تونس ،في  15سبتمبر6112

منشـور إلى البنوك والمؤسسات المالية
عـدد  04لسنـة 2016
الـموضوع:

خطّ تمويل بمبلغ ّّ 31مليون ّدوالر ّأمريكي ّأو ّما ّيعادله ّتطبيقاّ
ألحكام ّالقانون ّعدد  52لسنة  2014المؤرخ في  24جويليةّ
ّّ 6118والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس
في  4أفريلّّ 6118بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق
العربي لإلنماءّاالقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا" للحساب
الخاص"
ــــــــــــ

إنّّمحافـظّالبنكّالمركزيّالتونسيّ ،
ّ

ّبعد ّاإلطالع ّعلىّالقانونّعددّّ 53لسنةّّ 6112المؤرخ ّفيّّ 63أفريلّّ6112
والمتعلقّبضبطّالنظامّاألساسيّللبنك المركزيّالتونسيّ ،
ّوعلى ّالقانون ّعدد ّّ 84لسنة ّّ 6112المؤرخ ّفي ّّ 11جويلية ّّ 6112والمتعلقّ
بالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّ ،
ّ
ّوعلى ّالقانون ّعدد  52لسنة  2014المؤرخ في  24جويلية ّّ ّ 6118المتعلق
بالموافقةّعلى اتفاقية القرض المبرمة بتونس في  8أفريل ّّ 6118بين حكومة الجمهورية
التونسية والصندوق العربي لإلنماء ّاالقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا "للحساب
الخاص"،
ّّوعلى ّاتفاقية ّإدارة ّقرض ّالمبرمة ّبتاريخ ّّ 11ديسمبر ّّ 6118بين ّوزارةّ
اإلقتصاد ّوالماليةّوّالبنكّالمركزيّالتونسيّتطبيقا ّالتفاقية ّالقرضّالموافق ّعليها ّبالقانونّ
عدد  52لسنةّّ6118المؤرخ في  24جويليةّّّ6118المشارّإليهّأعاله ّ ،
ّ
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ّّوعلى ّملحق ّاتفاقية ّإدارة ّقرض ّالمبرم ّبتاريخ ّّ 18مارس ّّ 6112بين ّوزارةّ
الماليةّوالبنكّالمركزيّالتونسيّ ،
ّ
ّقررّماّيلــــــيّّ :
ّ
األولّ:يضبطّهذاّالمنشورّشروطّاستعمالّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةةّلخةطّالتمويةلّ
الفصل ّ
الموضوعّتحتّذمتهاّومعاييرّمنحّالقروضّللمسةتفيدينّالنهةاييينّوذلةكّبهةدسّاإلسةهامّفةيّ
الجهودّالراميةّلدعمّمؤسساتّتمويلّالمشاريع والمنشةتتّالصةىروّوالمتوسةطةّ،القايمةةّأوّ
فيّطورّالتكوينّّ،ذاتّالبعدّاإلنماييّبالجمهوريةّالتونسيةّفيّجميعّالقطاعةاتّاإلقتصةاديةّ
مهماّكانتّطبيعتهاّّودعمّمؤسساتّالتمويلّالصةىيرّلتةوفيرّفةرصّعمةلّجديةدةّوالحةدّمةنّ
الفقرّوزيادةّاإلنتاج.
ّ
ّ
األول :أحكام عامة
الباب ّ
ّ

الفصل ّ:ّ2يضعّالبنكّالمركزيّالتونسةيّخطةاّّتمويليةاّبمبلة ّخمسةونّ ّ)31مليةونّدوالرّ
أمريكةةيّأوّمةةاّيعادلةةهّبالةةدينارّالتونسةةيّعلةةىّذمةةةّالبنةةوكّوالمؤسسةةاتّالماليةةةّوذلةةكّلمةةنحّ
قروضّلمؤسساتّالقطاعّالخاصّالصىروّوالمتوسطةّ .
ّ
الفصل ّ:ّ3يُقصّدّبالعباراتّالتاليةّعلىّمعنىّهذاّالمنشورّماّيليّّ :
ّ
 )1خططط ّت يمو طططلّ :مبلةةة ّخمسةةةونّ ّ)31مليةةةونّدوالرّأمريكةةةيّأوّمةةةاّيعادلةةةهّبالةةةدينارّ
ٍّ
التونسيّ،يديرهّالبنكّالمركزيّالتونسيّ،متأتّمنّالقرضّالمبرمّبةينّالجمهوريةةّالتونسةيةّ
والصندوقّالعربيّلإلنماءّاإلقتصاديّواإلجتماعيّالمصادقّعليهّبمقتضىّالقانونّعدد 52
لسنة  2014المؤرخ في  24جويليةّ.6118
 )6القرضّ:عقةدّالقةرضّالةذيّتبرمةهّالبنةوكّوالمؤسسةاتّالماليةةّمةعّالمسةتفيدّالنهةاييّ
والمتأتيةّمصادرهّمنّاستعمالّخطّالتمويل.
البنوك والمؤسسطا المال طة علةىّمعنةىّالقةانونّعةددّّ84لسةنةّّ6112المةؤرخّفةيّ
)5
ّ11جويليةّّ6112والمتعلقّبالبنوكّوالمؤسساتّالمالية.
 )8مؤسسططططا القتططططاا الخططططا الصطططط رى والميوسططططتة أو المسططططيف ن الن ططططا ّ:كةةةةلّ
المؤسساتّالصىروّوالمتوسطةّمهماّكانّحجمهةاّومهمةاّكةانّميةدانّنشةاطهاّ،سةواءّقايمةةّ
الذاتّأوّفيّطورّالتكوينّبالجمهوريةّالتونسية.
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 )3حساب قرض الحساب الخا ليمو ل المشار ع والمنشآ الص رى والميوستة أو
الحساب الخا ّ ّ:الحسابّالذيّتفتحهّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةةّإليةداعّاألمةوالّالمسةحوبةّ
منّخطّالتمويلّالستعمالهّفيّمنحّالقروضّواستخالصهاّ.
 )2سططحب األمططوالّ:تىذيةةةّالحسةةابّالخةةاصّمةةنّخةةطّالتمويةةلّبالةةدوالرّاألمريكةةيّأوّ
بالدينارّالتونسيّأوّبالعملتينّحسبّطلبّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية.
ّ )7الخصم المباشر :خصمّالبنكّالمركزيّالتونسةيّمةنّحسةابّالبنةوكّألقسةاطّالمبةال ّ
المسةةحوبةّفةةيّهجالهةةاّطبقةةاّلجةةدولّاإلسةةتخالصّبىةةضّالنظةةرّعةةنّوفةةاءّالمسةةتفيدّالنهةةاييّ
بالتزاماتهّمنّعدمه.
الباب الثان  :شروت اإلنيفاا بخت اليمو ل
الفصطططل ّ:ّ4يجةةةبّأنّتسةةةتجيبّالبنةةةوكّوالمؤسسةةةاتّالماليةةةةّومؤسسةةةاتّالقطةةةاعّالخةةةاصّ
الصةةةىروّوالمتوسةةةطةّللشةةةروطّوالواجبةةةاتّوتمتثةةةلّلإللتزامةةةاتّّالمنصةةةوصّعليهةةةاّبهةةةذاّ
المنشورّ .
ّ
ّ
الفقرة األولى :الشروت المنتبقة على البنوك والمؤسسا المال ة
أ -شروت النفاذ السيممال خت اليمو ل
ّ
ّ
الفصل ّ :ّ 5علىّكلّبنكّأوّمؤسسةّماليةّيرغبّفيّاستعمال ّخطّالتمويل ّأنّيعلمّالبنكّ
المركزي ّالتونسي ّ إدارة ّالدفوعات ّالخارجية) ّكتابيا ّعلى ّموافقته ّعلى ّاستعماله ّحسبّ
الشروطّالمبينةّبهذاّالمنشورّ .
الفصل  : 6يفتح كل بنك أو مؤسسة مالية الذي يرغب في استعمال القرض حسابا بنكيا
يحمل إسم "حساب قرض الحساب الخاص لتمويل المشاريع والمنشآت الصغرى
والمتوسطة" يخصص لألموال المسحوبة بالدوالر األمريكي أو الدينار التونسي ،حسب طلب
البنك أو المؤسسة المالية ،من خط التمويل .ويخضعّهذاّالحسابّللتدقيق ّمن ّقبل ّمراقبيّ
الحساباتّللبنكّأوّالمؤسسةّالماليةّ ّ.
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الفصل  : 7على البنك أو المؤسسة المالية قبل تقديم مطلب السحب موافاة البنك المركزي
التونسي )إدارة الدفوعات الخارجية ( بهوية و صفة ونموذج من إمضاءات الشخص أو
األشخاص المؤهلين والذين يمثلونه لتقديم مطالب السحب.
ّ
الفصل ّ : 8يقدم ّالبنك أو المؤسسة المالية طلبات ّالسحب ّإلى ّالبنك ّالمركزي ّالتونسيّ
)إدارةّالدفوعاتّالخارجية(ّمصحوباّبالوثايقّالتاليةّ :
 -1قائمة تحتوي المشاريع القائمة أو المزمع إنشاؤها أو برناام عملياات التمويال المعتماد
وخطة العمل التي يعتزم إتباعها ألغراض استعمال المبلغ المطلوب سحبه وفقا للملحق.
-6

تقرير مف ّ
صل حول استعمال المبالغ التي سبق سحبها من خط التمويل.

الفصل  :ّ9على البنك أو المؤسسة المالياة أن يساتعمل الحسااب الخااص بصافة حصارية فاي
ماانح قااروض للمش ااريع والمنشااآت الصااغرى والمتوسااطة ودعاام مؤسسااات التموياال الصااغير
وتسجيل عمليات استخالص األقساط.
ب -شروت ينف ذ خت اليمو ل
الفصطل  : 01يعةدّّالبنةةكّالمركةةزيّالتونسةةيّجةداولّسةةدادّالمبةةال ّالمسةةحوبةّيحيلهةاّللبنااك أو
للمؤسسة الماليةّ .
ّ
الفصل ّ: 01يسددّالبنك أو المؤسسة المالية المبال ّالمسحوبةّمةنّخةطّالتمويةلّعلةىّأقسةاطّ
الّتتجاوزّخمسةّعشرّ ّ)13قسةطاّسداسةياّبعةدّفتةرةّإمهةالّمةدتهاّثةال ّ ّ)5سةنواتّبدايةةّ
منّتاريخّكلّعمليةّسحبّ ّ.
ّ
الفصل ّ: 02يدفعّالبنك أو المؤسسة المالية نسبةّفايدةّسنويةّتقدرّبـّ :
ّ
ّ6 بالمايةّعنّالمبال ّالمسحوبةّوغيرّالمسددةّالممنوحةّبالدوالرّاألمريكي.
ّ2بالمايةّعنّالمبال ّالمسحوبةّوغيرّالمسددةّالممنوحةّبالدينارّالتونسي.


ّ
يتمّحسابّالفوايدّابتداءّمنّتةاريخّالسةحبّعلةىّأسةاسّسةنويّ.وتتكةونّالسةنةّمةنّثالثمايةةّ
وستينّ ّ)521يوماّوّيتكونّّالشهرّمنّثالثينّ ّ)51يوماّ .
ّ
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الفصل  :03يلتزم البنك أو المؤسسة المالية على توسيع قاعدة المستفيدين من البرنام ،
وذلك خالل تدوير األقساط المسددة والمبالغ األخرى المحصلة من عمليات االقراض وإعادة
استخدامها لذات الغرض الذي منح من أجله قرض الحساب الخاص.
يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع كافة المبالغ المسددة إلى البنك المركزي التونسي في
صورة عدم تدوير األقساط المسددة.
الفصل  : 04يتمّسدادّاآلجالّفيّاألول ّمنّشهرّمارس ّوّاألولّمنّشهرّسبتمبر ّمنّكلّ
سنةّ .
الفصل : 05يخصمّالبنكّالمركزيّالتونسيّمباشرةّمنّحسابّالبنكّالمفتوحّلديهّأصلّكةلّ
قسطّوفايدتهّعندّحلولّاألجلّّ .
ّ
علةةىّالمؤسسةةاتّالماليةةةّمةةدّالبنةةكّالمركةةزيّالتونسةةيّبتةةرخيصّمةةنّبنةةكّللخصةةمّالمباشةةرّ
ألصلّكلّقسطّوفايدتهّمنّحسابهّالمفتوحّعلةىّدفةاترّالبنةكّالمركةزيّالتونسةيّوذلةكّعنةدّ
حلولّاألجلّ ّّ.
ّ
وال ّيمكنّللبنك أو للمؤسسة المالية أن ّيحتج ّعلىّهذاّالخصمّبأيّ ُدفوعاتّتتعلقّبعالقتهّ
التعاقديةّأوّغيرّالتعاقديةّمعّالمستفيدّأو ّأن ّيعارضهّبأيّسببّكتأخرّالمستفيدّأوّتخليهّ
كلياّأوّجزيياّعنّالخالصّأوّعدمّتنفيذّأيّالتزامّ .
ّ
الفصل ّ :06يجب أن تبين حسابيات البنك أو المؤسسة المالية المبالغ المسحوبة من الحساب
الخاص المفتوح لديه وبيان استعماالته .ويجري تدقيق هذه العمليات.
الفصل ّ :07يخضع الحساب الخاص المفتوح لدى البنك أو المؤسسة المالية إلى تدقيق من
مراقبي الحسابات وذلك وفق معايير التدقيق المتعارف عليها .وعليهما موافاة البنك المركزي
التونسي في أجل ال يتجاوز ستة ( )2أشهر من نهاية كل سنة مالية بتقرير يبديا فيه رأيهما
حول سالمة القوائم المالية للحساب المفتوح وصحة العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة
والجداول البنكية المتعلقة به واحترام البنك أو المؤسسة المالية ألحكام هذا المنشور.
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الفصل :08على البنك أو المؤسسة المالية موافاة البنك المركزي التونسي ،عند طلبه ،خاصة
ب جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستعمال القرض واألوضاع المالية واإلدارية
للمؤسسات المستفيدة منه وفرص العمل التي خلقتها أو يمكن خلقها .وكذلك المعلومات حول
المستفيدين المماطلين والمتأخرين في سداد القرض ونسب جمليّة حول عدم الوفاء أو التأخير
في الوفاء وفي السداد.
الفص ل  :09يتعهّااد البنااك أو المؤسسااة الماليااة بااأن ي اوافي البنااك المركاازي التونسااي )إدارة
الدفوعات الخارجية( باللغة العربية وذلك وفقا للنموذج المرفق :
خاااالل شاااهر مااان نهاياااة كااال ال ياااة  :تقريااار مفصااال عااان تقااادم تنفياااذ البرناااام يباااين
.1
اسااتخدامات المبااالغ المسااحوبة ماان القاارض ،ومبلااغ التموياال الممنااوح لكاال مشااروع مسااتفيد
والغاارض مااان التموياال ،وبياناااات عاان المشااااريع الصااغرى والمتوساااطة ماان حيااا حجمهاااا
وملكيتها وأغراضها وأنشطتها وفرص العمل التي تولدها و موقعها الجغرافي.
تقرياار بش اأن عاادد المسااتفيدين المتخلّفااين عاان السااداد أو المتااأخرين عنااه والمتخلّاادات
.6
بذ ّمتهم من حي مدتها ونسبها بالنظر إلى إجمالي محفظة البرنام االئتمانية.
تقرير عن أ ّ
ي وقائع ذات تأ ير جوهري ،أو من المحتمال أن يكاون لهاا تاأ ير جاوهري
.5
على أوضاع الحساب الخاصّ .
الفصل  :21يق ّدم البنك أو المؤسسة المالية للبنك المركزي التونسي )إدارة الدفوعات
الخارجية( نسخة من الحسابات السنوية الختامية الخاصة بالحساب الخاص وتقرير مدققي
الحسابات المتعلق بها ،وذلك خالل فترة زمنية ال تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة.
الفص  :20في صورة عادم تقاديم هاذه التقاارير فاي ا جاال ،يمكان للبناك المركازي التونساي
خصم من حساب البنك المبالغ المسحوبة.
الفص  :22يعمل البنك أو المؤسسة المالية على التعاون مع البنك المركزي التونساي لتحدياد
آجاااال ومااا ّدة وإجاااراءات قباااول ممثّلاااي الصاااندو العرباااي لإلنمااااء اإلقتصاااادي واإلجتمااااعي
لإلطّالع على سير تنفيذ الحساب الخاص وعلى المستندات والعمليات المتعلقة به.
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الفقرة الثان ة  :الشروت الميملقة بالمسيف ن ن الن ا ن واليزاماي م
أ -الشروت الميملقة بالمسيف ن ن الن ا ن عنن إبرام عقن القرض
الفصل : 23يجب أال يكون المستفيد النهائي مخ ّل بتعهدات مالية مصرفية وغير مستخلصة
مسجلة بمركزية المعلومات بالبنك المركزي التونسي على معنى المنشور عدد  2لسنة
 6114المؤرخ في  11مارس .6114
الفصل  : 24يجب ّأال يستعمل القرض لسداد قرض سابق أو تعهّد مال ّي سواء منح من البنك
أو المؤسسة المالية أو من جهة دائنة أخرى.
الفصل : 25يجب أن يكون المشروع المقدم ذا جدوى اقتصادية مقبولة ويساهم في خلق
مواطن شغل جديدة.
الفصل ّ:ّ26الّيمكنّأن تزيد قيمة القرض عن  01بالمائة من التكلفة االستثمارية للمشروع
الجديد الذي يقدمه المستفيد النهائي.
كما ّالّيمكنّأنّتتجاوزّقيمة القرض  73بالمائة من التكلفة االستثمارية للتوسعات المخططة
في مشاريع التوسع في الطاقات اإلنتاجية للمؤسسات قائمة ّ
الذات.
الفصل  :27يجب على المشروع ّأال يؤدي إلى تأ ير سلبي على البيئة المحيطة به وتعتبر
المشاريع المرخصة فيها من الدولة متوافقة مع المتطلبات البيئية وذلك دون اإلستعانة بخبير
مختص في المجال البيئي.
الفصل ّ:28تعطى األولوية للمشاريع التي تستخدم سلعا أو بضائع أو مواد تونسية المنشأ.
الفصل  :29ال يمكن أن تزيد قيمة القرض الذي يقدمه البنك أو المؤسسة المالية سواء لتمويل
المشاريع الجديدة أو لتمويل التوسعات في المشاريع القائمة عن خمسة ( )3مليون دينار
تونسي ،على أال تزيد م ّدة القرض عن عشر ( )11سنوات بما فيها فترة إمهال ال تزيد عن
الث ( )5سنوات.
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ب  :اليزاما المسيف ن ن الن ا ن بمقيضى عقن القرض
الفصل  : 31يجب أن تتضمن عقود القرض بين البنوك أو المؤسسات المالية والمستفيدين
شروطا وأوضاعا تكفل إنجاز المشاريع وفقا لألسس الفنية والمالية واإلدارية السليمة.
الفصل  : 30يجب أن تتضمن عقود القرض التي تبرمها البنوك أو المؤسسات المالية مع
المستفيدين شروطا ً وإجراءات تكفل:
 تخصيص المستفيدين للتمويالت المتحصل عليها لتحقيق األهداف موضوع الفصل األ ّول. إنجاز المشاريع الممولة وتحقيقها وفقا ً ألسس فنية ومالية وإدارية سليمة. اتباع الشفافية واحترام قواعد المنافسة للحصول على البضائع والخدمات التي من شأنهاتحقيق وإنجاز المشاريع المم ّولة.

الفصل ُ : 32تقرض ّالبنوك أو المؤسسات المالية ّالمستفيدين ّالنهاييين ّبنسبة ّفايدة ّالّ
تتجاوزّ :
ّ
ّ8,3بالمايةّفيّالسنةّفيّحالةّاإلقراضّبالدوالرّاألمريكيّ .

ّ4,3بالمايةّفيّالسنةّكحدّأقصىّفيّحالة اإلقراضّبالدينارّالتونسي.

ويمكةةنّللبنااوك أو المؤسسااات الماليااةّسةةحبّاألمةةوالّبالةةدوالرّاألمريكةةيّوإقراضةةهاّبالةةدينارّ
التونسيّ .
ّ
وتتكونّالسنةّمنّثالثمايةّوستينّ ّ)521يوماّويتكونّالشهرّمنّثالثينّ ّ)51يوماّ .
الفصل  : 33يس ّدد المستفيد النهائي المبالغ المسحوبة من القرض على عشر ( )11سنوات
على األقصى وذلك بعد فترة إمهال مدتها الث ( )5سنوات على األقصى بداية من تاريخ كل
عملية سحب.
الفصل  : 34حددّهخرّأجلّالستعمالّمواردّهذاّالقرضّيومّّ12جانفيّ.6110
الفصل ّ :35تبقى ّاإللتزامات ّالمنصوص ّعليها ّبالمنشور ّعدد ّّ 12لسنة ّّ 6113ساريةّ
المفعولّعلىّالبنوك والتيّاستعملتّمواردّالبرنامجّتجاهّالمستفيدينّالنهاييينّ .
ّ
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الفصل  :36تبقى ّاإللتزامات ّالمنصوص ّعليها ّبالمنشور ّعدد ّّ 12لسنة ّّ 6113ساريةّ
المفعول ّعلى ّالبنوك التي ّاستعملت ّموارد ّالبرنامج ّتجاه ّالبنك ّالمركزي ّالتونسي ّما ّلمّ
تتعارضّمعّهذاّالمنشورّإلىّالبنوك و المؤسسات الماليةّ .
ّ
الفصل ّ ّ :37يلىى ّالمنشور ّإلى ّالوسطاء ّالمقبولين ّعدد ّّ 12لسنة ّّ 6113المؤرخ ّفيّّّّّّّ
ّ 15أفريلّّ 6113ويعوضّبهذاّالمنشور الموجه ّإلىّالبنوك و المؤسسات المالية ّوالمتعلقّ
بخطّتمويلّبمبل ّّ31مليونّدوالرّأمريكيّأوّماّيعادلهّتطبيقاّألحكامّالقانونّعدد  52لسنة
ّ2014المؤرخّفي  24جويليةّّ6118والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس
في  8أفريلّّ 6118بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماءّاالقتصادي
واالجتماعي بصفته مديرا" للحساب الخاص"ّ .
الفصططل ّ: 38يةةدخلّهةةذاّالمنشةةورّحيةةزّالتنفيةةذّبدايةةةّمةةنّتةةاريخّاإلشةةعارّبةةهّوينطبةةقّعلةةىّّ
البنوكّّالتيّاستعملتّخطّالتمويلّطبقاّألحكامّالمنشورّإلىّالوسطاءّالمقبولينّعددّّ2لسنةّ
ّ6113المؤرخّفيّّ15أفريلّ.6113
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