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 8102ديسمبر   31 تونس، في        

 8102لسنة  01منشور البنك املركزي التونس ي عدد 

 

 مؤسسات الدفع. وسير القواعد املنظمة لنشاط   املوضوع:

 إن محافظ البنك املركزي التونس ي،

 املتعلق 4002 جويلية 42 في املؤرخ 4002 لسنة 36 عدد ألاساس ي القانون على  إلاطالعبعد 

 الشخصية، املعطيات بحماية

بمكافحة  املتعلق 4002أوت  2ؤرخ في امل 4002لسنة  43ساس ي عدد ألا قانون وعلى ال

 ،إلارهاب ومنع غسل ألاموال

 املعلوماتية، بالسالمة املتعلق 4002 فيفري  6 في املؤرخ 4002 لسنة 2 عدد وعلى القانون 

تعلق بالتحويل إلالتروون  امل 4002جوان  42املؤرخ في  4002نة لس 20وعلى القانون عدد 

 لألموال،

 النظام بضبط املتعلق 4003 أفريل 42 في ؤرخامل 4003 لسنة 62 عددوعلى القانون 

 منه، 8وخاصة الفصل  التونس ي املركزي  للبنك ألاساس ي

 بالبنوك املتعلق 4003 جويلية 00 في ؤرخامل 4003 لسنة 28 عدد قانون وعلى ال

 منه، 40و 40وخاصة الفصلين  املالية واملؤسسات

املتعلق بتنظيم  0990ديسمبو  02الصادر بتاريخ  0990لسنة  44عدد للبنوك وعلى املنشور 

 الشروط البنتية،
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 4003نوفمبو  48ؤرخ في امل 4003لسنة  09نشور للبنوك واملؤسسات املالية عدد وعلى امل

 ،باملراقبة الداخلية املتعلق

 4002سبتمبو  09ؤرخ في امل 4002لسنة  8نشور للبنوك واملؤسسات املالية عدد وعلى امل

غسل ألاموال وتمويل إلارهاب مثلما تم مخاطر بقواعد املراقبة الداخلية إلدارة املتعلق 

 ،4008أكتوبر  08ؤرخ في امل 4008لسنة  9تنقيحه واتمامه باملنشور عدد 

املتعلق  4002جويلية  60املؤرخ في  4002 لسنة 2وعلى قرار لجنة الرواخيص عدد 

 بإجراءات تقديم الرواخيص،

تطبيقا  4008ديسمبو 60بتاريخ  4008لسنة  02وعلى قرار لجنة مراقبة املطابقة عدد 

 للبنك ألاساس ي النظام املتعلق بضبط 4003لسنة  62من القانون عدد  24ألحكام الفصل 

 التونس ي. املركزي 

 

 :يلي ما قرر 

 28من القانون عدد  40و 40املنشور شروط تطبيق الفصلين  هذا يضبـط -ألاول الفصل 

شروط ممارسة مؤسسات  ال سيمااملتعلق بالبنوك واملؤسسات املالية. ويحدد  4003لسنة 

 املنظمةوالقواعد  الخاصة بها الداخلية املراقبة و ة حوكمالالدفع لنشاطها وقواعد 

 ومنظومة حماية املستهلك. الدفع وكالء إلاعتماد علىحسابات الدفع وشروط ل
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 ألاول: الــعــنــوان

 مارسةشروط امل في 

 28من القانون عدد  40و 00ملؤسسات الدفع طبقا ملقتضيات الفصلين  متني   -8الفصل 

إنجاز الخدمات التالية لفائدة حرفائهم من ألاشخاص املشار إليه أعاله  4003لسنة 

 الطبيعيين واملعنويين:

 رئيس ي:بعنوان نشاط  -أ

ثالث املنصوص عليها ال الصنفثان  و ال الصنفول و ألا  من الصنففتح حسابات دفع  -

 ،من هذا املنشور  02بالفصل 

  ،نقدا والسحب التنزيل -

  ،الاقتطاعات إنجاز -

 ،عمليات الدفع نقدا -

 ،عمليات تحويل ألاموال -

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

 التونس ي. البويد أو البنوك قبل من مصدرة الشحن مسبقة إلتروون  نقد تسويق وسائل -

 .العمل به الجاري  للتشريع طبقا اليدوي  الصرفنشاط  :بعنوان نشاط فرعي -ب

 داخل الجمهورية التونسية.و بالدينار التونس ي حصريا خدمات الدفع و تسدى 
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املالئمة  أنظمة الدفع واملقاّصةوللغرض تنخرط مؤسسات الدفع وجوبا و بصفة مباشرة في 

 لنشاطها.

 40من الفصل  الخامسةطبقا ملقتضيات الفقرة أن تبوم  الدفععلى مؤسسات  -3الفصل 

أو هنية امل دنيةامل سؤوليةعلى امل تأمين عقداملشار إليه  4003لسنة  28 ددمن القانون ع

 بمبلغ كاف يتالءم مع أموالهم الذاتية لتغطية مسؤوليتهمالحصول على ضمان بنك  

 تقديم خدمات الدفع.لناشئة عن ا

يحدد املبلغ ألادنى للتأمين أو الضمان البنك  من قبل مؤسسات الدفع على أساس و 

 املقاييس التالية:

 ،طبيعة مخاطر مؤسسة الدفع -

 ،من قبلها املسداةوالخدمات طبيعة نشاط مؤسسة الدفع  -

 .حجم نشاط املؤسسة -

عرضها التأمين أو الضمان البنك  و  مبلغمنهجية الحتساب إعداد مؤسسات الدفع على 

 بنك املركزي التونس ي.لل املوافقة املسبقة على

املبلغ ألادنى للتأمين أو الضمان البنك  مرة كل سنة  أن تراجع على مؤسسات الدفعو 

  .هإعادة إحتساب الضرورةوعند 

بعد الحصول على صفة وسيط مقبول طبقا لتشريع يمتن ملؤسسات الدفع  -4الفصل 

 بواسطةاملّتأتية من الخارج  ألاموالأن تنجز عمليات قبول الصرف الجاري به العمل 

 تحويالت ووضعها على ذمة حرفاءها.
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 : الثانيالعنوان 

  في قواعد الحوكمة 

 وحجم طبيعةتتالءم مع على مؤسسات الدفع وضع منظومة حوكمة ناجعة  -5الفصل  

إرساء قواعد تصرف سليمة وحذرة من شأنها أن تضمن ديمومتها وتحافظ  بغرض أنشطتها

 على مصالح  املساهمين والدائنين والحرفاء.

. كما يتولى مخاطرها إلدارة ةوضع سياسو هيكل إلادارة اسرواتيجية تطوير املؤسسة  يضبطو 

على أن تتمتع املؤسسة وبصفة دائمة بسمعة  والعملالرقابة الفعلية على هيكل التسييو 

 الرقابية.والسلط على ثقة العموم  الحفاظجيدة بما يضمن 

 ويعتبو على معنى هذا املنشور :

 ،: مجلس إلادارة أو مجلس املراقبةهيكل إدارة -

   .إلادارة الجماعيةهيكل تسييو: إلادارة العامة أو هيئة  -

ملؤسسات الدفع التي يديرها مجلس إدارة أن تجمع بين وظيفتي رئيس  يمتن. 1الفصل 

 مجلس إلادارة واملدير العام.

أن يكون عدد أعضاء هيكل إلادارة مالئما لطبيعة نشاط مؤسسة الدفع ودرجة  يجبو 

 . وطبيعة املخاطر املرتبطة به هوحجم هتشعب

بصفة مستمرة بشروط النزاهة ييو أن يتمتع أعضاء هيكل إلادارة وأعضاء هيكل التس يجبو 

املهنية الالزمة والخبوة املالئمة ال سيما في مجال  الدفع إلالتروون  وذلك بما يمتنهم من 

 .بشكل ناجع مهامهمالاضطالع ب
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املخاطر" خاصة " للتدقيق و لجنة على ألاقل  أن تحدثعلى مؤسسة الدفع  -7الفصل 

 تتولى خاصة: ةمنبثقة عن هيكل إلادار 

 الداخلية،راقبة ركيز منظومة املمساعدة هيكل إلادارة في تصور وت -

املؤسسة وقوائمها املالية قبل املصادقة  حول التصرف فيمراجعة التقرير السنوي  -

 عليها من قبل هيكل إلادارة، 

 واملخاطر،الداخلي متابعة أنشطة الهياكل املكلفة بالتدقيق  -

 متابعة تركيزها.و املخاطر تتماش ى وطبيعة نشاط الدفع  إلدارة اسرواتيجيةاقرواح  -

 09عدد  البنك املركزي التونس ي منشور تخضع مؤسسات الدفع الى مقتضيات  -2الفصل 

الداخلية. وللغرض يتعين على راقبة واملتعلق بامل 4003نوفمبو  48في  املؤرخ 4003لسنة 

 هوحجمنشاطها طبيعة تتالءم مع الداخلية مراقبة وضع منظومة للمؤسسات الدفع  

 به.  ةواملخاطر املرتبط هودرجة تشعب

 : أن توفر على مؤسسات الدفع يجب. 9الفصل 

 ،طبيعة عمليات الدفع ودرجة تشعبهاو  يتماش ى امعلوماتي انظام -

 املنجزةالدفع  عمليات مراحل على الوقوف منللعمليات تمتن منظومة تأمين  -

إحصاء العمليات املنجزة والحصول على وضعية كافة من و  التي تم جمعهاوألاموال 

 بإتخاذالتحيل مخاطر من مخاطر الاخرواق و  لتوقيحسابات الدفع املفتوحة وا

 ،يةئالوقا وآلالياتتدابيو التنظيمية ال

سواء على مستوى مؤسسات الدفع لتسجيل ومعالجة عمليات الدفع  احيني انظام -

من هذا  الرابعاملنصوص عليهم بالعنوان  نفسها أو على مستوى شبكات وكالءها

 ،املنشور 
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نية طبقا للمقتضيات القانو  لحرفائهامنظومة ملعالجة وحماية املعطيات الشخصية   -

 ،والروتيبية الجاري بها العمل

 ،واملخاطر السيبونية مخاطر السيولة واملخاطر التشغيليةإلدارة منظومة مالئمة  -

 .هاختبار وتم  موثقضمان استمرارية النشاط ل امخطط -

املعلوماتية لتدقيق سنوي للسالمة  أنظمتهاعلى مؤسسات الدفع أن تخضع  -01الفصل 

 البنك املركزي التونس ي. إلى نسخة من تقرير التدقيق ترسلاملعلوماتية وعليها أن 

على وضعية سالمة النظم املعلوماتية الدفع أن تجري اختبارات للوقوف  على مؤسسات

  . ولهذا الغرض، عليها أنبشكل ناجع للهجمات التي تستهدفهاوتقييم قدرتها على التصدي  

إستمرارية  تعطل تشغيلية   مصدرا إلضطراباتهذه الاختبارات  تشكلال  على أنتحرص 

 املعلوماتية. عمل ألانظمة

خطط  تتضمنتضع مؤسسات الدفع آجاال وجداول زمنية للتدخل وتعمل على أن و 

 ةنظمألا أداء عند حصول اضطرابات في  العمل بهايتم استمرارية النشاط اجراءات مالئمة 

 ختبارات أو عن هجمات التروونية.عن إجراء إ والناجمة تهاجاهزياملعلوماتية أو 

الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية ي التونس ي و البنك املركز إعالم مؤسسات الدفع على و 

 أنظمتهافورا بالهجمات والاخرواقات وغيوها من الاضطرابات التي من شأنها عرقلة استغالل 

 .املعلوماتية

الامتثال إلى التدابيو املقررة من قبل الوكالة على مؤسسات الدفع  يتعينوفي هذه الحالة، 

 .لوضع حد لهذه الاضطراباتالوطنية للسالمة املعلوماتية 

 .بالتدابيو املتخذة في الغرض وبصفة فوريةالبنك املركزي التونس ي وجوبا  و يتم إعالم
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عدد البنك املركزي التونس ي نشور متخضع مؤسسات الدفع الى مقتضيات  -00الفصل  

 إلدارةالداخلية  املراقبةاملتعلق بقواعد  4002سبتمبو  09الصادر في  4002لسنة  08

على مؤسسات الدفع مالئمة  يجب لهذا الغرض،مخاطر غسل ألاموال وتمويل إلارهاب. و 

التي تكون تشعبه وحجمه واملخاطر قبتها الداخلية لطبيعة نشاطها ودرجة ار ممنظومة 

 . عرضة لها

على مؤسسات الدفع تطبيق   يجبالفقرة ألاولى من هذا الفصل،  مع مراعاة مقتضيات

 من هذا املنشور. 02قواعد التعرف على الحرفاء املنصوص عليها بالفصل 

حفظها ملدة ال تقل مسك سجالت لعمليات الدفع يتم  مؤسسات الدفع على  -08الفصل 

 العمليات.  تلكمن تاريخ إنجاز  ابتداءسنوات  00 عن

دورية وفقا إلجراءات تقارير خاصة و ت الدفع لواجب رفع تخضع مؤسسا– 03الفصل 

 يضبطها البنك املركزي التونس ي في الغرض.

 : الثالثالعنوان 

 الشاملفي قواعد فتح وتسيير حسابات الدفع والحساب 

"حساب  : دفعالحسابات من   أصنافثالث فتح  في ملؤسسات الدفع رخصي   -04الفصل 

 ".6 صنفحساب " و" 4 صنف" و "حساب 0صنف

 يقابل كل صنف من الحسابات:ويجب أن 

  الدفع، حساب من  اليوميةلدفوعات املبلغ الجملي لالرصيد و حدودا تتعلق بسقف  -

 بهذا املنشور. تحديدهامثلما تم   الحرفاء للتعرف على   اقواعد -
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 و تضبط هذه الحدود و القواعد كما يلي:  

 

ال أن  علىدينار  200بـ  هذا الحساب رصيد سقف  يحدد :0صنفحساب الدفع  -

فتح  يستوجبو  .يوميا دينار  420 من حساب الدفعللدفوعات  مليالج  يتجاوز املبلغ 

رقم وطني لهاتف جوال ونسخة من وثيقة هوية على الحريف احتكام هذا الحساب 

أو سلطة  مختصةوصادرة عن سلطة تونسية  تحمل صورة الحريف صالحةرسمية 

 موثوق بها.أجنبية 

 ال  أن علىدينار 0000 بـالحساب  هذا رصيد سقف  يحدد :8 صنفحساب الدفع  -

فتح  يستوجبو . يوميا دينار  200 من حساب الدفعللدفوعات  الجملييتجاوز املبلغ 

الحريف طبقا  التعرف علىتتضمن بيانات مبسطة  استمارة مألهذا الحساب 

 صالحةرسمية وثيقة هوية كل هذا املنشور مع الاستظهار بمن  0لحق عدد للم

ة أو سلطة أجنبي مختصةصادرة عن سلطة تونسية تكون و تحمل صورة الحريف 

 . الستمارةل نسخة منها ترفق و بها  موثوق 

ال أن  علىدينار  2000بـ  الحسابهذا رصيد سقف  يحدد :3صنفحساب الدفع  -

 يستوجبو . يوميا دينار   0000 من حساب الدفعللدفوعات  الجملييتجاوز املبلغ 

للتعرف على  مفصلة  استمارة ومألحريف لل الفعلي حضور الفتح هذا الحساب 

ا املنشور مع هذمن  4عدد  للملحقطبقا  تتضمن كل البيانات ذات الصلة الحريف

وصادرة عن سلطة تحمل صورة الحريف  صالحةرسمية الاستظهار بوثيقة هوية 

 . لالستمارة نسخة منهاعلى أن ترفق  موثوق بهاأو سلطة أجنبية  مختصةتونسية 

أن دون  4 صنفو  0صنف ؤسسات الدفع فتح حسابات الدفع يمتن مل -05الفصل 

فتح الحساب استنادا الى   شريطة أن يتم ،مستوجبا حريفلالحضور الفعلي ليكون 

وثائق الهوية املرسلة من الحريف  صور  صحةضمن التحقق من يتتنولوجي آمن  منوال

املشار على الحريف  التعرف إستمارة مأل وتتيحمعطياته الشخصية  وتحافظ على سرية

 .عن بعد من هذا املنشور  02بالفصل  إليها
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حول دون توال  الحريف  للتعرف علىالشروط املضمنة بهذا الفصل متطلبات دنيا  تعدو 

 .شدة منها  شروط أكثولمؤسسات الدفع تطبيق 

 

 الدفع مؤسسة بين تبوم متتوبة التفاقية الدفع حساب فتح يخضع -01الفصل

 الشروط الاتفاقية تتضمن أن يجبو  .للحريف منها نظيو يسلم الحساب وصاحب

وفي  سابحكل ومعالجة  هوغلق هوتسييو الحساب  لفتح العامة والحسابات  صاحبهتُّ

 الدفع باإلضافة إلى اتشروط تجميد وإعادة تشغيل حسابو أو غيو النشيطة  النائمة

 بها ينتفعيمتن أن  التي الخدمات وقائمة ات الدفعحساب  تنشأ عنالتي  الحقوق 

  .املطبقة العموالت ومبلغ وصفهاو  الحريف

 عليها املنصوص للمتطلبات وفًقا بعد عن الدفع حساب فتح خدمة تقديم صورة وفي

 :من الحريف تمتن أن الدفع مؤسسات على يجب، املنشور  هذا من 02 لفصلبا

 و في أي وقت، الاتفاقية مضمون  على بعد عن الاطالع -

 ، الاتفاقية بعد الاطالع عليهاعلى شروط  عن بعد املوافقة-

 .عن بعد الحساب غلق طلب -
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نفس رمز الحساب له رقم حساب   ،يتم فتحه دفعحساب  لكل يسند -07الفصل 

إلسداء خدمات الدفع مثلما تم تعريفها  بصفة حصريةويستخدم الحساب البنك  

  من هذا املنشور. 4بالفصل 

لنفس أكثو من حساب دفع واحد ر على كل مؤسسة دفع أن تفتح يحّج  -02الفصل 

 .الشخص الطبيعي أو املعنوي 

 دفعالعلى حساب  ائتمانيةتسهيالت منح على مؤسسات الدفع ر حّج ي -09الفصل 

بواسطة عملة ال أو الهاتف شحن وحدات  بواسطةدفع الرصيد حساب  توفيو / أو و 

 تصدر عن بنك مركزي. 

 .امدينحساب الدفع أن يكون لرصيد ال يمتن و 

على مؤسسات الدفع أن تقيد ألاموال املسجلة بحسابات الدفع  يجب -81لفصل ا

 .املحاسبي هاسجل في منفصلةبصفة 

لدى من قبل مؤسسة الدفع مفتوح  ووحيدإيداع هذه ألاموال في حساب شامل  جبوي

يوم العمل الذي اليوم املوالي لذلك في أجل ال يتجاوز و  الودائع تلق بنك مرخص له في 

 تم استالمها فيه.

  لشروط التالية:لالحساب الشامل يجب أن يستجيب  -80الفصل 

املودع بين مؤسسة الدفع والبنك  ممضاةأن يكون موضوع "اتفاقية حساب شامل"  -

تسييو الحساب الشامل والتصرف  طرق قل على ألا الاتفاقيةتضبط . و ألاموال لديه

ى  علاملجراة  بالعملياتطرق إعالم مؤسسة الدفع في ألاموال من قبل البنك و 

 . عليهالحساب الشامل والتأجيو املوظف 
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حسابات الدفع املفتوحة لدى كل مجموع أرصدة  يساوي رصيد  يتوفر بهأن  -

 .مؤسسة الدفع

الاموال املودعة في الحساب استعمال  يحول دون مال محدود ون ذا استعأن يك -

 .الشامل لتمويل حاجيات الاستغالل ملؤسسة الدفع

لتي يمتن أن تفتحها مؤسسة ا ألاخرى  منفصال عن الحساباتأن يكون مستقال و  -

 .الخاصة الدفع لحاجياتها

 الشامل للحساب تفصيلي بيان على مستمرة بصفة الدفع مؤسسة تحتتم أنويجب 

 .دفع حساب صاحب لكل بالنسبة وذلك

لضمان تطبيق  ضروريةالتي يراها  اتخاذ كل التدابيو يمتن للبنك املركزي التونس ي و 

 احروام املقتضيات املشار إليها أعاله. و 

 

رصيد الحساب  يتوافقحتى  التدابيو الضرورية اتخاذعلى كل مؤسسة دفع  -88الفصل 

 أرصدة حسابات الدفع املفتوحة على دفاترها.مجموع الشامل مع 

 

مؤسسات  التي تتقاضاهاالعموالت  أن تسجل بالحساب الشامل يجوز  ال  -83 الفصل

 .الشامللحساب ابخدمات الدفع  مقابلالدفع 
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 :العنوان الرابع

 شبكات وكالء الدفع على الاعتمادفي 

ل يمتن ملؤسسات الّدفع  -84الفصل 
ّ
أشخاصا طبيعيين تحت مسؤوليتها ولحسابها أن توك

مع مراعاة الضوابط املنصوص وذلك إلسداء خدمات الدفع  أو معنويين لهم صفة تاجر 

 عليها بها املنشور.

وكالء الدفع على  الاعتماد  في مجال على مؤّسسات الدفع ضبط سياسة يجب -85الفصل 

وأصنافهم) أشخاص طبيعيون أو مراقبتهم وتكوينهم و  تشمل خاصة عناصر انتقائهم

 معنويون، قطاعات ألانشطة املستهدفة، املوقع الجغرافي...(

روع توكيل تعرزم على مؤّسسات الدفع إعالم البنك املركزي التونس ي بكل مش -81الفصل 

 لدفع.اإبرامه مع وكيل 

 صنفين من وكالء الدفع : توكليمتن ملؤّسسات الّدفع أن  -87الفصل 

 و الذين يمتنهم إسداء خدمات الدفع التالية دون سواها:  ن يو رئيس وكالء دفع -أ

  من هذا  02كما تّم تعريفها بالفصل  4صنف و  0 صنففتح حسابات الدفع

 املنشور،

 ،عمليات الدفع نقدا 

  بحساب الدفععمليات التنزيل والسحب نقدا، 

 .عمليات تحويل ألاموال 
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 خدمات الدفع التالية دون سواها : إسداء يمتنهم  ون ثانويوكالء دفع  -ب

  من هذا املنشور، 02كما تّم تعريفها بالفصل  0 صنففتح حسابات الدفع 

 الدفع تنزيل والسحب نقدا بحسابعمليات ال. 

 .عمليات الدفع نقدا 

 دفع عن بعد.فتح حسابات لتوكيل وكالء الدفع مؤسسات الدفع  يحجر علىو 

دفع خدمات  إسداءيمتن لوكالء الدفع الرئيسيين ووكالء الدفع الثانوّيين  -82الفصل 

 أكثو.لحساب مؤّسسة دفع واحدة أو 

ووكالء  الرئيسيينمع وكالء الدفع  التعاقدقبل  على مؤسسات الدفع يجب -89الفصل 

 التأكد من : الثانويينالدفع 

 نشاط تاجر، موانع تحول دون تعاط نزاهتهم وعدم وجود  -

 وسائلهم البشرية والتقنية واملالية، مالءمةو  -

 .لهم املوكلة املتعلقة بإسداء خدمات الدفع  الروتيبيةقدرتهم على التقّيد باملقتضيات و  -

من أّن وكالء الدفع الرئيسيين ووكالء  بصفة مستمرةعلى كل مؤسسة دفع التأكد  يجبو 

نفسها املتطلبات التي تعتمدها مؤسسة الدفع مستوى نفس ب يلرزمون الدفع الثانوّيين 

 الحرفاء. بالتعرف على في ما يتعلق  خاصة

تجاه البنك املركزي بالكامل تكون مؤسسة الدفع التي تلجأ إلى وكالء الدفع مسؤولة و 

 كالؤها عند إسدائهم لخدمات الدفع.و  عمالأ التونس ي عن

ووكالء  يناتفاقية مع وكالء الدفع الرئيسي على مؤسسة الدفع إبرام يجب -31الفصل 

 تحّدد على ألاقل : ينالدفع الثانويّ 
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 وكالء الدفع، يسديهاخدمات الدفع التي  -

 املسؤولية القانونية واملالية لوكالء الدفع، -

التكوين ووضع إلاجراءات مجال واجبات مؤسسة الدفع تجاه وكالء الدفع في  -

 ،لهم املوكلة لتقديم خدمات الدفع  والوثائق والوسائل التقنية الالزمة

 كيفية مراقبة مؤسسة الدفع لوكالء الدفع، -

 كيفية تأجيو الخدمات املسداة من طرف وكالء الدفع لحساب مؤسسة الدفع، -

من القيام بتوكيل على ثانوي الدفع الرئيس ي أو وكيل الدفع الوكيل  على تحجيوال -

 أو أي شخص آخر. وكيل دفع آخر فائدة ل توكيله أو التفويت فيه

 

 حساب" بدفاترها يفتحون  الذين لوكالءا إال توكل أن دفع ملؤسسة يمتن ال -30 الفصل

 :التالية للقواعديتم تسييوه حسب  "وكيل-دفع

 عليها املنصوص الدفع خدمات إلنجازحصرا  حساب دفع الوكيل يخّصص أن يجب -

 املنشور، هذا من 42 بالفصل

 ،وكيل-حساب دفع على من قبل مؤسسة الدفع ائتمانية تسهيالت منح تحجيو -

 .مديناوكيل -دفع حساب رصيد أن ال يكون  -

 عليها املنصوص الدفع خدمات إنجازلضمان  الضرورية التدابيو اتخاذ الدفع مؤسسة على

 وكيل. -دفع بحساب املتوفر الدائن الّرصيد حدود في املنشور  هذا من 42 بالفصل

  وكيل.-من هذا املنشور على حساب دفع 02بالفصل تنطبق ألاسقف املذكورة وال 

لدى العموم صفتهم  بإشهارمؤسسات الدفع على قيام وكالء الدفع  تعمل  -38الفصل 

 .كوكالء دفع لدى مؤسسة أو عّدة مؤسسات دفع
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 الخامس:العنوان 

 الشكاوى  ومعالجةفي منظومة حماية الحرفاء  

 

 على مؤسسات الدفع أن تضبط قواعد إلعالم الحرفاء على النحو التالي : -33الفصل  

املوظفــــــة  ألاداءاتالعمــــــوالت وو  : مــــــمل العمليــــــة و مبلغهــــــاالعمليــــــةنجــــــاز إل  إلاعــــــالم الســــــابق -أ

 ،عليها

عليهــــا  املوظفــــة العمــــوالت وألاداءاتو  : مــــمل العمليــــة و مبلغهــــاالعمليــــةإنجــــاز  إعــــالم بعــــد -ب

 ،للعمليةرصيد الجديد لحساب الدفع والرقم املرجعي الو 

بواســـطة الــدفع  صــاحب حســـاب: علــى مؤسســـات الــدفع أن تضــع علـــى ذمــة إعــالم دوري -ج

املحــددة باتفاقيــة  للطــرق كشــفا بعمليــات الــدفع املنجــزة وذلــك طبقــا  مالئمــةوســيلة  أي

 ،حساب الدفع

وا أن يضع والثانويون  الرئيسيون  : على مؤسسات الدفع ووكالءهمإعالم مستمر -د

حسب  التي تطبقهاالتسعيوة شروط حول  كل املعلومات فروعهموبعلى ذمة العموم 

وبواسطة الفتات على ألاقل سند ورقي  باعتماديجب أن يتم إلاعالم و  .صنف العملية

 .والثانويون  الرئيسيون ووكالءهم  الدفع مؤسساتبمحالت 

 مؤسسات الدفع: يجب على -34الفصل 

 ،معالجة شكاوى الحرفاءسياسات و إجراءات واضحة لتلق  و  وضع -

 ،معالجة شكاوى الحرفاءيعنى بهيكل إحداث  -

وفي أصحابها سياسات وإجراءات واضحة ملعالجة حسابات الدفع التي تُّ  وضع -

تشغيل لى شروط تجميد وإعادة باإلضافة إ النشيطةغيو  وأ النائمةوالحسابات 

 الدفع. حساب
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على مؤسسات الدفع وضع سياسة للتواصل مع الحرفاء تعتمد مبدأ  -35الفصل 

 : لهذا الغرض، يجب عليها خاصةالشفافية. و 

  ها،أو فسخبمراجعة اتفاقية الحساب  إعالم صاحب الحساب -

هذه تقديمها إلنجاز  الواجب الوثائق إنجاز عمليات الدفع و آجال أن تشهر بمحالتها  -

  ،العمليات

 عليها بأي والرد إلاسروشاد التي تتلقاها طلبات على أن تسلم وصال مع إعالم بالبلوغ -

 أثرا كتابيا. تروك وسيلة

كل آلامر بالدفع عند  أن تمّد  ،وكيلها الرئيس يدفع أو المؤسسة  على يجب -31الفصل  

 املعلومات التالية:خاصة بوثيقة إثبات تتضمن  ،تم إنجازهاعملية تحويل أموال 

 الهوية )إلاسم واللقب، رقم وثيقة التعرف على الحريف التي تمتن من العناصر  -

 أو مختصة تونسية سلطة عن وصادرةالحريف  صورة وتحمل صالحةالرسمية 

 ،(هعنوان ،بها وثوق م أجنبية سلطة

  ،مبلغ التحويل -

  ،مبلغ العموالت التي تم قبضها -

 ،املعتمد عند الاقتضاء الصرف سعر -

  .املستفيدهوية  -

من عملية ستفيد للم أن تسلمأو وكيلها الرئيس ي دفع العلى مؤسسة  يجب -37الفصل  

 :خاصة على يتضمنإلتروون  عند الاقتضاء،  يكون في شكل كشفاوضع أموال على ذمته 

 ،هويته -

  ،مر بالدفعهوية آلا  -



18 
 

 ،املبلغ املستلم -

 ،املعتمد عند الاقتضاء الصرف سعر -

سجل -32الفصل 
 
الذي لها في ممارسة نشاطها في السجل  املرخص الدفع مؤسسات ت

 .لهذا الغرض البنك املركزي التونس ي يمسته

قائمة بمؤسسات الدفع الخاص به واب ال وينشر البنك املركز ي التونس ي على موقع

وعناوين فروعهم وهوية وكالء  بممارستهاوإلارشادات حول خدمات الدفع املرخص لهم 

 الدفع والخدمات التي تم توكيلهم إلسدائها.

إذا تبين مع كل وكيل  العالقةوقف أن يطلب من مؤسسة الدفع للبنك املركزي التونس ي و 

 إنجاز عمليات الدفع. الحرفاء في نطاق خطرا على  يمثلأو أصبح  هتقصيو 

 

 :السادسالعنوان 

 أحكام مختلفة 

 

على أساس فردي و/أو مجمع   دائمةعلى مؤسسات الدفع ان تحتتم بصفة  -39الفصل 

 احتسابها من قبل البنك املركزي التونس ي. طرق على أموال ذاتية يتم ضبط 

 ابتداء من تاريخ نشره.حيز التنفيذ هذا املنشور  أحكام تدخل -41الفصل

 املحافظ  

 مروان العباس ي 
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 :0امللحق عدد 

 8حسابات الدفع صنف  أصحابعناصر التعرف على الحرفاء 

I-   الطبيعيينبالنسبة لألشخاص  

 و اللقب الاسم 

 تاريخ ومكان الوالدة 

 الجنسية 

 إلاصدار تاريخ مع إلاقامة رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة 

 حيةالصلو  انتهاء وتاريخ

 العنوان الرسمي 

 

II-  بالنسية لألشخاص املعنويين 

 الاجتماعيةأو التسمية   الجماعي الاسم  

  الاجتماعي املقر عنوان 

  الشكل القانون 

  طبيعة النشاط 

 الصالحياتو  التوكيل 
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 :8امللحق عدد 

 3ى الحرفاء أصحاب حسابات الدفع صنفعناصر التعرف عل

I-   الطبيعيينبالنسبة لألشخاص  

 و اللقب الاسم 

  ومكان الوالدةتاريخ 

 الجنسية 

 إلاصدار تاريخ مع إلاقامة رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة 

 حيةالصلو  انتهاء وتاريخ

 العنوان الرسمي 

 هوموارد هشأنه أن يمتن من تقدير حجم مداخيل  من عنصر املهنة أو أي 

 ألاخرى 

II-  بالنسية لألشخاص املعنويين 

 الاجتماعيةأو التسمية الجماعي  الاسم  

  الاجتماعيعنوان املقر 

  الشكل القانون 

  طبيعة النشاط 

 وذلك للمؤسسات الوطني السجل أو)  التجاري  السجل رقم  أو الجبائ  املعرف 

 49 بتاريخ الصادر 4008 لسنة 24 عدد  القانون  دخول  تاريخ من إبتداءا

 )حيز   التنفيذ 4008 أكتوبر

 الصالحياتو  التوكيل 

  كل عنصر من شأنه أن يمتن من تقييم الوضعية املالية 


