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 2017 لسنة 4قرار لجنة التراخيص عدد يتعلق بإتمام  2019 نوفمبر 19بتاريخ 2019  لسنة 20قرار لجنة التراخيص عدد 
  . المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص2017 جويلية 31المؤرخ في 

 إن لجنة التراخيص،

 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصلين 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48بعـد االطالع علـى القانون عدد 
  منه،36 و28

   المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص،2017 أفريل 12 المؤرخ في 2017 لسنة 1على قرار لجنة التراخيص عدد و

 ، المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص2017 جويلية 31 المؤرخ في 2017 لسنة 4قرار لجنة التراخيص عدد  علىو

 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48 من القانون عدد 28وبعد التشاور مع البنك المركزي التونسي طبقا ألحكام الفصل 
 المستوجبةى اإلرشادات والوثائق  عل2019 نوفمبر 19المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، صادقت خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 

  . لممارسة نشاط مؤسسة دفعلب الترخيصاطدراسة مل

 : يلي ما قررت

 المتعلق بضبط إجراءات 2017 جويلية 31 المؤرخ في 2017 لسنة 4قرار لجنة التراخيص عدد  من 5تضاف للفصل الفصل األول ـ 
  : فقرة ثانية كما يليتقديم مطالب الترخيص

 2016 لسنة 48عدد  من القانون 28 و20 و10 ولممارسة نشاط مؤسسة دفع على معنى الفصول -) انية جديدةفقرة ث (5الفصل 
 9 المضمنة بالملحق عدد اإلرشادات والوثائق ، يجب على الطالب تقديم المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية2016 جويلية 11المؤرخ في 

  .المصاحب لهذا القرار

  .التونسي المركزي البنك واب وبموقع التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد لقرارا هذا  ينشرـ 2الفصل 

  

  التراخيص لجنة رئيس

  مروان العباسي
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  9عدد  ملحق

 2016لسنة  48 عدد  من القانون28 و20 و10الترخيص لممارسة نشاط مؤسسة الدفع حسب مقتضيات الفصول إجراءات 
 لمتعلق بالبنوك والمؤسسات الماليةا 2016 جويلية 11المؤرخ في 

  

 )الوثائق والمعلومات المطلوبة للحصول على الترخيص المبدئي(

 رأس مال المساهمين في/  مؤسسة الدفعب المساهماتمعلومات حول هيكلة  -1

لصفة والشكل ا:  تتضمن المعلومات الدنيا التاليةطالب الترخيصممضاة من قبل " تقديم طالب الترخيص "1استمارة عدد  1-1
 .القانوني ومجمع االنتماء إن وجد والمؤهالت األكاديمية والخبرة التقنية والنزاهة

قائمة شاملة للمساهمين من أشخاص طبيعيين ومعنويين الماسكين لمساهمات مباشرة أو غير مباشرة، ال سيما المساهم المرجعي  1-2
 .2016 لسنة 48 عدد القانون من 102 الفصل ىمعن علىإحداثها  لمؤسسة الدفع المزمع وأهم المساهمين

 . بين المساهمين إن وجدالمبرم الميثاق 1-3

 الفرعيةوالشركات  ته وأنشطتنظيم المجمع على وجه الخصوص تحددإرفاق مذكرة موجزة عن المساهمين في رأس المال  1-4
 .لب الترخيص في مجال النشاط موضوع ططالب الترخيصخبرة المساهمات التي يمتلكونها وو

 المعلومات والوثائق المضمنة رح بموجبها بصحةيص طالب الترخيصممضاة من قبل " تصريح على الشرف "2استمارة عدد  1-5
 .بملف طلب الترخيص

 .من قبل المساهمين ءهامضايتم تعميرها وإ" هوية المساهمين "3استمارة عدد  1-6

أشهر بالنسبة مسلم منذ أقل من ثالثة رة الذاتية محينة ونظير من السجل العدلي  والسي سارية المفعولنسخة من بطاقة الهوية 1-7
 .إحداثهاطبيعيين في مؤسسة الدفع المزمع الشخاص األللمساهمين من 

 .ممضاة من المساهمين مؤسسة الدفع المزمع إحداثهاللمساهمة في رأس مال " خطاب تعهد المساهمين "4استمارة عدد  1-8

شخاص من األاألخيرة للمساهمين  الثالث للسنوات الحسابات مراقبي قبل من عليها المصادق والمجمعة الفردية المالية القوائم 9 -1
 .اأو أكثر من رأس مال المؤسسة المزمع إحداثه% 5معنويين الماسكين لـ ال

نسبة للمؤسسات المالية التي يتواجد نسخة من الترخيص الممنوح من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ إلسداء خدمات دفع بال 1-10
 .مقرها االجتماعي بالخارج

 مساهملها صفة المقرها االجتماعي بالخارج والتي  يوجدموافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للمؤسسات المالية التي  1-11
 . شركات فرعيةإحداث  بالنسبة للترخيص المتعلق ب2016 لسنة 48 من القانون عدد 102على معنى الفصل  هامال

 معلومات حول مجمع انتماء مؤسسة الدفع -2

 .جنسيته وهيكل حوكمتهو هنشاطو االنتماء مجمع قائمة شاملة لألطراف المرتبطة على معنى التراتيب الجاري به العمل مع تحديد 2-1

 .6د وفقا لالستمارة عد االتفاقيات الموقعة مع األطراف المرتبطة يحوصلجدول تفصيلي  2-2

 .سداةمعلومات حول الخدمات الم -3

  :كل خدمة تنفيذ إجراءيتعين على طالب الترخيص اختيار خدمات الدفع التي سيتم إسداؤها من القائمة التالية ووصف 

  :بعنوان نشاط رئيسي
 ،3 و2 و1 أصناففتح حسابات دفع 

  نقدا، والسحب التنزيل

 االقتطاعات،

 نقدا، الدفع عمليات

 األموال، حويلت عمليات

 ،اإللكتروني الدفع ذلك عمليات في بما بعد عن اتصال وسيلة بأية الدفع عمليات إنجاز

  .يالتونس يدرالب أو البنوك قبل من مصدرة الشحن مسبقة إلكتروني نقد وسائل تسويق
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 :بعنوان نشاط فرعي

 الصرف اليدوي وفقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل نشاط  

 األعمال وأنموذج الستراتيجيةا: الدفع سسةمؤ تقديم -4

 الترخيص طلب دوافعو أسباب يبينالترخيص  طالب قبل منخطاب النوايا ممضى  4-1

 الخيارات : مؤسسة الدفعاختصاصطبقا لمبدأ  المستهدف أعمالها وأنموذج إحداثها مؤسسة الدفع المزمع تطوير إستراتيجية 4-2
 .المستهدفة الحرفاء وشريحة االقتصادية النشاط والقطاعات لمجاالت مات المزمع إسداؤها وتقديماالستراتيجية حسب الخد واألهداف

 المهن مختلف حسب السوق على المستهدف وتموقعها إحداثها المزمع الدفع لمؤسسة والمالي االقتصادي والمناخ السوق دراسة 4-3
 .ممارستها المزمع

 .التوزيع وقنوات النشاط وقطاعاتالمستهدفين  والحرفاء المنتجات : االستراتيجية اتالتوجهتعكس  التي التجارية السياسة 4-4

 .الكلفة وهيكلة المنافسة مؤسسة الدفع بالمقارنة مع وتموقع الخدمات تسعير سياسة 4-5

 .الكلفة والمدة حيث من هوشروط التمويل مصادر أهم  :النشاط تطويرو إحداثها المزمع المؤسسة لتمويل العامة المالية السياسة 4-6

 .السيولة بصفة مستمرة احتياجات تغطية التصرف في الخزينة بما يمّكن من سياسة 4-7

 .المزمع إحداثهاالدفع رزنامة تنفيذ وخارطة الطريق مؤسسة  ،تنظيم ،مذكرة حول القيادة االستراتيجية والعملياتية 4-8

  سنوات5مخطط األعمال على امتداد  -5

لى التوقعات المالية في شكل مؤشرات النشاط والمردودية  عالمحتملةضيات المعتمدة في إعداد مخطط األعمال وتأثيراتها أهم الفر 5-1
 . سنوات5على امتداد 

  على منهجية التصورالقوائم باالعتماد سنوات باإلضافة إلى تفاصيل البنود الرئيسية لهذه 5القوائم المالية المتوقعة على مدى  5-2
 ).ائل، محايد وحذرمتف(

 .Excel في شكل باألرقاممخطط األعمال  إرفاق 5-3

   شبكات وكالء الدفعإلىاللجوء  -6

 إدارة والتزاماتهم، وطرق األطراف مسؤوليات اختيارهم وسياسة ة خاص تشمل وكالء الدفعإلى سياسة اللجوء مذكرة تصف 6-1
 وكالء بيانات وعدد ومراقبة تقني، إجراءات الالمجال الوفي  األموال غسل ومنع رهاباإل مكافحةمجال الوكالء، التكوين في  أنشطة ومتابعة
  وخدمات الدفع المعنية ...)أشخاص طبيعيين أو معنويين، وقطاعات نشاطهم المستهدفة ومواقعهم الجغرافية(الدفع 

 قنوات إدارة النقد 6-2

 ة خاص يتضمن)ثانويينوكالء الدفع الرئيسيين وال( مع وكالء الدفع إبرامها وكيل التي سيتمالخاصة بالدفع المشروع اتفاقية حساب  6-3
 :المعلومات التالية

 ،وكالء الدفع يسديهاخدمات الدفع التي  1- 6-3

 ،المسؤولية القانونية والمالية لوكالء الدفع 2- 6-3

 سداءإل الضروريةوالوسائل التقنية  الوثائقواإلجراءات  ضبطتكوين وال  في مجالات مؤسسة الدفع تجاه وكالء الدفعالتزام 3- 6-3
 ،خدمات الدفع التي تم تكليفهم بها

 ، مؤسسة الدفع على وكالء الدفعالمجراة منالرقابة  طرق 4- 6-3

  ، مؤسسة الدفع لحسابوكالء الدفع سديهاتأجير الخدمات التي ي طرق 5- 6-3

إلى وكيل دفع آخر أو أي ت فيه  بتوكيل على توكيله أو التفويالقياممن  نويالثاوكيل الدفع الرئيسي أو وكيل الدفع  ير علىالتحج 6- 6-3
 .شخص آخر

 الوسائل البشرية -7

 األجور على امتداد خمس سنوات كتلةتطور عدد األعوان المزمع انتدابهم و
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 الوسائل التقنية والمعلوماتية -8

 الهيكلة التقنية المستخدمة  8-1

 خدمة الدفع  إلسداءبيئة المعلوماتية المستخدمة الهيكلة التقنية المفصلة لل٭ 

 معطيات حماية ال مجال التراتيب المعمول بها في يراعيلومات ونظام السالمة المعلوماتيةحوكمة نظام المعلمنظومة وصف ٭ 
 .الشخصية

 عمليات الدفع المسجلة خدمات الدفع وضمان تتبع مسار إسداء  الوكالء لضمان  على مستوىوصف لنظم المعلومات المستعملة ٭ 

 . سيؤمنه المسديوصف دقيق للنشاط الذي و الخدمات سديتحديد م:  الخارجيدنااالستنظيم ٭ 

 سالمة الوسائل التقنية 8-2

، الحفظسالمة الشبكات، ومسارات التدقيق، ووواألنظمة،  المعطياتالولوج إلى (وصف إلجراءات وأدوات السالمة المعلوماتية ٭ 
 ،المعلومات، وتوفر الخدمات وتتبع مسار العمليات سالمة وذلك لضمان )...واألرشفة

الموقع الجغرافي ومستوى شهادة السالمة المادية، (البيانات  إيواءتوفير المعلومات المتعلقة بإيواء منصات المعلومات ومراكز ٭ 
 ،)... ومراقبة أماكن اإليواء، 

بما في ذلك ( المتدخلةاألطراف  التحقق من هوية، والتي تشمل المسداةالخدمات ب تبطةالمرجرد آلليات الرقابة والتدابير األمنية ٭ 
 .بيان وتيرتها، والفصل بين الوظائف وسالمة البيانات والتدفقات التقنية والمالية، مع )اآلمر بالدفع والمستفيد

 .ومنع حوادث العملياتاستباق وتحليل وتصحيح و المعتمدة لتقصيوسائل وصف لل٭ 

 خطة استمرارية النشاط  -9

  : المعلومات التاليةالنشاط يتضمنتقرير حول خطة استمرارية 

 الرئيسية،  والمراحلالستئناف النشاط المتوقعةأهداف استئناف النشاط من بينها، الرزنامة  مرفقة بنشطة األساسيةتحديد لأل 9-1
 ، لفقدان البيانات والحد األقصى المسموح بهالمسموح بها نشاطلآجال التعطل القصوى لحمايتها، والواجب واألصول ذات األولوية 

  ثغرات في النظم الرئيسية أو فقدان بيانات أساسية ال مثل  الخدمةانقطاعلضمان استمرارية النشاط في حالة  الموضوعةالوسائل  9-2
 ،أو فقدان أشخاص مهمينالمحّالت إلى الدخول  تعّذر أو

 كيفية بيانو نتائج االختبارات تقديمووقوع حادث ختبار خطة استمرارية النشاط في حالة ب الترخيص الالذي سيعتمده طالنسق ال 9-3
  االعتبار،بعين االختبار نتائج أخذ

 الدفع عمليات تنفيذ وضمان الدفع، خدمات عقد إنهاء حالة في الحد من المخاطر التي سيعتمدها طالب الترخيص، لتدابير وصف 9-4
 .الجارية العقود ءوإنها المعلقة

 المسداة للحرفاءخدمات الدفع  -10

  المسداةخصائص ونظام تشغيل خدمات الدفع  10-1

 ووضعها الحريف، إنشاء وتوفير وسيلة دفع معطيات المستخدم، جمع ومراقبة  حسابإنشاء (لخدمات الدفع  تمثيليصف  و1- 10-1
 )...االعتراض على عملية الدفع،والتقديم للتسوية و  العملياتوجردالدفع، تنفيذ عمليات  واستخدام وسيلة الدفعو، على ذمة الحرفاء

حرفاء أو التي تديرها الموضوعة على ذمة ال) ...معايير األمان  ونظام التشغيل(وصف للخصائص التقنية لكل خدمة دفع  2- 10-1
 .مؤسسة الدفع

  لكل خدمة دفع  الرسم البياني للتدفقات الماليةإرفاق 3- 10-1

 المسداةسالمة خدمات الدفع  10-2

 خدمة دفع على كّلالمطبقة تدابير السالمة تقديم المعايير و 1- 10-2

 السرقة / الضياع (دفع  خدمةلكل بالنسبة الموضوعة ) الداخلية والخارجية( أنظمة المراقبة والتصرف في مخاطر التحيل  تقديم2- 10-2
   ).... المشبوهة أو غير العادية المعامالتو  المعطياتواختالس ،انتحال الهويةو

  .الدفع للموافقة على عمليات أو لإلطالع سواءا عند نفاذه الحريف على للتعرف المعتمدة اإلجراءات تقديم 3- 10-2
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  .المرتبطة بها األمنية واآلليات التدابير تحديد مع الخارجية البيئة مع بها المسموح االتصال ألنواع تقديم 4- 10-2

 لحوكمة والتنظيممنظومة ا - 11

 ).إدارة عامة ومجلس إدارة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة ( المستهدفنمط الحوكمة  1- 11

تدقيق الخاصة للجنة للخاصة ا( عن هذه الهياكلمختلف اللجان المنبثقة لمجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة والمقترحة لتركيبة ال 2- 11
 ).والمخاطر

 .سيسي لمؤسسة الدفع المزمع إحداثهامشروع العقد التأ 3- 11

والمدير العام المدير العام (ملف يتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة بما في ذلك األعضاء المستقلين واإلدارة العامة  4- 11
المسار األكاديمي  بصفة شاملةسيرة ذاتية محينة وممضاة تبين بالنسبة لكّل واحد منهم على   يشتملأو هيئة اإلدارة الجماعية ) المساعد
 . أشهر3 مسلم منذ أقل منونظير من السجل العدلي  والمهني

 . وأعضاء مجلس اإلدارةقبل المسيرين ممضاة من  وأعضاء مجلس اإلدارةالشرف للمسيرينتصريح على  "5استمارة عدد  5- 11

 .للمؤسسة المزمع إحداثهاالمستهدف الهيكل التنظيمي  6- 11

والسير الذاتية ونظير من السجل  رصدها وتقديم ألهم مسارات المهن واإلمكانيات البشرية والتقنية المزمع  المستهدف  التنظيم 7- 11
  :للمسؤولين األوائل على وظائفبالنسبة  أشهر 3 مسلم منذ أقل منالعدلي 

 األموال، غسلمخاطر التصرف في الرقابة الداخلية واالمتثال و٭ 

 التصرف في المخاطر، ٭ 

 . التدقيق الداخلي٭ 

  إدارة المخاطرمنظومة  -12
 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 12-1

التنظيم المحاسبي و دور هياكل الحوكمة، اإلجراءات(الرقابة الداخلية الذي وضعته المؤسسة  منظومةتقرير يصف  ارفاق 1- 12-1
  .)نشاط الرقابةو نظام المعلوماتو والمالي

المخاطر  التنظيمي لتحديد اإلطار ( والتصرف فيها ومتابعتهاالمخاطر المحتملةنظام المعمول به لتحديد تقرير يصف ال 2- 12-1
 تكون هذه المنظومة يجب أنو). ...، ة والمحاسبيةالمالي المعلومة، وهاومراجعة التصرف فيالمخاطر ، ومراقبة هافي  والتصرفهاوتحليل

 .مؤسسة الدفع ديهاتسطبيعة وتعقد خدمات الدفع التي مالئمة ل

 ومخاطر المخاطر االستراتيجية(ا  عرضة له مؤسسة الدفع المزمع إحداثهاالتي تكون حول طبيعة المخاطر العامة دراسة 3- 12-1
 والمخاطر السيبرنية والمخاطر االحتيال التشغيلية ومخاطر والمخاطر التكنولوجية والمخاطر السيولة ومخاطر القانونية والمخاطر السمعة

  .)....الشراكة ومخاطر الوكالء بإدارة المرتبطة

 األموال غسل ومنع نظام مكافحة اإلرهاب 12-2

 :، وال سيمااألموال غسل ومنع اإلرهاب لمكافحةتقرير يصف المنظومة الموضوعة  1- 12-2

م المادي مستوجبا وللحرفاء عن منها بالنسبة للحرفاء الذي يكون حضوره والتحقق الحرفاء هوية لتحديد العنايات (اليقظة  واجبات-
 ،)االقتضاءبعد عند 

  والتحكم،المراقبة  نظام-

  المعلومات، نظام-

  الحرفاء،عمليات على اإلرهاب وتمويل األموال غسل مخاطر ومراقبة وإنذار تحليل  آليات-

  وتحيين الوثائق،حفظ  آليات-

 .والتكوين الوعي وتنمية بالشبهة  منظومة التصريح-

 الرئيسيين (الوكالء على المفروضة) اإلجراءات والرقابة( األموال غسل ومنع اإلرهاب مكافحة منظومةتقرير يصف تقديم  2- 12-2
  .األنشطة هذه عن تقرير إلى باإلضافة) والثانويين 



  11عـــدد   2020  فيفري7 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  466صفحــة 

 حماية الحرفاء ومعالجة الشكاوى  منظومة -13

 :التالي النحو على الحرفاء عالمإل المستخدمةلوسائل لوصف  13-1

المتعلقة بها والرصيد الجديد  األداءاتمبلغ والعموالت وال وتوقيت المعلومةالوسيلة و: عملية الدفعالمعلومات المتعلقة بتنفيذ  1- 13-1
 ؛لحساب الدفع والرقم المرجعي للعملية

 ،كشف لعمليات الدفع وفًقا للشروط المتفق عليها في اتفاقية حساب الدفع:  دوريإعالم 2- 13-1

 .الثانويينوكالء الدفع الرئيسيين وو مؤسسات الدفع، على مستوىشروط التسعيرة حسب فئة العملية : إعالم مستمر 3- 13-1

 :يتعلقوصف تقديم  13-2

  ، ومعالجة شكاوى الحرفاءتلقيسياسات وإجراءات ب 1- 13-2

 ،معالجة شكاوى الحرفاءب المكلفالموارد البشرية واللوجستية والهيكل ب 2- 13-2

سياسات وإجراءات معالجة حسابات الدفع لألشخاص المتوفين، والحسابات النائمة أو غير النشيطة، وشروط تجميد وإعادة ب 3- 13-2
  .حساب الدفع تشغيل

  الحساب وصاحب الدفع مؤسسة بين االتفاقية من نسخة 13-3

  اتفاقية الحساب الشامل -14

الحساب الشامل وإدارة  تسييرعلى األقل إجراءات يضبط ع والبنك المودع نسخة من مشروع اتفاقية الحساب الشامل بين مؤسسة الدف
  .إعالم مؤسسة الدفع بالعمليات المنجزة على الحساب الشامل والتأجير الموظف عليه طرقاألموال من قبل البنك و

  عقد التأمينالضمان البنكي أو  -15

حتساب مبلغ ال المقاربةواكتتابه  المؤسسة تعتزم الذيولية المدنية المهنية تأمين على المسؤاللعقد للضمان البنكي أو المبلغ التقديري 
 .2018 لسنة 16 من المنشور عدد 3التأمين وفًقا للفصل 

  سياسة االتصال -16

 المطلب إرفاقمؤسسة دفع، يجب  إحداث في الشروع قصد األصلي نشاطه الحالة التي يستوجب فيها على طالب الترخيص تغيير في
  . نشاطه األصليفي بالتغيير معه والماليين االقتصاديين والفاعلين العموم إلعالم المتوخاة الطرق تصفة بمذكر

  



   6االستمارة عدد 

  مع األطراف المرتبطةالمبرمة  االتفاقيات 
 

  :2016 لسنة 48د عدطالب ترخيص لممارسة نشاط مؤسسة دفع على معنى القانون كل يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه من ِقبل 

 

  )اتفاقية عن كل جدوال امأل(

   عنوان االتفاقية

   وجنسياتهم الممضيةاألطراف 

    االتفاقيةموضوع

    إحداثها التزامات مؤسسة الدفع المزمع

   إحداثها المزمع مؤسسة الدفع مصلحة

   اإلمضاءتاريخ 

    تاريخ السريان

   المدة 
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  "2020 فيفري 10 تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم"




