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  أوت13 مؤرخ في 2017لسنة  111 عدد رئاسيبمقتضى أمر    

      .عضو: ـ سلوى الحمروني   عضو،: ـ صالح الدين الجورشي   عضو،: ـ كريم بوزويتة   عضو،: قبال الغربي اـ   عضو،: ـ مالك غزواني   عضو،: ـ درة بوشوشة   عضو،: ـ سليم اللغماني   عضو،: ـ عبد المجيد الشرفي   رئيسة،: ـ بشرى بالحاج حميدة   :آلتي ذكرهم وتتركب من السيدات والسادة ااإلنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة ، والمعايير الدولية لحقوق 2014 جانفي 27مقتضيات دستور  إلى استنادااإلصالحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة تحدث لجنة لدى رئيس الجمهورية تتولى إعداد تقرير حول   .2017
 أوت 9مؤرخ في  2017لسنة  863حكومي عدد بمقتضى أمر    

   األموال، غسل ومنع اإلرهاب بمكافحة المتعلق 2015 أوت 7 في المؤرخ 2015 لسنة 26 عدد األساسي وعلى القانون  طالع على الدستور،بعد اال  إن وزير المالية بالنيابة، .تعلق بضبط معايير الحوكمة لمؤسسات التمويل الصغيري 2017 جويلية 26 من وزير المالية بالنيابة مؤرخ فيقرار     .2017 جوان أوللديوان وزير المالية بالنيابة ابتداء من  مستشار المصالح العمومية، رئيسا ،سمي السيد خليل شطورو  .2017

القانون عدد مقتضى  وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة ب
حها  كما تم تنقي2000 نوفمبر 3 المؤرخ في 2000 لسنة 93  لسنة 16 وخاصة القانون عدد وإتمامها بالنصوص الالحقة

 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 88وعلى المرسوم عدد    ،2009 مارس 16 المؤرخ في 2009
 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117وعلى المرسوم عدد    المتعلق بتنظيم الجمعيات،2011
 جويلية 24 في  المؤرخ2014 لسنة 46بالقانون عدد  تنقيحه تم كمالصغير  المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل ا2011
 سبتمبر 28 المؤرخ في 2012 لسنة 2128وعلى األمر عدد    منه،33 و32و 31 وخاصة الفصول 2014
 نوفمبر 17 في وزير االقتصاد والمالية المؤرخ وعلى قرار   وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية  المتعلق2016 وتأ 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي وعلى األمر  ، المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير2012
الحوكمة  معايير الفصل األول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط  : قرر ما يلي  .الصغير التمويل رقابة سلطة رأي وعلى  الصغير، التمويل مؤسسات لحسابات الخارجي التدقيق صيغ بضبط المتعلق 2014 بغاية إرساء قواعد التصرف السليم  الصغير التمويل لمؤسسات شكل  في مكونة صغير تمويل مؤسسة كل   ـ على2الفصل   عامةأحكام   الباب األول  . مما يضمن استدامتها،والحذر إدارة  يتمثل في مجلس حوكمة نظام اعتماد االسم خفية شركة جماعية طبقا ألحكام مجلة  إدارة وهيئة مراقبة مجلس أو عام ومدير اعتماد  جمعياتي شكل في مكونة صغير تمويل مؤسسة كل على  .الشركات التجارية أن يكون،  صغير تمويل إدارة مؤسسة ال يمكن ألي عضو بهيكل  .الهياكل المكّلفة بالتصرفوظائف  ولمديرةاهياكل الاعتماد إجراءات حوكمة تمّكن من الفصل الواضح بين وظائف  في إطار مزاولة نشاطها، ،على كل مؤسسة تمويل صغير .هيئة مديرة ومدير تنفيذي حوكمة يتمثل في نظام صغير أخرى  تمويل مؤسسة إدارة في نفس الوقت، عضوا بهيكل   .تنشط بالبالد التونسية
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بصفة واضحة لغاية ضمان توازن السلط  التصرف وهيكل اإلدارة أن يّتم تحديد توزيع المسؤوليات بين هيكليجب  ـ 3الفصل   .الصغير التمويلال يمكن لهيكل اإلدارة المشاركة في التصرف اليومي لمؤسسة  إدارة مؤسسة التمويل الصغير   تتمّثل مهام هيكلـ 4الفصل   هيكل اإلدارة  الباب الثاني .المسؤوليات وتحديد يجية مة للمؤسسة بما في ذلك استراتستراتيجية العاـ ضبط اال  : خاصة في  ستراتيجية في إطار اال المؤسسة متابعة تنفيذ أهدافـ  التصرف،  التصرف في المخاطر، وذلك باقتراح من هيكل هيكل التصرف المتعلقة خاصة بالتعهدات المالية  تقييم قراراتـ  عليها، المصادق التصرف واإلطارات العليا  المصادقة على تسمية أعوان هيكلـ  والسهر على تنفيذه الفعلي، التصرف هيكل قبل من إعداده تم وفعال للمؤسسة ناجع ةداخلي رقابة نظام ىعل المصادقةـ  المخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي،وظائف كل من التصرف في  السهر على استقاللية وفعاليةـ  هرمي واضح للمسؤوليات على جميع المستويات، تسلسل مع تحديد المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسةـ  الصغير،ضاء و المساهمين وإلى العموم وإلى سلطة رقابة التمويل إلى األعمراقبة التصرف والسهر على ضمان جودة المعلومة المقدمة ـ   بمجلس اإلدارة،على الجلسة العامة تعيين عضو أو أعضاء مستقلين  اقتراحـ   المشار إليه أعاله، 2011 لسنة 117 عدد المرسوم  من8 و7على حسن تطبيق مقتضيات الفصلين  السهرـ  المهنية للمؤسسة، واألخالقيات سلوكالمصادقة على مدونة الـ  السهر على التحكم في األسس المالية للمؤسسة،ـ  للمؤسسة،  .ثقة الحرفاء على الحفاظ من يمّكنهاالسهر على أن تتمتع المؤسسة بصفة دائمة بسمعة جيدة مما ـ  ،للحرفاءوممارسات وقواعد التمويل المسؤول وتجنب التداين المفرط خالقيات واأل السلوك مراقبة احترام التشريع ومدونةـ  العامة، ستراتيجيتهااوأهدافها و المؤسسة وعلى أجورهم طبقا لثقافة

يمكن  التي المصالح تضارب وإدارة توقي سياسة على يصادقـ  يصادق ويحفظ محاضر االجتماعات في دفتر خاص،ـ  يعد محاضر اجتماعاته،ـ  ذلك، محددين مسبقا أو كلما اقتضت مصلحة المؤسسةيعقد اجتماعات بصفة منتظمة حسب رزنامة وجدول أعمال ـ  عضاء، يكون له ميثاق مصادق عليه من قبل جميع األـ   :إدارة مؤسسة التمويل الصغير أن   ـ يجب على هيكل5الفصل  ن أو المنخرطين وأعضاء هيكل تنشأ بين المؤسسة والمساهمي أن رف يضع آليات تمّكن الموظفين من تنبيه هياكل اإلدارة والتصـ  العمل المتعلقة برقابة االتفاقيات المنّظمة،يسهر على احترام االلتزامات القانونية والترتيبية الجاري بها ـ  اإلدارة والموظفين والغير، ) 5(يكون مساهما، أو يمّثل مساهما، بنسبة تفوق خمسة ـ  سنوات السابقة لتعيينه صلب هيكل اإلدارة،) 6(خالل الست بالمؤسسة أو إحدى شركات المجمع الذي تنتمي إليه المؤسسة تربطه أو كانت تربطه عالقة أجير أو وظيفة تنفيذية ـ   : التاليةالتمويل الصغير، كل شخص معني بحالة أو أكثر من الحاالت  ال يعد عضوا مستقال صلب هيكل إدارة مؤسسة  ـ7الفصل   .بين المسيرين على األكثرشكل شركة خفية االسم عضوا مستقال على األقل، وعضوا من ونة في يجب أن يتضمن هيكل إدارة مؤسسة تمويل صغير مك  .الصغير ومع المخاطر التي يمكن أن تواجههااجتماعاته متالئمين مع طبيعة وحجم نشاط مؤسسة التمويل  يجب أن يكون عدد أعضاء هيكل اإلدارة ووتيرة  ـ6الفصل  .مركزية مخاطر التمويل الصغيراحترام إجراءات وقواعد التصريح واستشارة يسهر على ـ  بالنقائص والتجاوزات المسجلة، سنوات، مراقب ) 6 (يكون، أو كان منذ مدة تقل عن سّتةـ   أو حريف أو ممول أو الدولة،  يكون أو يمّثل طرفا هامّا في المؤسسة على غرار مزود ـ   أو أتعابا من المؤسسة،  لمؤسسة ويتقاضى في الغرض أجرا يكون مستشارا لدى اـ   بالمائة في رأسمال المؤسسة،   المال المؤسسة، بالمائة في رأس )5 (مسك نسبة تفوق خمسةمساهم ي . :تربطه قرابة عائلية من الدرجة األولى مع ـ  حسابات المؤسسة،
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دارة، يبرز ميثاق مصادق عليه من قبل هيكل اإليكون لها ـ  : ل اإلدارة أنيجب على اللجان المختصة لهيك  .من قبل هيكل اإلدارةمختصة ينشئها صلبه، وتتم تسمية رؤساء وأعضاء هذه اللجان  يستعين هيكل اإلدارة إلنجاز وظائفه بلجان  ـ 9الفصل   اللجان المختصة  الباب الثالث  .أعمال الهيكل المذكور والمواظبة على حضور االجتماعات بصفة فعلية وبناءة في على أعضاء هيكل اإلدارة المساهمة  .التصويت في حاالت تضارب المصالحعلى سرية المعلومات التي يمكنهم النفاذ إليها، واالمتناع عن يتعهد أعضاء هيكل اإلدارة بأداء مهامهم بكل صدق، وبالحفاظ  .التشريع الجاري به العمللسمعة الجيدة والنزاهة والحياد والمصداقية التي يفرضها شروط اويجب أن تتوفر في أعضاء هيكل اإلدارة، وبصفة مستمرة،   .المطلوبة التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل مناسبيجب أن تتوفر في أعضاء هيكل اإلدارة المؤهالت ـ  8الفصل  .من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذعضو مستقّل على األقل صلب هيكل اإلدارة في أجل أقصاه سنة ن يجب على مؤسسات التمويل الصغير االمتثال لواجب تعيي  .ال يمكن تجديد وكالة العضو المستقّل أكثر من مرتين .مراقب حسابات المؤسسة . المدير العام المساعد للمؤسسة، . مدير عام المؤسسة، . عضو بهيكل إدارة المؤسسة، . ضاءه، أعضاء  يعين هيكل اإلدارة من بين أعـ 11الفصل   .للتدقيق الداخلي تخضع لسلطة هيكل اإلدارةماليين دينار إحداث لجنة دائمة ) 10 (موازنتها الخام عشرة على كل مؤسسة تمويل صغير يفوق مجموع  ـ10الفصل   اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي  القسم األول  . االجتماعات وتحفظها في دفتر خاصتصادق على محاضرـ  ُتعد محاضر اجتماعاتها، ـ  محددين مسبقا أو كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك،تعقد اجتماعات بصفة منتظمة حسب رزنامة وجدول أعمال ـ  بالخصوص أدوارها وتركيباتها وطرق سير أعمالها،  و تتكون هذه اللجنة من ثالث . اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي   .الميدان المالي والمحاسبي على أن ال تضم عضوا مسيراأعضاء على األقّل يتم تعيينهم على أساس كفاءتهم في ) 3(

دقيق الداخلي بدعوة تجتمع اللجنة الدائمة للتـ  12الفصل   .باللجنة فقد صفته كعضو بهيكل اإلدارةيقوم هيكل اإلدارة، في أفضل اآلجال، بتعويض كل عضو   .للتدقيق الداخليال يمكن لرئيس هيكل اإلدارة أن يكون عضوا باللجنة الدائمة   .يؤمن هيكل التدقيق الداخلي أعمال كتابة اللجنة  .من هذا القرار 7 و6على معنى الفصلين يجب أن يترّأس اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي عضوا مستقال  مرات في السنة على األقل وكّلما ارتأى ) 4(من رئيسها أربع  يتم . في حالة غياب الرئيس، إلى عضو من أعضائها وبقرار منهمتسند رئاسة اللجنة، . أعضاء على األقل) 3(دون حضور ثالث ال تكون مداوالت اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي صحيحة   .ضرورة في ذلك كما يمكنها دعوة كل شخص . لخارجيينالحسابات والمدققين اكل مسؤول بهيكل التصرف ومسؤول التدقيق الداخلي ومراقبي يمكن للجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أن تستدعي الجتماعاتها   .على هيكل اإلدارةاألعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات تعرض المسألة اذ القرارات صلب اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بأغلبية اتخ تتمثل مهام اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ـ  31الفصل   .يمضيه األعضاء الحاضرينيتم ضبط محضر لكل اجتماع للجنة الدائمة للتدقيق الداخلي   .آخر ترتئي ضرورة في حضوره مراجعة التقرير السنوي للتصرف وإبداء الرأي فيه بما في ـ  : خاصة في أو مدققين /اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وـ  هيكل اإلدارة،لك القوائم المالية لمؤسسة التمويل الصغير قبل إحالته على ذ  .تأمين متابعة أشغال هياكل رقابة مؤسسة التمويل الصغيرـ  ،الداخلي والمدققين الداخليين و كذلك ترقياتهم وتأجيرهمكل التدقيق إبداء الرأي بخصوص تعيين المسؤول عن هيـ  اقتضى األمر ذلك،الهياكل األخرى لمؤسسة التمويل الصغير المكلفة بمهام الرقابة إن مراقبة وتنسيق أنشطة هيكل التدقيق الداخلي وأعمال ـ  التصحيحية،وغيرها من الهياكل المكلفة بمهام الرقابة واتخاذ التدابير مؤسسة التمويل الصغير تمت إثارتها من قبل مختلف هياكل فحص النقائص المتعلقة بسير نظام الرقابة الداخلية التي ـ  خارجيين وإبداء الرأي في برنامج ونتائج أعمالهم، 
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كما يمكنها، عند الضرورة، أن . هيكل اإلدارة ببرنامج أعمالهاعلى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أن تعلم ـ  14الفصل  لقيام، عن طريق هيكل التصرف، بكل تقترح على هيكل اإلدارة ا ت والتنظيم والموارد والوسائل التي مذكرات حول المنظوماـ  الرقابة الداخلية،الوثائق المتعلقة بالوسائل المعتمدة بغرض تأمين حسن سير ـ  ـ تقارير مهمات التدقيق الداخلي ومتابعة التوصيات المتعلقة بها،  :للتدقيق الداخلي كل وثيقة أو معلومة تراها مفيدة وخاصة يجب على هيكل التصرف أن يقدم للجنة الدائمة  ـ 16الفصل   .المخصص للمصادقة على القوائم الماليةاللجنة تقريرا سنويا لنشاطها لهيكل اإلدارة قبل اجتماعه  وتقدم .هيكل اإلدارة بصفة منتظمة بخصوص ممارسة مهامهاعلى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أن تراجع ـ  15الفصل   .مهمة أو بحث ستراتيجية لمؤسسة ساؤها بهدف استكمال المخّططات االتم إر ر إحداث لجنة مخاطر مليون دينا) 20( موازنتها الخام عشرين على كل مؤسسة تمويل صغير يفوق مجموع  ـ17الفصل   لجنة المخاطر  القسم الثاني .تقارير وكاالت التصنيف والهيئات الدوليةـ  المؤهلة ومراقبي الحسابات والمدّققين الخارجيين،رير عمليات الرقابة المنجزة من قبل السلطات العمومية تقاـ  لسلطة رقابة التمويل الصغير،نتائج عمليات مراقبة الوثائق والمراقبة على عين المكان ـ  القوائم المالية الوسيطة والسنوية،ـ  التمويل الصغير والتوّقعات المالية،   .قصد االضطالع بمهامه بكّل نجاعةاللجنة على أن يتمّتع هذا الهيكل بالوسائل البشرية والّلوجستية وتسهر . صلب مؤسسة التمويل الصغير أعمال كتابة لجنة المخاطرة ومتابعة المخاطر  يؤمن الهيكل المكّلف بمراقبـ 19الفصل   .باللجنة فقد صفته كعضو بهيكل اإلدارةيقوم هيكل اإلدارة، في أفضل اآلجال، بتعويض كل عضو   .أن يكون عضوا بلجنة المخاطرال يمكن ألي عضو من أعضاء الّلجنة الدائمة للتدقيق الداخلي   .ئيس هيكل اإلدارة أن يكون عضوا بلجنة المخاطرال يمكن لر  .المخاطر على أن ال تضم عضوا مسيراعلى أساس كفاءتهم وخبرتهم الجيدة في ميدان التصرف في وتتكون هذه اللجنة من عضوين على األقل يتم تعيينهم . المخاطر يعين هيكل اإلدارة من بين أعضائه، أعضاء لجنة  ـ18الفصل   .تخضع لسلطة هيكل اإلدارة

ف الستراتيجية التصرف في مراقبة احترام هيكل التصرـ  مخاطر،ة على أنظمة قيس ومراقبة الالمصادقـ  تعرض للمخاطر واألسقف العملياتية،حدود الإعداد وتحيين استراتيجية التصرف في المخاطر وضبط ـ   : وتكلف هذه اللجنة بمساعدة هيكل اإلدارة خاصة في  .ومراقبتها واحترام التشريع والسياسات المعتمدة في هذا المجالعلقة بالتصرف في المخاطر في االضطالع بمسؤولياته المت يعهد للجنة المخاطر مهمة مساعدة هيكل اإلدارة ـ 20الفصل  مويل  تتعرض لها مؤسسة التدائمة بالنظر إلى المخاطر التيتقييم سياسة تكوين المدخرات ومالئمة األموال الذاتية بصفة ـ  يجية التصرف في المخاطر المعتمدة،بالنظر إلى استراتتحليل مدى تعرض مؤسسة التمويل الصغير لجميع المخاطر ـ  المخاطر، اءات تقدم اللجنة توصياتها لهيكل اإلدارة بخصوص اإلجر .بمراقبة ومتابعة المخاطر وكذلك تأجيرهإبداء الرأي بخصوص تعيين المسؤول على الهيكل المكلف ـ  صادقة على مخطط استمرارية النشاط،المـ  الناجمة عن قراراته االستراتيجية،دراسة المخاطر ـ  الصغير، ل  هيكل التصرف بمؤسسة التمويل الصغير مسؤو ـ23الفصل   .المرتبطة بهاومالئمة لطبيعة أنشطة مؤسسة التمويل الصغير ولطبيعة المخاطر الداخلية ورقابة االمتثال والتصرف في المخاطر مستقلة وفعالة  يجب على هيكل التصرف إرساء نظم للرقابة  ـ22الفصل   .رات الضرورية آلداء مهامهمالجيدة والنزاهة والمهايجب أن تتوفر في أعوان هيكل التصرف الكفاءة والسمعة   .التمويل الصغيرالرشيدة وعلى ضمان الرقابة المناسبة على تسيير مؤسسة  يسهر هيكل التصرف على احترام قواعد الحوكمة  ـ21الفصل   هيكل التصرف  الباب الرابع  .التصحيحية لتحّكم أفضل في المخاطر ستراتيجية العامة مقترحات لهيكل اإلدارة لتحديد االصياغة ـ   :على  أن تمارس المؤسسة السهر، تحت مراقبة هيكل اإلدارة، على ـ  المخططات االستراتيجية،إرساء النظم والتنظيم والموارد والوسائل الضرورية إلنجاز ـ  للمؤسسة، ي المخاطر ستراتيجية العامة وسياسة التصرف فنشاطها وفقا لال  المصادق عليها من قبل هيكل اإلدارة،
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مة من شأنها أن تهدد ديمومة مؤسسة والصالبة المالية وكل معلووضعية المؤسسة، ومؤشراتها حول حسن األداء والمخاطر تقديم تقارير بصفة متواترة ومنتظمة لهيكل اإلدارة حول ـ  المعلومة المالئمة لهيكل اإلدارة،اليومي اإلداري والمالي في المؤسسة وإبالغ  التصرفـ   .تقييم طرق قيس ومتابعة المخاطرـ  المقدمة للغير،تقييم نظام اإلفصاح المالي وفحص أمانة وصحة المعلومات ـ   : يكّلف هيكل التدقيق الداخلي أيضا بـ  .والمخاطر التي تعترضها المؤسسة ولطبيعة وحجم أنشطتها، الرقابة الداخلية مالئما لحجمحسن سير مختلف مستويات الرقابة والسهر على أن يكون نظام المخاطر والحوكمة واإلجراءات والسياسات الداخلية، وكذلك للتدقيق الداخلي مكلف بالتقييم الدوري لنجاعة نظم التصرف في  على مؤسسة التمويل الصغير إحداث هيكل  ـ25الفصل   .تمويل الصغيرالمرتبطة بنشاط مؤسسات اللإلجراءات الداخلية وتحديد ومتابعة والتحكم في المخاطر حول إرساء نظام مناسب للرقابة الداخلية يضمن التقييم الدائم تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير بإصدار مذّكرة تطبيقية  .نظام للتوثيق والمعلومات) د  نظم لقيس ومراقبة والتحكم في المخاطر، )ج  تنظيم محاسبي ومعالجة المعلومات،) ب  نظام لمراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية،) أ  :خاصة على  ويحتوي نظام الرقابة الداخلية .والتشريع الجاري بها العملوأمانة المعلومة المالية وتطابق هذه العمليات مع القوانين حماية أصول مؤسسة التمويل الصغير فعالية العمليات، وونجاعة ووأساليب وطرق وتدابير تهدف إلى ضمان، وبصفة دائمة، سالمة  يتمثل نظام الرقابة الداخلية في مجموعة نظم  ـ24الفصل   ورقابة االمتثال نظام الرقابة الداخلية  الباب الخامس .اإلدارةمبادئ أخالقيات المؤسسة طبقا لمدونة السلوك التي أعدها هيكل لي للموظفين في احترام العمل على تأمين االنخراط الفعـ  يكرس مبدأ المسؤولية والشفافية،تفويض الصالحيات والوظائف وإعداد الهيكل التنظيمي الذي ـ  وجداول األعمال مفصلة وترسل في اآلجال القانونية،يجب أن تكون ملفات اجتماعات هيكل اإلدارة . التمويل الصغير

لفهم وتقييم األنشطة تكوين مناسب ومن ذوي الخبرة المطلوبة يجب توفير موارد كافية لهيكل التدقيق الداخلي وأعوان لهم  .الّنفاذ إلى األرشيف والوثائق والمعطياتـ  إعداد مخّطط تدقيق على عدة سنوات وتوزيع موارده،ـ  المؤسسة،اعتماد منهجية تمّكن من تحديد المخاطر الهامة التي تعترض ـ   : مهامه يتوّلى هيكل التدقيق الداخلي في إطار إنجاز ـ 26الفصل    .التصرفوإعداد تقارير دورية تعرضها على الهيئة المذكورة وعلى هيكل للمعايير الشرعية طبقا لفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية خلي تكلف بفحص ومراقبة مطابقة أنشطة التمويل الصغير الداطبقا لمبادئ المالية اإلسالمية إحداث وحدة للتدقيق الشرعي  على كل مؤسسة تمويل صغير تمارس نشاطها ـ 30الفصل   .تحقيقاته بمبادرة منه أو بناء على طلب من هيكل اإلدارةويجب أن يكون قادرا على إجراء . أو األنشطة موضوع التدقيق  يكل التدقيق الداخلي مستقال عن الوحدات يجب أن يكون ه  .آليات الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطربالنقائص المسجلة في إطار ممارسة مهمته ويصيغ توصيات لتعزيز ويعلم المسؤول عن التدقيق الداخلي هيكل التصرف . مباشرةممارسة مهمته، اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي أو هيكل اإلدارة ن التدقيق الداخلي، بخصوص  يراجع المسؤول عـ 29الفصل   .المتوّفرة لديه ومستوى المخاطر بكّل فرعمن عمليات المسح مع األخذ بعين االعتبار للوسائل التقنية يتوّلى هيكل التدقيق الداخلي في هذا اإلطار إنجاز عدد كاف   . الغش على مستوى اإلعالمية في ملّفات التمويالتـ  عن المبالغ غير المسددة،التسّتر ـ  التمويالت الوهمية أو التمويالت المسندة في إطار التآمر،ـ   : مخاطرالتمويل بفروع مؤسسة التمويل الصغير وذلك بهدف تقليص مراقبة كافية للوثائق وعلى عين المكان من المسك الجيد لملّفات  يتثبت هيكل التدقيق الداخلي بواسطة عمليات ـ 28الفصل  .الرقابيةطرق إفصاح نتائج مهامها ـ  مسؤوليات هذه الوظيفة وطبيعة أعمالها،ـ  موقع وصالحيات وأهداف وظيفة التدقيق الداخلي،ـ   : بمقتضى ميثاق تعده المؤسسة والذي يحدد خاصة يتم التعريف بمهمة هيكل التدقيق الداخلي ـ 27الفصل   . موضوع عملية التدقيق
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لك في إطار اللجنة التونسية للتحاليل المالية كلما اقتضى األمر ذفحص العمليات أو المعامالت المسترابة والتصريح بها إلى ـ  وأخالقيات المهنة، بما في ذلك اقتراح برامج تكوين للموظفين،والتراتيب الجاري بها العمل، وألفضل الممارسات ولقواعد  مصالح المؤسسة لضمان االمتثال للقوانين مساعدةـ  لتدابير من شأنها التحكم ومعالجة مخاطر عدم االمتثال،عرض تقارير على هيكل اإلدارة تحتوي على مقترحات ـ  وألفضل الممارسات وتقييم آثارها على نشاط المؤسسة،الجاري بها العمل وللقواعد المتعلقة بحسن سير عمل المهنة تقييم مخاطر عدم االمتثال للقوانين والتراتيب تحديد وـ   : تتضمن وظيفة رقابة االمتثال ما يلي  .االمتثال يصادق عليه هيكل اإلدارة وتتم مراجعته سنويا على مؤسسة التمويل الصغير إرساء نظام لرقابة ـ 31الفصل   .قبل هيئة الرقابة الشرعيةوتتم المصادقة على تركيبة وحدة التدقيق الشرعي الداخلي من . ال المالية اإلسالميةأو عدة أعضاء لهم كفاءة وتكوين في مج  تتكون وحدة التدقيق الشرعي الداخلي من عضو واحد    .إلنجاز مهمتها مع االلتزام  بالسريةالوثائق والملّفات والسجّالت والعقود والمراسالت الضرورية  لهيئة الرقابة الشرعية صالحيات االطالع على كّل ـ 33الفصل  .تكون قرارات الهيئة المذكورة ملزمة  .الشرعي الداخلي الرقابة الشرعية دوريا من فعالية نظام التدقيق تتأكد هيئة .تعرض عليها من قبل المؤسسة والمتعلقة بنشاطهاالمنتجات المقدمة لها إلى جانب النظر في المسائل الشرعية التي هيكلة المعامالت وعملية توثيقها القانوني، وكذلك خصائص كما تقوم الهيئة بفحص . الخصوص آراء تكون ملزمة للمؤسسةلتمويل الصغير المعنية وتصدر في هذا التي تقدمها مؤسسة ابالرقابة والمصادقة على مختلف العمليات والمنتجات والخدمات طبقا لمبادئ المالية اإلسالمية إحداث هيئة للرقابة الشرعية تكلف على كل مؤسسة تمويل صغير تمارس نشاطها ـ  32الفصل   هيئة الرقابة الشرعية  الباب السادس  .صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغيرالمتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال بمقتضى مذكرة  2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26 األساسي عدد من القانون 115األموال وتمويل اإلرهاب طبقا ألحكام الفصل يتم تحديد البرامج والتدابير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل  .مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  36  الفصل .مهامه وفي هذه الحالة يتم تعويضه بعضو جديدلنهاية مدة تعيينه إّال إذا ثبت ارتكابه خطأ فادحا أثناء ممارسته  يمكن للجلسة العامة أن تعزل واحدا من أعضاء الهيئة قبل ال  .سنوات قابلة للتجديد مرتينيتم تعيين أعضاء الهيئة من قبل الجلسة العامة لمدة ثالث   .التمويل الصغيرالمعامالت اإلسالمية وعدم وجود تضارب للمصالح مع مؤسسة اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه ئة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء على األقل يتم تتكون هي  .للمؤسسةتعيين أعضائها، وإعفاؤهم وتحديد أتعابهم من قبل الجلسة العامة ويتم . هيكل اإلدارة وهيكل التصرف لمؤسسة التمويل الصغير يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقّلة عن ـ 35الفصل  .الداخلييؤمن أعمال كتابة الهيئة المذكورة وحدة التدقيق الشرعي  .صغيرحول أنشطتها إلى الجلسة العامة لمؤسسة التمويل ال تكّلف هيئة الرقابة الشرعية بتقديم تقرير سنوي ـ 34الفصل  .مساعدتها على تقديم الرأي الشرعي حول معامالت المؤسسةالوثائق والتفسيرات التي يراها ضرورية ألداء مهامها قصد كل التصرف أن يقدم لهيئة الرقابة الشرعية جميع يجب على هي  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   ع عليهاطل      .2017 جويلية 26 تونس في  .التونسية
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