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 2022أكتوبر   25 في  تونس،

 

 2022لسنة  09 عدد البنك المركزي التونسي  منشور

 

الترخيصجراءات  إضبط   :عالموضو االئتماني  لتعاطي    طلب  االستعالم  نشاط 

 . والوثائق والمعطيات الواجب توفيرها

 

 التونسي،  المركزي البنك محافظ إن

ال العاالط    بعد جويلية    27  المؤرخ في  2004لسنة    63  ساسي عدد األقانون  على 

 ،ةعطيات الشخصي  المق بحماية تعل  الم 2004

بضبط    المتعلق  2016 أفريل  25 في المؤرخ 2016 لسنة 35 عدد القانون  علىو

 ونسي، الت   المركزي لبنكل ظام األساسي  الن  

بالبنوك   قالمتعل   2016 جويلية 11 في المؤرخ 2016 لسنة 48 عدد القانون وعلى

 سات المالية، والمؤس  

  2022جانفي    4المؤرخ في    2022لسنة    2ة عدد  مرسوم رئيس الجمهوري   وعلى

 منه،  22و 8و  7و 6المتعلق بتنظيم نشاط االستعالم االئتماني وخاصة الفصول 

تعلق بضبط  الم  2007نوفمبر    27مؤرخ في  ال  2007لسنة    3004عدد  وعلى األمر  

   ،عطيات الشخصيةلمعالجة المإجراءات التصريح والترخيص وشروط 

المؤرخ    03/22-333وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عدد  

 ، 2022أوت  15في 

ع المطابقة  مراقبة  لجنة  في  2022لسنة    09    ددوعلى رأي    أكتوبر   14  المؤرخ 

2022،  
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 ر ما يلي: قر  

  جراءات والوثائق والمعطيات الواجب توفيرها هذا المنشور اإلضبط  ي   :لالفصل األو  

 . للحصول على ترخيص لتعاطي نشاط االستعالم االئتماني 
 

ن مطلب الترخيص الوثائق والمعطيات المبينة بملحق هذا    : 2الفصل   يجب أن يتضم 

 .المنشور

 

يودع مطلب الترخيص والوثائق والمعطيات المحددة بهذا المنشور لدى    : 3الفصل  

 الرئيسي للبنك المركزي التونسي.  الضبط بالمقر  مكتب 
 

 نشره.  يدخل هذا المنشور حي ز النفاذ ابتداء من تاريخ  :4 الفصل 

 
 

 المحــــافظ،                                                                                   

 

  ي ــ اســروان العب  ـ م                                                                              
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 منشور البنك المركزي التونسي لملحق  

 2022  أكتوبر 25المؤرخ في  2022لسنة   09 عدد

 

 ترخيص لدراسة مطلب المطلوبة  معطياتوال وثائق ال

 لتعاطي نشاط االستعالم االئتماني 

 
 الوثائق المطلوبة:  .1

 مطلب باسم محافظ البنك المركزي التونسي في الغرض.  -

إذا وجد   و أنسخة من وصل تقديم التصريح للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصي ة  -

 . نسخة من قرار الهيئة الذي يفيد عدم اعتراضها على تعاطي هذا النشاط

 . وثيقة تفيد مصادقة الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية على النظام المعلوماتي للشركة -

 . من قبل طالب الترخيص ى" ممض   ترخيصتقديم طالب ال  " :1استمارة عدد  -

" ممضى من طالب الترخيص يشهد بموجبه    تصريح على الشرف  "   :2استمارة عدد   -

 بصحة الوثائق والمعطيات المضمنة بمطلب الترخيص. 

هوية المساهمين " تعريف موجز عن المساهمين برأس المال يحد د    "  3استمارة عدد   -

 . والمساهمات التي يمتلكونهاعلى وجه الخصوص نشاطهم  

مساهمة في رأس مال الشركة المزمع  بال"    خطاب تعهد المساهمين  "  4استمارة عدد   -

 من المساهمين.  ى إحداثها ممض

تصريح على الشرف من قبل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير    "  5استمارة عدد   -

ئيس أو عضو مجلس  عام أو مدير عام مساعد أو رئيس أو عضو هيئة إدارة جماعية أو ر 

 ".  استعالم ائتماني أو من يلتزم باسمها ةمراقبة بشرك

 

   :في رأس مال شركة االستعالم االئتماني ات لمساهم هيكلة ا .2

ا - من  للمساهمين  شاملة  و الشخاص  ألقائمة  لمساهمات الطبيعيين  الماسكين  معنويين 

في   مباشرة  غير  أو  نشاط  س  أرمباشرة  تعاطي  في  لها  الترخيص  سيتم  التي  الشركة  مال 

% على  10االستعالم االئتماني وخاص ة منهم المساهم المرجعي والمساهمين الذين يملكون  

ى اتفاق  ويعتبر مساهما مرجعيا كل مساهم أو تحالف للمساهمين بمقتض   األقل  من رأس المال.

معلن أو مفترض على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية، يملك بصفة مباشرة أو غير  

 مباشرة أغلبية حقوق االقتراع في شركة االستعالم االئتماني أو تمكنه من التحكم فيها.   

 نسخة من اتفاق التحالف بين المساهمين إن وجد.  -

نظير من السجل  العدلي   و ذاتية محي نة  نسخة من بطاقة الهوي ة سارية المفعول وسيرة   -

من  مسل   للمساهمين  بالنسبة  الترخيص،  مطلب  إيداع  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  من  أقل  منذ  م 

 األشخاص الطبيعيين في شركة االستعالم االئتماني. 
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عة إن وجدت للسنوات الثالث األخيرة بالنسبة  القوائم المالي ة  القوائم المالي ة الفردي ة و  - المجم 

٪ أو أكثر من رأس مال الشركة،  10مساهمين من األشخاص المعنويين الذين سيمسكون  لل

 مصادق عليها من قبل مراقب حسابات. 
 

 ( العمل وخطةاإلستراتيجية  ): ة االستعالم االئتماني شركالتعريف ب .3

 .أسباب طلب الترخيص يبينالترخيص  خطاب نوايا ممضى من طالب  -

تطوير  ا - االئتماني ستراتيجية  االستعالم  األعمال  ا  شركة  ونموذج  إنشاؤها  لمراد 

 مجاالت النشاط والعمالء المستهدفين. مع بيان واألهداف االستراتيجية   المستهدف

السوق والبيئة االقتصادية والمالية  د - إنشاؤها   شركة االستعالم االئتمانيلراسة  المراد 

 المختلفة.  النشاطالمستهدف في السوق وخطوط  موقعهاتوتحديد 

المستهدفون،    حرفاء، الخدماتة: الة التي تعكس التوجهات االستراتيجي  السياسة التجاري   -

 . وسياسة التسعير النشاط مجاالت 

حول   - لها  مذكرة  تتعرض  التي  المخاطر  ومدى  االئتمانيطبيعة  االستعالم    شركة 

المخاطر    )مخاطر  التشغيلية،  المخاطر  التكنولوجية،  المخاطر  القانونية،  المخاطر  السمعة، 

 . (... السبرانية

: المصادر الرئيسية وشروط التمويل من  ة االستعالم االئتمانيشركل  يةلتمويلاالسياسة   -

 . ل واآلجاحيث التكلفة  

 . االستعالم االئتمانيشركة لوخارطة الطريق العملياتي ة  القيادة  تستعرض مذكرة   -

دي المعلومات في إطار الحصول على  مزو    مع برامها  إ نموذج من االتفاقيات المزمع   -

   .بغية إسداء خدماتها  ئتمانيةامعلومات 

 . االئتماني االستعالم الذي ستعتمده شركة   االئتمانينموذج التقرير  -

 

 : رنامج النشاطب .4

   .سنوات 5ل لمدة اعمأ ط خط  م -

المات  ي لفرضا - العمل خط    لبناء ة  دتمع الرئيسية  المالي  و  ة  ة في شكل مؤشرات  التوقعات 

 . سنوات 5النشاط والربحية على مدى 

سنوات باإلضافة إلى تفاصيل العناصر الرئيسية    5على مدى  المتوق عة  ة  البيانات المالي   -

   .محايد وحذر(و   )متفائل سيناريوات على األقل   3اعتمادا على في هذه البيانات 

 

 : والمنظومة المعلوماتية   الموارد البشرية .5

 سنوات.   5على مدى  وتركيبتها  ط لها  المخط    الموارد البشريةر  تطو  ن  جدول تفصيلي يبي   -

 . ة والمنظومة المعلوماتي ةمفص ل يبي ن الوسائل الفني  تقرير  -

و و  - المعلومات  نظام  حوكمة  سيماصف  ال  المعلوماتية  بحماية    السالمة  يتعلق  فيما 

 . الشخصية  المعطيات
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 وخاصة منها: السالمة المعلوماتية  ضمان وصف إجراءات وأدوات  -

   ،واألنظمة إلى البيانات  النفاذآليات   ✓

   ،اتأمن الشبك ✓

ت ✓    ،التدقيق  سجال 

   ،النسخ االحتياطي  ✓

 ، إيواء المعطيات )مع تحجير اإليواء الس حابي( ✓

 . وجوبا  سنوات 5 لمدة األرشفة ✓
 

 عمل: خطة استمرارية ال .6

 ة استمرارية العمل يتضمن المعلومات التالية:تقرير عن خط  

األنشطة   - است و   الحيويةتحديد  النشاطأهداف  جدوالئناف  ذلك  في  بما  يضبط    ،  زمنيا 

 . ذات األولوية والبياناتمؤقت ال ئنافستلالالمراحل الرئيسية 

لضمان االستمرارية في حالة انقطاع الخدمة مثل األعطال في األنظمة    المعتمدةالوسائل   -

الرئيسية وفقدان البيانات الرئيسية وعدم إمكانية الوصول إلى المباني وفقدان األشخاص  

 . الرئيسيين

ض  بعد  النشاط  واستئناف  العمل  استمرارية  خطة   اختبار  وتيرة  تحديد - لكوارث أو  ل  التعر 

  هانتائج هذه االختبارات واإلشارة إلى كيفية أخذ  عنبالغ  اإلوكذلك  الس برانية  الهجمات  

 االعتبار.  بعين

 

 :الحوكمة والتنظيم  اتآلي .7

ومجلس    جماعية  دارةإهيئة  ومجلس إدارة أو    عامة  لنمط المستهدف للحوكمة )إدارةا -

 ، قبة(ارم

التركيبة   - مجلس  أو  اإلدارة  الهيئات  ارممجلس  هذه  المنبثقة عن  المختلفة  واللجان  قبة 

 ، (واالمتثال  ن التدقيق والمخاطراة لج )خاص  

 ، شركة االستعالم االئتماني لالعقد التأسيسي مشروع العقد التأسيسي أو  -

ال  ملف   - أو مجلس  بأعضاء مجلس اإلدارة  العام    مراقبةيتعلق  العامة )المدير  واإلدارة 

توضح  التي  ذاتية  ال  هم سيريتضمن  ،  هيئة اإلدارة الجماعية أعضاء  ( أو  المساعد  والمدير العام

أقل من ثالثة  م منذ  مسل  جل العدلي   الس    ممضاة ومرفقة بنظير من المنهج األكاديمي والمهني  

 ، من تاريخ إيداع مطلب الترخيص  أشهر

ذاتية   - إيداع  وسيرة  تاريخ  أشهر من  ثالثة  أقل من  العدلي  مسل م منذ  الس جل  نظير من 

 :التالية لوظائفالمسؤولين األول عن لمطلب الترخيص 

 .• الرقابة الداخلية واالمتثال

 .• إدارة المخاطر

 .• التدقيق الداخلي

 . للشركةط التنظيمي المستهدف لمخط  ا -
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 لرقابة الداخلية وإدارة المخاطرا .8

الداخلية - الرقابة  نظام  يصف  قبل  تقرير  من  الحوكمة،    هياكلدور    : الشركة  المعتمد 

 . اإلجراءات، التنظيم المحاسبي والمالي، نظام المعلومات، نشاط الرقابة

لتحديد وإدارة ومراقبة المخاطر )اإلطار التنظيمي إلدارة    المعتمدتقرير يصف النظام   -

المعلومات   المخاطر،  إدارة  ومراجعة  مراقبة  المخاطر،  تحليل  المخاطر،  تحديد  المخاطر، 

 . لخ(المالية والمحاسبية، إ

 

 : ومعالجة الشكاوىمعطيات النظام حماية  .9

ب في   المتخذة  مكتوبةالجراءات  اإل - يتعلق  المسبقة    إثباتما  الموافقة  على  الحصول 

معطيات ب   ينالطبيعي  ألشخاصلوالصريحة   الشركة    الشخصية  م هإحالة  طبقا  وذلك  لفائدة 

المعطيات الشخصية   المتعلق بحماية  التشريع  على    ينالمعنويشخاص  ألا  ةموافقولمقتضيات 

 . م به المتعلقة معالجة المعطيات

اتخاذها   - المزمع  على    عتراضال افي  األشخاص  لضمان حق  تقرير حول اإلجراءات 

تحيينها أو    وطلب  إليهاالنفاذ  وحق هم في    ،م ة بهالخاص    ئتمانيةال والمعلومات ا  ممعالجة معطياته

الشخصية المعطيات  بحماية  المتعلق  للتشريع  طبقا  مرسوم  16والفصل    إعدامها  رئيس    من 

 .2022جانفي   4المؤرخ في  2022لسنة   2الجمهورية عدد 

لمعالجة   - اتخاذها  المزمع  اإلجراءات  حول  لـسياسات  التقرير  وصفًا  يتضمن  شكاوى 

   والهيكل المسؤول عنها. اللوجستية و البشرية موارد الو ي الشكاوى ومعالجتها،  وإجراءات تلق  

يتعين  والتي    االستعالم االئتماني  شركةالفنية إلعدام البيانات التي بحوزة    لتدابيرلوصف   -

حالة   في  أو  اعتمادها  الترخيص  بحماية  الحرفاء  من  طلب  بسحب  المتعلق  للتشريع  طبقا 

 .المعطيات الشخصية 
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 طالب الترخيص   تقديم : 1 عدد  استمارة

 

:هوية طالب الترخيص    

 ، أو معنويشخص  - 

 طبيعي.   شخص - 

   :الشكل القانوني 

 : (إن وجد)  منتمى إليهمجمع الال 

:الترخيصطالب  صفة    

 :المؤهالت العلمية 

: مجاالت الخبرة   
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 لطالب الترخيص شرف تصريح على ال: 2 عدد  استمارة

 

)إني   أسفله  الترخيص  االسم الممضي)ة(  طالب  بصفتي  نشاط    واللقب(  لتعاطي 

االئتماني بها    االستعالم  المدلى  والوثائق  المعطيات  بصحة  الشرف  على  أصرح 

يطرأ على  أتعهد بإبالغ البنك المركزي التونسي بأي تغيير  كما    بمطلب الترخيص 

 الوثائق والمعطيات المدلى بها. 

 

 ....................... ... .. في.……… بـر ُحر  

 

 طالب الترخيص  إمضاء 
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 ة المساهمين : هوي  3 عدد  استمارة

 

ة المساهم:هوي     

 : شخص معنوي طبيعي: شخص 

 : ةالتسمية االجتماعي     : االسم

 :قبالل  

 : كل القانونيالش  

 

 : االجتماعي   المقر  

 

 

 :تاريخ الوالدة ومكانها
 : ساتللمؤس   جل الوطني  ف الس  معر  

 

شركة   مال  رأس  في  المساهمة  نسبة 

حقوق   / االئتماني  االستعالم  نسبة 

 : االقتراع

 

شركة  مال  رأس  في  المساهمة  نسبة 

حقوق   / االئتماني  االستعالم  نسبة 

 : االقتراع

 

 : الجنسية : الجنسية

 : العنوان

 

شركات  في  الممسوكة  المساهمات 

للشركات   االجتماعيةالتسمية  )أخرى:  

 : (ونسبة المساهمة

 

 

شركات  في  الممسوكة  المساهمات 

للشركات   االجتماعيةالتسمية  )أخرى:  

 : (ونسبة المساهمة
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 : خطاب التزام المساهمين 4 عدد  استمارة

 ، …………………………………………………مضي أسفلهالم  إني

 :صاحب

 رقم 1بطاقة التعريف الوطنية  -

............................................. ................................. 

.. صالحة  .رقم ……………………  2قامة اإلبطاقة   -

 ..... ................................. حتى

صالح     …………………....جواز السفر رقم …… -

 ............................. ……حتى

المقيم  

……………....................……………………………………………في.

… 

..............................  بالمساهمة  تعهد  أ مال  حدودفي رأس   .................، في 

 . االقتراع ل .................. حقوق أي .................. من رأس المال الذي يمث   

 

 ر في ………، بتاريخ ……………ُحر  

 

 اإلمضاء

  

 
 .لألشخاص من الجنسية التونسية 1
 .لألشخاص من جنسية أجنبية 2
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ئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير  ر من قبلتصريح على الشرف  :5 عدد  استمارة

أو مدير عام مساعد أو رئيس أو عضو هيئة إدارة جماعية أو رئيس أو عضو  عام

 يلتزم باسمها من أو  ئتمانياال  ستعالماال ةمجلس مراقبة بشرك

 ………………………......…........................................  أسفله،ي الممضي إن  

 :صاحب

 .................................  رقم 1بطاقة التعريف الوطنية  -

 ......................................................صالحة حتى . رقم ………… 2قامةاإلبطاقة  -

 .………................................……صالح حتى...جواز السفر رقم ……………  -

 ...... .................... ……………...…….... …………………………ي. المقيم ف

 .….....….…................…....... ….......... 3المضطلع بوظيفة/ الذي سيضطلع بوظيفة 

 .………………………………………………………………….. 4ضمن 

 

 :أصرح على الشرف أنه لم يصدر ضدي

 .فالسإلحكم بات با .1

حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو   .2

المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو   ختالسالعلى أموال أو قيم الغير أو ا ستيالءالا

ب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول   الرشوة أو التهر 

مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق    أو   تعليها بواسطة هذه المخالفا

 رهاب، إلوتمويل ا  موالألبمكافحة غسل ا

 ، بمقتضى أحكام المجلة الجزائية حكم بصفة مسير أو وكيل شركة  .3

. منع   .4  بمقتضى عقوبة من ممارسة نشاط مهني منظم  بإطار تشريعي  أو ترتيبي 

أتعهد بإبالغ البنك المركزي التونسي، دون تأخير، بأي تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعي  و 

 2022جانفي    4المؤرخ في    2022لسنة    2مرسوم عدد  المن    11فيما يتعلق بأحكام الفصل  

 .المتعلق بتنظيم نشاط االستعالم االئتماني

 ..……………… ر في …………….، بتاريخُحر  
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