بجميع اإلحصائيات واملعلومات التي تسمح 
لها باالطالع على تطور نشاطها. كما ميكن لها إبرام عقود شراكة مع 

سلط رقابة مماثلة لتبادل املعلومات،
بالتمويل  املتعلقة  التشاريع  بخصوص  املالية  لوزير  رأيها  إبداء  ـ 

الصغير.
ممارسة  في  مستقلة  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  تكون  ـ   44 الفصل 
إليها  املوكولة  باملهام  للقيام  الالزمة  الصالحيات  بكل  وتتمتع  مهامها 
الالزمة  وبالصالحيات  العمل  بها  اجلاري  والتراتيب  القوانني  مبقتضى 

إلدارة املصالح التي حتدثها لهذا الغرض.
إدارة  مجلس  من  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  تتركب  ـ   45 الفصل 

وإدارة عامة.
يتعني أن يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير 
من ذوي اجلنسية التونسية ومتمتعني بجميع حقوقهم املدنية والسياسية. 
و يحجر على رئيس وعلى أعضاء مجلس اإلدارة ممارسة نشاط التمويل 

الصغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة طيلة فترة عضويتهم.
يتركب مجلس اإلدارة من رئيس والسبعة األعضاء اآلتي ذكرهم :

ـ قاض من الرتبة الثالثة، 
ـ مستشار لدى احملكمة اإلدارية، 

ـ ممثل عن وزارة املالية ، 
ـ ممثل عن الهيئة العامة للتأمني، 

ـ ممثل عن املجلس الوطني للمحاسبة، 
ـ ممثل عن البنك املركزي التونسي، 

ـ عضو يتم اختياره خلبرته في ميدان التمويل الصغير.
يتم تعيني رئيس مجلس اإلدارة وأعضائه بقرار من وزير املالية باقتراح 
من اجلهات املعنية وحتدد مدة العضوية بخمس سنوات، قابلة للتجديد 
مرة واحدة. ويتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن مهامهم منحا 

حتدد بقرار من وزير املالية.
ويضبط مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير، باقتراح من املدير 
العام، مبادئ تنظيم املصالح ويحدد قواعد العرف املهني لألعوان واإلطار 

العام لالنتداب.
الفصل 46 ـ يسير سلطة رقابة التمويل الصغير مدير عام يتم تعيينه 
الهيئات  مختلف  لدى  متثيلها  يتولى  و  املالية  وزير  من  باقتراح  بأمر 

القضائية واإلدارية.
يقوم املدير العام بتنظيم وإدارة مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير.

الطعن  في  بالنظر  بتونس  االستئناف  محكمة  تختص  ـ   47 الفصل 
الطعن  وإجراءات  آجال  طبق  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  قرارات  في 
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الطعن  يوقف  وال  والتجارية  املدنية  املرافعات  مبجلة  عليها  املنصوص 
التنفيذ. إال أنه ميكن لرئيس محكمة االستئناف بتونس أن يأذن بتوقيف 
تنفيذ القرار املطعون فيه إذا كان ذلك من شأنه أن يحدث أثارا يستحيل 

تداركها. 
الفصل 48 ـ تتكون موارد سلطة رقابة التمويل الصغير من :

ـ اعتمادات من ميزانية الدولة،
ـ محاصيل أمالكها،

ـ محاصيل التفويت في أصولها،
ـ احملاصيل املتأتية من اخلدمات التي تسديها، 

ـ مساهمة مؤسسات التمويل الصغير تضبط بقرار من وزير املالية.
الفصل 49 ـ تتمتع الديون املستحقة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير 
فيما يتعلق باالستخالص باالمتياز العام املخصص لفائدة الدولة وميكن 
استخالصها بواسطة بطاقات إلزام بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليها 

من قبل وزير املالية.
دائرة  لرقابة  الصغير  التمويل  رقابة  سلطة  تخضع  ـ   50 الفصل 

احملاسبات.
الفصل 51 ـ تضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير بأمر.

وأعضاء  رئيس  وعلى  واألعوان  العام  املدير  على  يحجر  ـ   52 الفصل 
مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير إفشاء األسرار التي اطلعوا 
عليها مبوجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء احلاالت املرخص فيها مبقتضى 
القانون وإال كانوا عرضة للتتبع من أجل مخالفة أحكام الفصل 254 

من املجلة اجلزائية.
الفصل 53 ـ في صورة إخالل مؤسسات التمويل الصغير بأحكام هذا 

املرسوم ونصوصه التطبيقية ميكن لسلطة رقابة التمويل الصغير :
1) توجيهها إنذار،

2) توجيهها توبيخ مع إلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية في آجال 
محددة،

3) إلزامها بعقوبة إدارية أو مالية حتدد بقرار من وزير املالية،

4) تعليق كّل نشاطها أو جزء منه ملدة تتراوح بني شهر و ستة أشهر،

5) توقيف كل مسيريها أو البعض منهم عن العمل،

قابلة  أشهر  ستة  تتجاوز  ال  ملّدة  الوقتي  التصّرف  حتت  وضعها   (6
للتمديد مّرة واحدة،

7) اقتراح سحب الترخيص املسند لها. 

دون  العقوبات  هذه  تسليط  الصغير  التمويل  رقابة  لسلطة  يجوز  وال 
مضمونة  برسالة  الصغير  التمويل  ملؤسسة  القانوني  املمثل  استدعاء 
الوصول مع اإلعالم بالبلوغ خمسة عشر يوما على األقل قبل التاريخ 

املعني لسماعه. 
وميكن للمعني باألمر بطلب منه احلصول على نسخة من الوثائق املكونة 

مللف املخالفة. 

العنــوان الثاني
اجلمعية املهنية ملؤسسات التمويل الصغير

مهنية  جمعية  تكوين  الصغير  التمويل  مؤسسات  على  ـ   54 الفصل 
هدفها      يتمثل  الصغير  التمويل  مؤسسات  جميع  وجوبا  فيها  تنخرط 

في :
السلط  لدى  الصغير  التمويل  ملؤسسات  املشتركة  املصالح  متثيل  ـ 

العمومية،
ـ دراسة وإبداء الرأي في كّل مسألة ذات مصلحة مشتركة تخص املهنة 

وإعداد واقتراح توصيات في الغرض،
ـ إعداد وضبط مجلة أخالقيات املهنة تكون ملزمة جلميع أعضائها 

وحترص على ضمان احترامها. 
الصغير  التمويل  ملؤسسات  املهنية  للجمعية  األساسي  القانون  ويخضع 
التمويل  رقابة  سلطة  رأي  أخذ  بعد  املالية  لوزير  املسبقة  املصادقة  إلى 

الصغير.
البـاب الثـامن
العقوبات

الفصل 55 ـ يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وبخطية 
تتراوح من 5.000 دينار إلى 50.000 دينار أو بإحدى العقوبتني فقط 
املرسوم.  هذا  من   23 الفصل  من  األولى  الفقرة  أحكام  يخالف  من  كل 

وتضاعف العقوبة في صورة العود.
ويعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية تتراوح من 1.000 دينار إلى 
10.000 دينار أو بإحدى العقوبتني فقط كل من يخالف أحكام الفصل 
وتضاعف  املرسوم  هذا  من   23 الفصل  من  الثانية  الفقرة  وأحكام   21

العقوبة في صورة العود.
وتطبق العقوبات بالسجن املنصوص عليها بهذا الفصل على املسيرين 

وكل من تثبت مسؤوليته اجلزائية الشخصية.
الفصل 56 ـ عالوة على تطبيق العقوبات املنصوص عليها بهذا املرسوم، 
الصغير  التمويل  لنشاط  املنظمة  والتراتيب  للتشريع  املخالفات  تعرض 

مقترفيها للتتبعات العدلية طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.
البـاب التـاسع
أحكام مختلفة

 1999 لسنة   67 عدد  األساسي  القانون  أحكام  تلغى  ـ   57 الفصل 
املؤرخ في 15 جويلية 1999 املتعلق بالقروض الصغيرة املسندة من قبل 
اجلمعيات غير أنه يتواصل العمل بالنصوص الصادرة لتطبيقه إلى حني 

صدور النصوص التطبيقية لهذا املرسوم.
الفصل 58 ـ تعتبر اجلمعيات املرخص لها طبقا للقانون األساسي عدد 
بالقروض  املتعلق   1999 جويلية   15 في  املؤرخ   1999 لسنة   67
الصغيرة املسندة من قبل اجلمعيات مرخصا لها كمؤسسات متويل صغير 
على شرط أن متتثل ألحكام هذا املرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ 

صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 59 ـ ينشر هذا املرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 نوفمبر 2011.
رئيس اجلمهورية املؤقت

فؤاد املبزع


