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قائمة االختصارات

AAS-T

أنصار الشريعة في تونس

APTBEF

الجمعية المهنية التونسية للمصارف والمؤسسات المالية

AQMI

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

BC

غسل األموال

BC-FT

غسل األموال –تمويل اإلرهاب

CGA

الهيئة العامة للتأمين

CMF

هيئة السوق المالية

CRF

وحدة المعلومات المالية

CTAF

اللجنة التونسية للتحاليل المالية

DOS

تصاريح عن العمليات المشبوهة

EPNFD

األعمال والمهن المالية غير المحددة

ENR

التقييم الوطني للمخاطر

FT

تمويل اإلرهاب

GAFI

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب

IMF

مؤسسات التمويل الصغير

LBC/FT

مكافحة غسل الموال وتمويل اإلرهاب

ONG

منظمة غير حكومية

ONUDC

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

PESF

برنامج تقييم القطاع المالي

PIB

الناتج المحلي اإلجمالي

PME

الشركات الصغيرة والمتوسطة
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PPE

األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

RCSNU

قرار مجلس األمن لألمم المتحدة

SA

شركة خفية االسم

SARL

شركة محدودة المسؤولية

SARLU

شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

SED

نظام تبادل المعلومات

TC

المحاكم التجارية

UNECT

الوحدة الوطنية لألبحاث في جرائم اإلرهاب

4

ملخص تنفيذي
.1

يرتكز التقييم الحالي على توصيات مجموعة العمل المالي المعتمدة في العام 2012م وقد اُعد وفقا لمنهجية العام

قدمتها السلطات التونسية والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم
ونفذ التقييم على أساس المعلومات التي ّ
2013مُ .
خالل زيارته تونس ما بين  16و 26فبراير 2015م .ويحّلل التقرير مستوى االمتثال للتوصيات األربعين التي وضعتها

مجموعة العمل المالي وفعالية نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في تونس ،ويصدر توصيات بشأن تعزيز هذا
النظام.
أ .االستنتاج العام
.2

بعد سقوط النظام السياسي بقيادة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ،شهدت تونس ثورة في العام

ظمت في أواخر
2011م وسلسلة متعاقبة من الحكومات المؤقتة .وحتى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية األخيرة التي ُن ّ
العام 2014م ،كرست السلطات التونسية عملها بصورة أساسية إلنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة ،وإعادة إحياء دولة
فعاال
القانون ،ووضع دستور جديد .وخالل هذه المرحلة ،بدأ نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،الذي لم يكن ّ
على النحو المطلوب حتى تلك الساعة ،بالعمل بصورة أكثر فعالية وقد ظهر ذلك من خالل الزيادة في عدد تصاريح

العمليات المشبوهة وإحالة الملفات إلى المحاكم .1مع ذلك ،تبقى ثغرات كثيرة قائمة تتعلق بااللتزام الفني وتبقى فعالية نظام
مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب بشكل عام ضعيفة أو متوسطة.
ب .المخاطر والوضع العام
حددت وأدركت السلطات التونسية التهديدات األكثر أهمية (محصالت الفساد ،تمويل اإلرهاب ،التهريب ،االتجار
.3
ّ
بالعمالت) ولكن يبقى من الضروري إتمام التحليل الكامل لنقاط العجز والضعف في نظام مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب في إطار التقييم الوطني للمخاطر.
.4

في السياق الحالي ،أصبح اإلرهاب وتمويله التهديد األساسي الذي تواجهه تونس .تعرضت تونس لسلسلة من

2
تبنت الدولة اإلسالمية ثالثة اعتداءات منها في العام 2015م.
الهجمات اإلرهابية على أرضها منذ العام 2012م وقد ّ
ويعود السبب الرتفاع مستوى الضغط اإلرهابي هذا في تونس إلى حركتَْين متطرفتَْين :مجموعة أنصار الشريعة في تونس

انضمت إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي .ويمكن إيعاز ضعف تونس
ومجموعة كتيبة عقبة بن نافع التي
ّ
يسهل االتّجار باألسلحة والمخدرات والتهريب عبر ليبيا أو الجزائر .وأخي ار،
أيضا إلى سهولة اختراق الحدود ،األمر الذي ّ
العديد من المقاتلين الجهاديين الراغبين في دعم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام أو االنضمام إليه يستقرون في

1

انظر القسم  - 3النظام القانوني والمسائل التنفيذية.

2
تعرضت له السفارة األميركية في  14سبتمبر 2012م ،المواجهات بين الجيش التونسي والجماعات المسلحة في جبل الشعانبي
االعتداء الذي ّ
السياسي ْين شكري بلعيد ومحمد براهيمي في العام 2013م ،والتفجير االنتحاري في نوفمبر
المعارض ْين
ومحيطه منذ صيف العام 2013م ،واغتيال
َ
َ

2013م في إحدى المناطق السياحية.

5

ليبيا على الحدود الجنوبية الغربية من تونس وهي منطقة حساسة على الصعيد األمني .3تقدر السلطات انضمام آالف من
المواطنين التونسيين للقتال في العراق وليبيا وسوريا في صفوف هذه المجموعات اإلرهابية ما بين 2011م إلى 2014م ،ال

سيما تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة .وقد عاد المئات منهم إلى تونس .استعمال أنظمة تحويل األموال أو تمرير
ّ
النقد تسمح بتمويل هذه األسفار وأحيانا الحياة اليومية لعائالت المقاتلين .وبحسب السلطات ،تحصل هذه المجموعات على
مول من الخارج ،وقد اتخذت إجراءات محددة للمالحقة القضائية والق اررات اإلدارية التي
تمويل أسفارها من جمعيات خيرية تُ ّ
تقضي بتعليق نشاطات البعض منها.
ال يزال الفساد الذي جرت وراثته عن النظام االستبدادي يش ّكل خط ار كبي ار .وصفت إحدى الدراسات التي قامت

.5

مهمة
بها هيئة مكافحة الفساد التي أسستها السلطات الجديدة سيطرة أفراد العائلة التابعة للسلطة القائمة على نسبة مئوية ّ
من االقتصاد التونسي قبل العام 2011م .كما أظهر تقرير أعده البنك الدولي (تحت عنوان "ّ )"All in the Familyأنه

تم اختالس  20%من أرباح القطاع الخاص في هذا السياق .وقد أدى تغييير النظام إلى تغييب ظاهرة سيطرة أفراد العائلة
ّ
التابعة للسلطة كما جرت مصادرة أمالك أفرادها في تونس تحت إدارة الدولة بانتظار تصفيتها او إعادتها إلى السوق.
تظهر المالحقات الجزائية العديدة إرادة صرف وقمع الفساد الكبير .وقد ساهم كل من التواطؤ السياسي واالستفادة من
اإليرادات واالمتيازات وإساءة استخدام التدخالت التنظيمية وأنشطة التهريب على الحدود ،التي ارتفعت إلى مستوى

استثنائي ،التي كان يدعمها نظام بن علي في تعزيز الفساد في البالد ،لم تختفي كما تظهره على سبيل المثال ،إحالة ملف
إلى وكيل الجمهورية يتعلق بشبهة تبييض أموال محصالت فساد من قبل شخص يمثل مخاطر سياسية .إضافة إلى ذلك،

مصادر مثل منظمة الشفافية الدولية أو البنك الدولي تصف منذ 2011م الحفاظ على مستوى مرتفع لمخاطر الفاسد.
وتدعم هذه التحاليل مقابالت أقامها فريق التقييم مع رئيس هيئة مكافحة الفساد .في هذا اإلطار ،إن التعرف على المستفيد
الفعلي لالصول والمعامالت والشركات أو الترتيبات القانونية يجب أن تشكل موضوع جهود مكثفة.4
يمثل النظام المصرفي أساس القطاع المالي نظ ار لمحدودية تطور األسواق المالية وقطاع التأمين ولغياب (حتى

.6

اآلن) مكاتب الصرف وأنظمة تحويل األموال المستقلة عن المصارف التي تلعب دو ار أساسيا في مراقبة العمليات الخطرة
على غرار تحويل األموال والصرف اليدوي .باإلضافة إلى ذلك ،يؤدي القطاع غير الرسمي في االقتصاد التونسي 5إلى

خسارة في الموارد الجبائية تساوي  1,2مليار دينار ( 600مليون دوالر أميركي) سنويا من بينها  500مليون ( 250مليون
دوالر أميركي) كرسوم جمركية كما يعزز تداول العمالت نقدا.

3
4
5

نشرية رقم  365من المركز الفرنسي لألبحاث حول المعلومات ،القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي عند تقاطع الطرق 17 ،أغسطس 2014م.
https://www.transparency.org/contry//#TUN
يقدر بـ  %38من إجمالي النتاتج المحلي و %53.5من اليد العاملة في العام 2010م وفق تقديرات البنك الدولي عام
يصعب تقييمهّ ،

2010م.
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ج .االستنتاجات األساسية

ج  .1فاعلية المالحقات القضائية والتدابير الوقائية فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب.
يتعين على تونس مواجهة تطور األ نشطة التي تنّفذها منظمات إرهابية متعددة على أراضيها (أنصار
.7
ّ
الشريعة ،داعش) .سمحت التحقيقات الجارية بتحديد عناصر تطبيقات مرتبطة بتمويل هذه األنشطة اإلرهابية :الجرائم
المتعلقة تحديدا بالتحويالت البريدية أو التحويالت إلى عائالت أشخاص لقوا حتفهم في المعارك وتوفير الدعم المالي

إلرسال المقاتلين إلى مناطق الحرب .وفي العام 2014م ،احتجزت الوحدة الوطنية لألبحاث في جرائم اإلرهاب على سبيل
بجمعية ُيشتبه بأّنها مرتبطة بأحد التنظيمات
ذمة التحقيق في إطار أحد الملفات الذي يتعلق
ّ
المثال عشرة أشخاص على ّ
اإلرهابية .باإلضافة إلى ذلك ،أحالت الوحدة الوطنية لألبحاث في جرائم اإلرهاب العديد من الملفات إلى النيابة العامة
تتعلق بتمويل رحالت سفر العديد من المقاتلين المتوجهين إلى سوريا.
تقدم ما يفيد
.8
أن السلطات التونسية لم ّ
مع ذلك ،وعلى الرغم من وجود عديد التحقيقات الجنائية الجارية ،إال ّ
مدة التحقيقات واإلجراءات القانونية والنقص في إمكانيات
أن طول ّ
صدور أحكام إدانة في جرائم تمويل لإلرهاب .ويبدو ّ
السلطات القضائية والطابع غير المكتمل للنظام القانوني فيما يتعّلق بتقنيات التحقيق الخاصة تعيق سرعة وفاعلية

المالحقات القضائية.
.9

فيما يتعّلق بالتدابير الوقائية ،ال يزال هناك نقائص تقنية ومشاكل في التنفيذ .وفيما يتعّلق بتنفيذ القرار ،1267

يلزم النظام النافذ حاليا الخاضعين للقانون باالطالع على القوائم المتوفرة عن طريق موقع و ازرة المالية ،وعلى تجميد أصول
كل شخص طبيعي أو
األشخاص المعنيين .ولكن هذا النظام ال ي ّ
نص ،وفق ما يفرضه القرار ،على حظر عام ينطبق على ّ
اعتباري فيما يتعلق بإتاحة األموال أو الموارد االقتصادية لألشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة  .1267عالوة على
ذلك ،يبدو أن تنفيذ لوائح ق اررات األمم المتحدة واالطالع عليها غير كاف بالنسبة إلى بعض المصارف وغير منجز لدى

المحددة .وبالنسبة إلى القرار  ،1373يتطلب تجميد أصول
المؤسسات المالية غير المصرفية واألعمال والمهن غير المالية
ّ
المحددين أو تنفيذ تدابير التجميد التي تعتمدها بلدان أخرى على استصدار إذن على عريضة من رئيس
األشخاص
ّ

المحكمة االبتدائية في تونس بناء على طلب المدعي العام ،ويعتمد هذا التجميد على الشروع في اتّخاذ إجراءات قضائية.
وال يفرض هذا النظام حظ ار عاما يمنع إتاحة الموارد االقتصادية لألشخاص المحددين على النحو المنصوص عليه في
القرار كما أنه ال يسمح بالتجميد فو ار ودون تأخير .باإلضافة إلى ذلك ،لم يوضع أي نظام للوقاية من تمويل وانتشار
أسلحة الدمار الشامل.

.10

يش ّكل استخدام قطاع الجمعيات لتمويل اإلرهاب مصدر قلق كبير بالنسبة إلى السلطات التونسية ما جعلها تتخذ

وينص القانون أيضا على تدابير تتعّلق بالشفافية لتحديد األشخاص المسؤولين
بعض التدابير لوقف أنشطة  157جمعية.
ّ
ولكن عدد
عن إدارة وتنظيم الجمعيات وضمان سالمة األموال الواردة إليها والصادرة عنها من خالل نشر بياناتها الماليةّ .
موظفي السلطات التنظيمية قليل نوعا ما وال يسمح برقابة أنشطة الجمعيات بصورة مالئمة.
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ج  .2استخدام االستعالمات المالية ودور اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
أساسيا في تنفيذ المنظومة الوطنية لمكافحة
 . 11منذ العام 2011م ،لعبت اللجنة التونسية للتحاليل المالية دو ار
ّ
وتقدم اللجنة تحليال ماليا عالي الجودة على
غسل األموال وتمويل اإلرهاب واسترداد األصول التي سرقها النظام السابقّ .
أن فاعلية اللجنة التونسية للتحاليل المالية تتأثر بعدم كفاية عدد
اساس التصاريح بالعمليات المشبوهة التي تتلقاهاّ .إال ّ
المحللين وغياب التحليل الكامل لمخاطر ونقاط الضعف في المنظومة .وال يزال عدد متزايد من التصاريح بالعمليات

المشبوهة التي أرسلتها المصارف قيد الدراسة بسبب النقص في عدد المحّللين .وعالوة على ذلك ،وفي السياق القانوني

يعدد المهن المعنية بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يبدو من الضروري القيام بمبادرات في مجال
الذي ال ّ
المحددة على التصريح بالعمليات المشبوهة .
لحث األعمال والمهن غير المالية
التدريب ّ
ّ
يضم الهيكل المكلف باتخاذ القرار في اللجنة التونسية للتحاليل المالية ممثلين عن مختلف
.12
عالوة على ذلكّ ،
الو ازرات يقومون بعملهم األساسي الذي أوكل لهم في الو ازرات التي يعملون لديها .ولم يمنع هذا الوضع اللجنة من القيام
بتحليل مالي ذي جودة والمساهمة بفاعلية في تطوير تحليل المخاطر .ومنذ العام 2011م ،استطاعت اللجنة أن تحيل إلى
ألن هذه اللجنة ال تستطيع
القضاء كافة الملفات التي
فعالة للغاية ّ
تضمنت اقتراح اإلحالةّ .
ولكن هذه اإلجراءات ال تعتبر ّ
ّ
أن تستفيد من تنوع المهارات الفنية لدى أعضائها بصفة دائمة( .ألنهم يتابعون العمل في الو ازرات /اإلدارات الرسمية التي

يعملون لديها)

ج  . 3فع ا لية المالحقات القضائية والمصادرة فيما يتع لّ ق ب غسل األموال.
.13

ال يتمتع القطب القضائي المالي ،الذي أنشئ في العام 2012م ،حتى اآلن بالوسائل القانونية والموارد الالزمة

ويتضمن القطب  10قضاة تحقيق و 5مساعدين لوكيل الجمهورية ينفذون اإلجراءات المرتبطة بـ 154
فعاال.
لكي يكون ّ
ّ
نص قانوني
ملف غسل أموال ُعهدت إليهم من قبل وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة االبتدائية بتونس .ولكن ال يوجد أي ّ
ظمه .وبالتوازي ،يستمر قضاة التحقيق التابعين للقطب بدراسة ملفات القانون العام
خاص يحدد نشاط هذا القطب أو ين ّ
ّ
التي قد أُحيلت إليهم قبل إلحاقهم إلى القطب المالي .ومن جهة أخرى ،ال يتمتع قضاة التحقيق بالمساعدة من قبل خبراء

متخصصين في الشؤون المالية .وفي الوقت الحالي ،أنهى قضاة التحقيق النظر في  22قضية غسل أموال؛ وأُحيلت 14
قضية منها إلى غرفة االتهام وصدر حكم بعدم سماع الدعوى في  8قضايا .وقد صدرت إدانة واحدة نهائية .كما أُحيلت

إلى القطب أيضا  18قضية من قضايا تمويل اإلرهاب من بينها قضيتَان أُحيلتا إلى غرفة االتهام.
تطو ار إال أنه ال يزال محدودا .يؤدي الغياب أو النقص في
.14
يشهد مجال استخدام تقنيات التحقيق الخاصة ّ
سيما فيما يتعلق بالتنصت على الهاتف أو التحقيقات
وضوح النصوص التي تتناول أو تن ّ
ظم استخدام هذه التقنيات (ال ّ
المشتركة أو االختراق أو عمليات التسليم المراقبة) إلى مشاكل قانونية ُيحاول تجاوزها مشروع قانون جديد بصدد المناقشة
امام البرلمان .وبالتالي ،تُـستخدم مراقبة االتصاالت في حاالت جرائم التهريب أو اإلرهاب على أساس نص متعّلق
باالتصاالت ونصوص عامة تعطي قاضي التحقيق صالحية اتخاذ التدابير الالزمة التي تساعد على إظهار الحقيقة.
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.15

سمحت المصادرة اإلدارية للممتلكات المكتسبة بصورة غير شرعية والمرتبطة بالنظام السابق باسترداد أصول

6
أن المصادرة الجنائية تبقى محدودة للغاية .يتسبب النقص في الموارد والوسائل المادية
مه ّمة في تونس في حين ّ
والنصوص التي تتناول تقنيات التحقيق الخاصة أو تنظيم القطب المالي في إضعاف فاعلية التحقيقات والمالحقات

القضائية .ولم يتم إجراء سوى عدد قليل من التحقيقات المرتبطة بقضايا غسل األموال انطالقا من الجرائم األصلية .وأخي ار،

مدة اإلجراءات عدم صدور عدد كافي من اإلدانات حتى هذا التاريخ وبالتالي عدم تنفيذ المصادرات
ينتج عن طول ّ
الجنائية.
ج .4فاعلية التدابير الوقائية
.16

في القطاع المالي ،ال تملك المصارف التي قابلناها سوى معرفة جزئية لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أن إدراك المؤسسات المالية األخرى ،التي ُيعتبر
سيما المخاطر المرتبطة بالصرف اليدوي)؛ ويبدو ّ
التي ّ
تتعرض لها (ال ّ
دورها غير متطور نوعا ما (شركات التأجير ،والوسطاء في البورصة ،وشركات التأمين) ،محدود جدا فيما يتعلق بهذه
المخاطر .ويساهم هذا الوضع المرتبط جزئيا بغياب إنهاء التقييم الوطني للمخاطر في إعاقة وضع السياسات القطاعية

والداخلية بما يتناسب مع المخاطر.
.17

يبقى اتخاذ تدابير اليقظة تجاه العمالء محدودا على مستوى القطاع المصرفي وغير كاف على اإلطالق

المحددة .ويبقى اإلطار القانوني والتنظيمي في هذا المجال غير كاف لتلبية المعايير
بالنسبة لألعمال والمهن غير المالية
ّ
المحددة المرتبطة
سيما فيما يتعّلق بالمتطلبات
ّ
الدولية .وال تملك بعض المصارف سوى فهما جزئيا لواجبات اليقظة ،ال ّ
بالمستفيدين الحقيقيين واألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر .وتُضاف الصعوبات المرتبطة بتحديد المستفيدين الحقيقيين
إلى أوجه القصور المرتبطة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الخاصة بتمويل اإلرهاب .كما أنه ال يتم استخدام تدابير
المحددة ،ال
اليقظة المعززة في الحاالت التي تعتبر عالية المخاطر بشكل كاف .فيما يتعلق باألعمال والمهن غير المالية
ّ

المحددة المعنية بالتدابير الوقائية فيما يتعلق
يحدد اإلطار التشريعي على وجه التحديد األعمال والمهن غير المالية
ّ
ّ
سيما خبراء المحاسبة).
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتتردد بعض المهن في اعتبار نفسها خاضعة للقانون (ال ّ
تطبقها
فبذلك ،ال تطبق األعمال والمهن غير المالية
ّ
المحددة موجبات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ّ
بصورة جزئية ،وال تفهم سلطات اإلشراف وهيئات التنظيم الذاتي بشكل جيد مواطن ضعف هذه األعمال والمهن فيما يتعّلق

بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.

الم حالة إلى
.18
يعتبر القطاع المصرفي إذا ال مصدر األساسي لغالبية التصاريح ب العمليات المشبوهة ُ
اللجنة التونسية للتحاليل المالية .وفي المقابل ،يعتبر عدد التصاريح المقدمة من قبل قطاعات أخرى على غرار الوكالء
جدا .ولم ُيقّدم كتاب العدل أو الوكالء العقاريون أي تصريح،
العقاريين والمحامين وخبراء المحاسبة وكتاب العدل محدودا ّ
قدم المحامون تصريحين في العام 2014م.
بينما قّدم خبراء المحاسبة تصريحا واحدا في العام 2011م و ّ

6

صدر مؤخ ار عن المحكمة اإلدارية التونسية قرار إلغاء (هو قيد االستئناف) النظام القانوني الذي يحدد التدابير الخاصة بالمصادرة اإلدارية.
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ج .5فعالية الرقابة واإلشراف
تحد د سلطات ال رقابة في القطاع المالي  ،بما في ذلك القطاع المصرفي  ،ولم تفهم بالكامل
لم
. 19
ّ
مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بهذ ْي ن القطاع ْي ن  .يؤدي غياب التقييم الوطني للمخاطر إلى
عدم التمكن من القيام ب رق ا بة قائمة على درجة المخاطر الوطنية  .وباستثناء القطاع المصرفي ،يصعب
الحديث عن نظام م راقبة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب  .وقد أطلق البنك المركزي التونسي في العام  2014م

تشاورات خاصة بالقطاع المصرفي من خالل إعداد استبيان حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بغية
عوض
تنظيم بعثات م راقبة ذات أولوية  .وال يمكن أن يكون هذا االستبيان سوى أداة بحث وال يُ مكن له أن يُ ّ
غياب م راقبة شامل ة ووطني ة قائم ة على درجة المخاطر  .وتتأثر فعالية الرقابة أ يضا بالنقص في الم وارد
البشرية .
محد دة لنظام رقابي ي ضمن االمتثال الفعال لموجباتها
ال تخضع األعمال والمهن غير ال مالية ال ّ

. 20

المتع لّ قة بمكافحة غسل األموا ل وتمويل اإلرهاب  .وال تفهم سلطات الم راقبة والتنظيم الذ اتي التابعة ل ألعمال

تتعرض لها هذه الفئات من المهنيين
والمهن غير المالية
ّ
المحد دة مخاطر غسل األم وال وتمويل اإلرهاب التي ّ
سوى بصورة محدودة  .وغالبا ما يبدو قانون مكافحة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب غير معروف بشكل كبير
ولم يوضع نظام اإلش راف المعني بمكافحة غسل ا ألم وال وتمويل اإلرهاب سوى للكازينوهات وتجار المعادن
النفيسة واألحجار الكريمة  .وحتى ولو نظمت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعض أنشطة التوعية ،لم يقم سوى

الكازينوهات وتجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة بوضع آليات ل تقييم ا لمخاطر في قطاعاتهم ذات ا لصلة .
وفي المجموع ،يبدو مستوى فهم أهمية مكافحة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب بدائيا في القطاعات غير
المالية .
د  .التدابير ذات األولوية
استنادا إلى النتائج التي توصل إليها فريق التقييم خالل الزيا رة الميدانية ،تُدعى السلطات التونسية

. 21

إلى تنفيذ التوصيات التالية .
•

القطاع ْي ن المالي وغير المالي ،وضع
يتعيّ ن على السلطات التونسية  ،بمساعدة سلطات الم راقبة في
َ
اللمسات األخي رة على ال تحليل ال شامل والمتسق للمخاطر ووضع است راتيجية وطنية من شأنها أن توّف ر
قاعدة لتعزيز السبل القانونية والمؤسسية والبشرية والمالية المعنية بمكافحة اإلرها ب وتمويل ه ،
والفساد  ،والتهريب  .ويجب أن يكون التقييم الوطني للمخاطر أيضا كأساس لوضع مقاربة قائم ة على

•

المحد دة .
درجة المخاطر في القطاع المالي وعلى مستوى األعمال والمهن غير المالية
ّ

في ما يتع لّ ق بتمويل اإل رهاب ،يتعيّ ن على السلطات التونسية (  ) 1وضع واحت رام اآلليا ت القانونية التي
تمنع بصورة عامة إتاحة أي م وارد اقتصادية لأل شخاص المدرجة أسماؤهم في الالئحة  ، 1267و ( ) 2
ضمان تجميد األصول التي يحتفظ بها األشخاص المدرجة أسماؤهم في الالئحة  1267من دون

تأخير أو بموجب الق رار  ، 1373و (  ) 3تعزيز اإلمكانيا ت القانونية واإلدارية وال بشرية والمالية لدى
أجه زة الشرطة والسلطات القضائية التي تعالج ملفات اإلرهاب وتمويله و (  ) 4تعزيز إمكانيات األجه زة
10

المسؤولة عن اإلش راف على قطاع الجمعيات وم راقبته  .ويتعيّ ن على السلطات التونسية أخي را وضع
ظ م تحديد األشخاص أو الكيانات ا لتي من المرجح أن تقترح تونس إضافته ا
آليات قانونية أو إدارية تن ّ

إلى ق وائم األمم المتحدة وتحديد األشخاص والكيانات في تونس تنفيذا لل ق رار . 1373
•

يجب تعزيز فعا لية التحقيق ات والمالحقات القضائية من خالل إق رار وتنفيذ التشريعات ال الزمة لسير
عمل القطب المالي وتطوير التقنيات الخاصة با لقيام بال تحقيقات  .عالوة على ذلك ،ينبغي تعزيز
قد رات الموظفين المتخصصين في الشؤون المالي ة لدى الشرطة والدرك والقضاء ( الهيئة القضائية

والنيابة العامة ) .ويجب تشجيع قضاة النيابة العامة على إعطاء األولوية لملفات تمويل اإلرهاب
وغسل عائدات الفساد وأرباح التهريب  .ويتعيّ ن ع لى وزا رة العدل إعداد وتنفيذ تعميم حول السياسة
الفع ال للمصاد رة الجنائية على
الجنائية ي ّ
حد د لقضاة النيابة العامة أهدافا واضحة مرتبطة باال ستخدام ّ
أن يفرض فتح تحقيقات مالية بشكل تلقائي انطالقا من ملفات الفساد أ و التهريب أو االتجار
بالمهاجرين .
•

يجب تعزيز اإلم كانيات البشرية والمادية لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية لمواجهة العدد المتزايد من
التصاريح المتعلقة بالعمليات المشبوهة كما ينبغي تعديل تركيبة الهيكل المكلف باتخاذ القرار لدى اللجنة لضمان

السماح ألعضائها بممارسة مهامهم بصفة دائمة وقارة.
•

يجب تعزيز فاعل ية تدابير الوقاية من خالل أحكام تشريعية أو تنظيمية تفرض اعتماد النهج القائم
على درجة المخاطر في ما يتع لّ ق بتحديد المستفيدين الحقيقيين  ،وتطبيق الم تطلبات الخاصة

باألشخاص السياسيين األجانب ممثلي المخاطر على األشخاص التونسيين السياسيين ممثلي
المخاطر  ،وتنفيذ واج بات اليقظة التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات المالية الخاضعة ل لقانون بخالف

المحد دة ،يجب إق رار وصياغة نصوص
المصارف  .وفي ما يتع لّ ق باألعمال والمهن غير ال مالية
ّ
لسد الثغ رات في قانون مكافحة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب ،وتحديد المهن المعنية بدقة ،
تنظيمية ّ

وحث القطا عات الضعيفة بما ف ي ذلك المحامون وكتا ب العدل والوكالء العقاريون وخب راء المحاسبة
ّ
على التقيد ب واجبات اليقظة وتقديم التصاريح المتعلقة بالعمليات المشبوهة .
•

يتعيّ ن على سلطات اإلش راف والتنظيم القيام بعمليات م راقبة مكتبية وميدانية بصورة منهجية في ما
يتعلق بمكافحة غ سل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاعات األكثر ضعفا  .وفي القطاع المالي،
يتعيّ ن على البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين استخدام التحديد والتحليل
المحد دة في إطار التقييم الوطني للمخاطر من أجل وضع إج راءات العمل
الموثق للمخاطر القطاعية
ّ
المحد دين وتحديد
وال م راقبة ال سيّ ما في ما يتع لّ ق بتمويل اإلرهاب والعقوبات المفروضة على األشخاص
ّ
المستفيدين الحقيقيين واألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر  .ويجب أن يستند تنظيم الم راقبة في
الموقع على وتي رة ونطاق وحجم ومدى جدية المخاطر ،كما يجب تعزيز إمكانيات الموظفين المعنيين

بم راقبة غسل األم وال ومكافحة اإلرهاب .
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تقرير التقييم المتبادل ل لجمهورية ال تونس ية
.1

يعرض هذا التقرير تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذة في تونس في تاريخ الزيارة الميدانية التي

تم إجراؤها .ويحّلل التقرير مستوى االلتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي األربعين ومستوى فاعلية نظام مكافحة غسل
يقدم توصيات لتعزيز هذا النظام.
األموال وتمويل اإلرهاب في تونس كما أنه ّ
.2

يرتكز التقييم الحالي على توصيات مجموعة العمل المالي التي أقرت في العام 2012م وقد اُعد وفقا لمنهجية

.3

أجرى التقييم فريق مؤلف من :جان بيير برون (البنك الدولي ،مدير مشاريع وخبير قانوني /المالحقات الجنائية)،

قدمتها السلطات التونسية والمعلومات التي حصل عليها فريق
ونّفذ التقييم على أساس المعلومات التي ّ
العام 2013مُ .
التقييم خالل زيارته تونس ما بين  16و 26فبراير 2015م.

العقيد زياد الجزار (خبير في التحقيقات الجنائية) ،ماريلين غونكالفيس (البنك الدولي ،خبيرة قانونية) ،مها الخياط (خبيرة
في وحدة المعلومات المالية وخبيرة مالية/معنية بالمراقبة) ،هشام الحوضي( ،بنك المغرب ،مساعد ،المدير القانوني) ،ماتيلد

الفو (البنك الدولي ،مستشارة) ،سفيان مروان ( مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،م راقب )
ولوران غونيه ( البنك الدولي تونس ،خبير مالي ) .وقد راجع التقرير كل من السيد شادي عادل الخوري والسيد
أرز المر ( صندوق النقد الدولي )  ،السيد ف رانشسكو بوزيتانو ( مجموعة العمل المالي )  ،السيد غا يل رابايان

( البنك الدولي ) والسيد بوب ريجكرز ( البنك الدولي ) والسيد عبد النور حيبوش ( رئيس خلية معال جة االستعالم
المالي )
.4

خضعت تونس لتقييم مشترك قامت به مجموعة العمل المالي في العام 2006م على أساس منهجية العام
:

شر تقييم العام 2006م وهو يتوفر على العنوان التالي:
2004م .وقد ُن َ
http://www.menafatf.org/images/UploadFiles/MENAFATF.7.07.F.P5R2%20_with%20respo
مهم في الوضع في تونس أو في متطلبات
 .nse_.pdfبهدف اإليجاز فيما يتعلق بالمواضيع التي لم يط أر عليها أي تغيير ّ

يتضمن إشارة إليه.
ولكنه
توصيات مجموعة العمل المالي ،لن يكرر هذا التقييم التحليل الوارد في تقرير التقييم السابق ّ
ّ

حد كبير بـ 13
.5
أن تونس كانت ملتزمة بـ  9توصيات ،وملتزمة إلى ّ
َخُلص التقييم المتبادل للعام 2006م إلى ّ
توصية ،وملتزمة بشكل جزئي بـ  17توصية ،وغير ملتزمة بـ  9توصيات .وقد بلغت تونس مستوى " ملتزمة " أو " ملتزمة
حد كبير" فيما يتعلق بـ  7توصيات من أصل  16توصية أساسية أو رئيسية .وقد ُوضعت تونس تحت المتابعة العادية
إلى ّ
التالي ْين "ملتزمة جزئيا" و"غير ملتزمة " ببعض التوصيات األساسية في اعتماد تقرير التقييم المتبادل للعام
بسبب التصن َيف ْين َ
2006م الذي اعتمد في  3أبريل 2007م.

قدمته تونس في يونيو 2014م ،اعتبر االجتماع العام التاسع عشر الذي
.6
وعلى إثر تقرير المتابعة السادس الذي ّ
أن البالد اتخذت التدابير المالئمة لمعالجة
عقدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ّ
نقاط الضعف هذه وأنها نجحت بالتالي في إيقاف عملية المتابعة ال عادية التي تخضع لها  .وقد اُعتبرت تونس
13

حد كبير بكافة التوصيات األساسية والرئيسية باستثنا ء التوصية السادسة التي تتناول تجميد
ملتزمة إلى ّ
ومصاد رة أم وال اإلرهابيين  .وفي ما يتع لّ ق بهذه التوصية األخي رة ،لم يسمح غياب الوضوح بشأن تنفيذ آليات
ينص عليها الق را ران  1267و  1373لتونس بالحصول على تصنيف أعلى من تصنيف
تجميد األم وال التي
ّ
ملتزمة بشكل جزئي .

 .1مخاطر وسياق غسل األموال وتمويل اإلرهاب
.7

تقع تونس في شمال إفريقيا وتمتد على مساحة تبلغ  155 162كلم 2مع شريط ساحلي طوله  1300كلم مفتوح

على البحر األبيض المتوسط ،ويبلغ عدد سكانها  10,982,754ماليين نسمة .7وُقّدر الناتج المحلي اإلجمالي فيها بـ
بأهمية قطاع الخدمات ( 61%من الناتج المحلي
ويتميز االقتصاد التونسي
 46,9مليار دوالر في العام .2013
ّ
ّ

اإلجمالي) في حين يمّثل قطاع الصناعة والقطاع الزراعي  30,4%و 8,6%على التوالي من الناتج المحلي اإلجمالي.8

وتعتبر السياحة التي تأثّرت إلى حد كبير بانتفاضات العام 2011م قطاعا أساسيا بالنسبة إلى تونس .كذلك ،فإن تونس بلد

مصدر للمنسوجات والمنتجات اإللكترونية والكيميائية .ويعتمد هذا البلد بصورة قليلة نسبيا على موارده الطبيعية وهي النفط
ّ
والفوسفات والحديد الخام والرصاص والزنك والملح.
.8

لتونس حدود مشتركة مع ليبيا التي تعاني من عدم استقرار مزمن منذ العام 2011م ومع الجزائر التي تواجه

تهديدات إرهابية خطيرة .وبالتالي ،يثقل هذا الموقع الجغرافي كاهل الوضع األمني في البالد ويش ّكل عامل خطر كبير نظ ار
لمدى خطورة االتجار اإلقليمي بالمخدرات واألسلحة والبشر فضال عن التهريب .ويش ّكل هذا الموقع الجغرافي أيضا عامل

خطر كبير فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب.
.9

على الصعيد السياسي ،وبعد النظام االستبدادي بقيادة الرئيس السابق بن علي والذي تميز بمستوى عال من

كل معارضة ،نتج عن الثورة التي اندلعت في العام 2011م سلسلة من الحكومات
الفساد وبالقمع الذي كانت تُواجهه ّ
كرس كل من
المؤقتة إلى أن تم تنظيم االنتخابات الرئاسية والبرلمانية األخيرة التي ُعقدت في أواخر العام 2014م .وقد ّ

الحكومة التونسية ومجلس النواب الذي انتُخب بعد الثورة عملهما بصورة أساسية لخلق الظروف المالئمة إلنشاء مؤسسات
ديمقراطية جديدة واستعادة سيادة القانون ووضع دستور جديد .ولم يدعم التعاقب السريع للحكومات السبع استم اررية
السياسات االقتصادية واالجتماعية كما أنه لم يكن باإلمكان طرح عدد كبير من اإلصالحات المتعلقة بمكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب أمام البرلمان .وعلى المستوى العملي ،من الضروري األخذ بعين االعتبار هذا السياق السياسي

المهمة للتحليل الفترة الممتدة ما
والقانوني لتقييم السياسات المتّبعة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وغسل األموال .وتعتبر الفترة
ّ
العامين 2011م و2014م والتي طورت خاللها تونس سياسات أكثر ديناميكية تتعارض مع الشلل التام ،أو حتى
بين
َ
الترصد والتحقيقات والتعاون الدولي والمالحقات الجزائية.
سيما في مجال الكشف
االنقطاع التام مع الفترة السابقة ،ال ّ
ّ

7
8

إحصاء أجراه المعهد الوطني لإلحصاء عام 2014م.
المصدر :البنك الدولي.
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 1.1مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يشكل خط ار كبي ار .قبل العام 2011م ،كانت التراخيص
.10
ال يزال الفساد الذي جرت وراثته عن النظام االستبدادي ّ
مدرة لألرباح تُمنح تلقائيا ألفراد أو شركات تعود إلى األسرة الحاكمة أو بالتبادل
اإلدارية الالزمة لبعث نشاطات اقتصادية ّ
س ار (تحت الطاولة) .أدى تغيير النظام إلى تغييب ظاهرة سيطرة األسرة الحاكمة كما تمت مصادرة أمالك أفرادها في تونس
تحت إدارة الدولة بانتظار تصفيتها او إعادتها إلى السوق .وتعكس المالحقات الجزائية العديدة اإلرادة بردع ود أر الفساد.
وقد ساهم كل من التواطؤ السياسي واالستفادة من اإليرادات واالمتيازات وإساءة استخدام التدخالت التنظيمية وأنشطة
التهريب على الحدود ،التي ارتفعت إلى مستوى استثنائي بدعم من نظام بن علي ،في تعزيز الفساد في البالد ،لم تختفي

كما تظهره على سبيل المثال ،إحالة ملف إلى وكيل الجمهورية يتعلق بشبهة تبييض متحصالت فساد من قبل شخص
سياسي ممثل للمخاطر . 9وتصف مصادر مثل منظمة الشفافية الدولية أو البنك الدولي الحفاظ على مستوى مرتفع
لمخاطر الفساد منذ 2011م رغم صعوبة تعداده .بذلك ،احتلت تونس عام 2014م المرتبة  79من بين  175دولة بحسب
القطاع ْين العام والخاص .كذلك ،يبقى جزء من
تقرير منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد .10وال يزال الفساد يؤثر على
َ
النسيج االقتصادي التونسي منظما على شكل مجموعات من شركات مغلقة وشركات عائلية .وتبقى مخاطر االستفادة من
اإليرادات أو امتيازات الوصول إلى الموارد واألسواق العامة مرتفعة بسبب تقييد الوصول إلى األسواق والنقص في الشفافية.

يشكل
.11
تطور التهريب الذي كان منتش ار في األساس على نطاق واسع قبل العام 2011م بصورة إضافية وهو ّ
ّ
يهم التهريب بصورة أساسية التبادالت اإلقليمية مع الجزائر وليبيا وهو يطال
مصد ار أساسيا للسلع ذات المنشأ اإلجراميّ .
المنتجات المحظورة أو المنتجات الخاضعة لضرائب عالية على غرار السجائر أو المشروبات الكحولية القوية أو المواد

الخام (الوقود ،حديد البناء ،النحاس) ،أو المنتجات الغذائية ،أو األجهزة الكهربائية ،أو حتى السيارات المسروقة .11وعلى
أن الصعوبات التي تلت ثورة العام 2011م والحرب في
أن بعض هذه األنشطة ليست بجديدة في تونسّ ،إال ّ
الرغم من ّ
ليبيا ساهمت في تفاقم الوضع .وقد حجزت السلطات منذ العام 2011م كميات من األسلحة ولكن ال يتوفر إال القليل من
المعلومات حول الشبكات المالية المتعلقة بهذا النوع من االتجار .وبالتوازي مع التهريب ،وقفت السلطات التونسية على

ولكن هذه األموال النقدية ال ُيعاد دائما
حركة تداول عمالت أجنبية نقدا آتية بصورة خاصة عبر الحدود الجزائرية والليبيةّ .
ضخها في النظام المالي األمر الذي يشكل خط ار أكيدا من حيث غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ّ
.12

تونس مهددة بشكل كبير بعمليات إرهابية .تعرضت تونس لعدة اعتداءات إرهابية على أراضيها منذ العام

12
تعرض له متحف باردو في  18مارس 2015م والهجوم
2012م  .وقد ّ
تبنت الدولة اإلسالمية االعتداء اإلرهابي الذي ّ
اإلرهابي أمام فندق في والية سوسة في  26يونيو 2015م وكذلك التفجير االنتحاري في  24نوفمبر 2015م الذي

تجدد الخطر اإلرهابي وتمويل اإلرهاب .ويعود السبب في
استهدف حافلة تابعة للحرس الجمهوري.
وتبين هذه االعتداءات ّ
ّ
9
10
11

المصدر :اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
https://www.transparency.org/country/#TUN
مجموعة األزمات الدولية  ،International Crisis Groupتقرير الشرق األوسط/شمال أفريقيا رقم  ،148تونس والحدود :الجهاد

والمجموعات اإلرهابية 28 ،نوفمبر 2013م.

12

تعرضت له السفارة األميركية في  14سبتمبر 2012م ،المواجهات بين الجيش التونسي والجماعات المسلحة في جبل الشعانبي
اإلعتداء الذي ّ

السياسي ْين شكري بلعيد ومحمد براهيمي في العام 2013م ،والتفجير االنتحاري في نوفمبر
المعارض ْين
ومحيطه منذ صيف العام 2013م ،واغتيال
َ
َ
2013م في إحدى المناطق السياحية.
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تونسيت ْين متطرفتَْين
هذا االرتفاع في الضغط اإلرهابي في تونس إلى انتشار نفوذ الدولة اإلسالمية في ليبيا وإلى حركتَْين
َ
انضمت
وهما أنصار الشريعة ،وهي مجموعة ظهرت بعد فترة وجيزة من انتفاضة العام 2011م ،وكتيبة عقبة بن نافع التي
ّ
إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

أسس السيد سيف هللا بن حسين مجموعة أنصار الشريعة في تونس في عام 2011م .ويرتبط هذا التنظيم
.13
ّ
تعرضت لها قوات األمن التونسية واغتيال
بالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وهو متورط في العديد من االعتداءات التي ّ
تعرض لها أحد الفنادق السياحية .وفي سبتمبر 2012م ،شاركت أنصار
لشخصيات سياسية تونسية ومحاولة التفجير التي ّ
الشريعة في تونس في هجوم ضد سفارة الواليات المتحدة األميركية ومدرسة الجالية األميركية في تونس .وفي فبراير ومن

ثم في يوليو 2013م ،اغتيلت شخصيتان سياسيتان تونسيتان هما السيد شكري بلعيد والسيد محمد براهمي على أيدي
أشخاص منتسبين لمجموعة أنصار الشريعة في تونس .وفي  30أكتوبر 2013م ،حاولت هذه المجموعة نفسها أيضا تنفيذ

األول في سوسة والثاني في المنستير .وأخي ار ،تُعرف مجموعة أنصار
سياحي ْين
موقع ْين
ضد
تفجيرْين انتحارَي ْين ّ
َ
َ
َ
َ
تونسي ْينّ ،
الميسرة النتداب المقاتلين الشباب في تونس وإرسالهم
الشريعة في تونس لدى السلطات التونسية بأنها الجهة المنظمة أو ّ
إلى ساحات القتال في سوريا.13

.14

ضعف تونس ناتج أيضا عن سهولة اختراق الحدود حيث لوحظ انتشار بعض هذه المجموعات المسلحة على

الحدود التونسية -الجزائرية والتونسية -الليبية .وقد أصبحت تونس أرض عبور بالنسبة إلى المقاتلين الجهاديين الراغبين

في االنضمام إلى الدولة اإلسالمية والذين غالبا ما يخضعون للتدريب في ليبيا .وينتشر الكثير من هؤالء المقاتلين في ليبيا
على الحدود الجنوبية الغربية من تونس وهي منطقة حساسة على الصعيد األمني.
.15

يشكل الخطر الرئيسي في تونس .تم تحديد خطر تمويل
أصبح تمويل اإلرهاب ،بالنظر إلى نتائجه المحتملةّ ،

اإلرهاب هذا جيدا من قبل السلطات وهو يطال بشكل أساسي قطاع الجمعيات الذي ُحّرر منذ العام 2011م .وفي العام
2014م ،تم إيقاف نشاط  157جمعية على المستوى اإلداري بعد االشتباه بارتباطها باإلرهاب (نتيجة تمويل تم الحصول
ويتعزز تمويل اإلرهاب أيضا بسبب سهولة اختراق
عليه من الخارج بهدف تمويل نشاطات أو عائالت المقاتلين األجانب).
ّ
عامة التهريب من
الحدود األمر الذي ّ
يسهل تنظيم عمليات متعددة على مستوى االتجار باألسلحة والمخدرات أو بصورة ّ

ليبيا والجزائر أو إليهما.

أخي ار تعاني تونس أيضا من االتجار بالمهاجرين والبشر بحيث تش ّكل بالنسبة إليهم بلد المنشأ والمقصد والعبور
.16
ويشكل االتجار بالمخدرات واألسلحة مصدري قلق جديد بالنسبة إلى السلطات التونسية بسبب تزايد
على حد سواء.
ّ
انتشارهما مؤخ ار.

 13و ازرة الخارجية األميركية ،تقرير الدولة عن اإلرهاب عام 2013م :تونس http://tunisia.usembassy.gov/country-reports-on-
terrorism-2013-tunisia.html
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 1.2خصائص الدولة
حد كبير .يمّثل القطاع المصرفي فعليا حوالي
.17
يهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي التونسي إلى ّ
 %70,4من األصول المالية يليه سوق رأس المال ( )13,9%ومؤسسات التوظيف الجماعي ( )5,6%وقطاع التأمين
تتغير بنية القطاع المالي بسبب فترة انعدام االستقرار التي تلت االنتفاضة الشعبية في نهاية العام 2010م
( .)3,1%ولم ّ
حاد في نسبة السيولة لدى المصارف األمر الذي
وأوائل العام 2011م حيث أن ذلك أدى بشكل خاص إلى انخفاض ّ

استجاب له البنك المركزي التونسي من خالل سياسة نقدية مرنة .ويوجد تونس  22مصرفا ُمقيما من بينها مصرفين
إستثماريين ومصرفان يعمالن حسب المالية االسالمية و 7مصارف غير مقيمة .14ويعتبر المصرفان اإلستثماريين

ماليت ْين وليس مصرفين بالمعنى المنصوص عليه في المادة  54من القانون رقم  ،2001-65ويقتصر دورهما
مؤسست ْين َ
َ
على تقديم االستشارة والمساعدة فيما يتعلق بإدارة الثروات واإلدارة المالية والهندسة المالية وبصورة عامة كافة الخدمات
التي تسهل إنشاء الشركات وتطويرها وإعادة هيكلتها .وتمارس المصارف حتى اآلن نشاط صرف وتحويل األموال ،ويبدو
أن قطاع الصرف غير النظامي تطور بصورة موازية.
ّ
. 18

وفقا للجمعية المهنية التونسية لل مصارف والم ؤسسات المالية ،ارتفع العدد اإلجمالي للحسابات ( بما

في ذلك الحسابات البريدية ) في  30سبتمبر  2014م إلى  12 , 207 , 762أي  1 , 12حساب للفرد الواحد .
عالوة على ذلك ،ال يملك  % 26 , 8من السكان حسابات مصرفية  .وال تحتوي بورصة تونس ،تحت إش راف

أن أحجام التداول ضعيفة .
هيئة السوق المالية ،سوى على  77ش ركة كما ّ

يركز بصورة
.19
قطاع التمويل الصغير موجود ولكّنه ليس متطور جدا .أُنشئ هذا القطاع في العام 1997م وهو ّ
أساسية على القروض الصغيرة ويتلقى الدعم بصورة أساسية من البنك التونسي للتضامن والمنظمة غير الحكومية " أندا
العالم العربي".
. 20

تشرف األجهزة أو الهيئات المهنية على غرار الهيئة الوطنية للمحامين في تونس والغرفة الوطنية لكتاب

العدل والغرفة الوطنية للوكالء العقاريين و هيئة الخب راء المحاسبين بتونس على أنشطة األعمال والمهن غير
المحددة .وتشرف مصالح و ازرتَي المالية والداخلية على الكازينوهات التونسية المخصصة حص ار لغير المقيمين.
المالية
ّ
ْ
وبحسب السلطات التونسية ،تعتبر المخاطر في هذا المجال متدنية بسبب محدودية عدد التراخيص الممنوحة لفتح هذه
الكازينوهات (ثالثة) وعمليات المراقبة اليومية والفجئية التي تخضع لها .وتتمتع و ازرة المالية أيضا بصالحية اإلشراف على

تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة  .يعتبر القطاع العقاري عرضة للخطر على نحو ال يُ ستهان به  ،وقد
أحالت الل ج نة التونسية للتحالي ل المالية عدة ملفات إلى النيابة العمومية تشير إلى أن ش راء عقار شكل اآللية
لغسل محصالت غير مشروعة  .وعلى الرغم من أن هذ ا القطاع محدود من حيث الحجم والسعر ،إال أنه

يتطور في سياق يتّسم بغياب شبه كامل للتصاريح عن العمليات المشبوهة الصاد رة عن المهن المتداخلة في

14

مصدرة غير مقيمة.
المصارف الخارجية هي مصارف أنشئت في تونس وتخضع للقانون التونسي .وهي مصارف معظم عمالئها ،شركات
ّ

17

يقد م خب راء
معامالت هذا القطاع  ،ال سيّ ما المحامين أو كتاب العدل أو الوكالء العقاريون  .وناد را ما ّ
المحاسبة الذين يشارك ون في تأسيس الشركات وإدارتها تصاريح تفيد حصول عمليات مشبوهة .
كبير حسب للسلطات.
خطر ا
ا
تش ّكل إساءة استخدام الشخصيات االعتبارية لغايات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
.21
وبالنسبة إلى الشركات التجارية ،يعتبر نوع الشركات األكثر انتشا ار في تونس الشركة ذات المسؤولية المحدودة .وتخضع
تقدمها الشركات فيما
كافة الشركات التي يجري تأسيسها في تونس لموجبات الشفافية .كما يتم تسجيل المعلومات التي ّ
يتعّلق بسير عملها وموظفيها في السجل التجاري وهي متاحة على اإلنترنت (راجع الفصل  .)7ومن بين الشخصيات

مؤسسة على شكل جمعيات .ومنذ العام 2011م ،جرى إقرار مبدأ حرية
االعتبارية ،يوجد أيضا منظمات غير هادفة للربح ّ
تأسيس الجمعيات على أساس مبدأ اإلفصاح وبالتالي لم يعد من الضروري القيام بإجراء للحصول على الموافقة واإلذن
المسبق .وتُحيط مخاطر استخدام الشخصيات االعتبارية ألغراض إجرامية بالشركات التي تعمل في مجال التجارة الدولية
والخدمات بصورة أساسية فضال عن الجمعيات التي ُيمكن استخدامها ألغراض تمويل اإلرهاب.

 1.3العناصر الهيكلية
متعددة ،فهي تمثل نسبة  %38من
.22
خضعت حصة القطاع غير الرسمي في االقتصاد التونسي إلى تقديرات ّ
الناتج المحلي اإلجمالي و %53,5من القوى العاملة في العام 2010م ،وفقا لتقديرات البنك الدولي .15ومهما كانت
ويعنى القطاع غير الرسمي بصورة أساسية
النسبة الحقيقية ،يعتبر النظام عرضة لخطر غسل األموال وتمويل اإلرهابُ .
تسجل تونس سنويا  1,2مليار دينار كخسائر ضريبية
بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .وفقا لتقديرات البنك الدوليّ ،
( 600مليون دوالر أميركي) من بينها  500مليون ( 250مليون دوالر أميركي) كرسوم جمركية بسبب هذا االقتصاد غير
الرسمي الذي يشمل التهريب .وتتركز األنشطة غير الرسمية في قطاعات البناء والصناعة والتجارة والنقل والزراعة .تعتبر
السلطات أن نمو هذا القطاع غير الرسمي مرتبط جزئيا بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع العام في االقتصاد والحواجز
التنظيمية المتعددة القائمة .ومن المرجح أن تساهم اإلجراءات المؤسساتية الخاصة بتأسيس الشركات ،والتكاليف اإلدراية

لاللتزام ،والتعقيد البيروقراطي ،والتأمينات االجتماعية والضرائب وصرامة قوانين العمل في حث الشركاء على اللجوء إلى

ينص القانون عدد  54الصادر في العام 2014م على إمكانية إنشاء مكاتب
نظام موازي .ولمنع نشوء سوق موازيةّ ،
عقلن قانون رقم  59الصادر عام 2014م
صرف لألشخاص الطبيعيين الذين يستوفون شروطا ّ
محددة .وفي الوقت عينهَ ،
كل عملية دفع
فيما يتعلق بقانون المالية للعام 2015م عمليات الدفع نقدا من خالل فرض ضريبة بنسبة  %1على ّ
طى  10,000دينار تونسي وستنخفض هذه القيمة إلى  5,000دينار تونسي اعتبا ار من  1يناير الثاني 2016م.
تتخ ّ

.23

فيما يتعلق بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،تغطي المنظومة

القانونية التونسية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحة الجرائم األصلية األنشطة المرتفعة المخاطر.
سيما اإلدانات الجنائية ألعمال غسل األموال
ولكن تطبيق التشريعات صعب بسبب محدودية المالحقات القضائية ،ال ّ
والغياب الكامل لإلدانات فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب .قبل العام 2011م ،لم يتم تقديم سوى القليل من تصاريح المعامالت

15

البنك الدولي ،وحدة الحوكمة والقطاع العام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقا ،تقدير التجارة غير الرسمية عبر حدود تونس البرية،

ديسمبر 2013م.
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المشبوهة وكان استخدام السلطات المختصة للمعلومة المالية شبه منعدم .ومنذ العام 2011م ،أعدت المصارف عددا أكبر
من تصاريح المعامالت المشبوهة ،ما سمح للجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات التحقيقات بتطوير التحقيقات.
.24

في العام 2011م ،لم يتلق سوى عدد قليل من القضاة التدريبات الضرورية لكسب الخبرات الالزمة لتنفيذ

مدة اإلجراءات الخاصة بهذه
اإلجراءات المتعلقة بقضايا الفساد وغسل األموال التي ارتكبها النظام السابق .ونظ ار لطول ّ
القضايا وتعقيدها وتشعباتها الدولية ،تم تكليف القضاة األكثر مهارة بهذه القضايا .ومن جهة أخرى ،تعتبر فاعلية عمل
تخصصهم :فقد اضطروا في الواقع إلى مواصلة عملهم على ملفات القانون
القضاة الماليين محدودة بسبب عدم اكتمال ّ

العام التي أُضيفت إليها القضايا المالية الجديدة .وأخي ار ،ليس لدى هؤالء القضاة خبراء أو مساعدين ماليين يعملون بدوام
أن الوسائل القانونية محدودة فيما يتعلق بتقنيات التحقيق الخاصة على وجه التحديد (التنصت على المكالمات
كامل كما ّ
الهاتفية ،وعمليات التفتيش ،عمليات التسليم المراقب .)...
.25

يطابق تعريف جريمة غسل األموال المعيار ،ولكن عمليا ،يتطلب اثبات الرابط بين الجريمة األصلية والممتلكات

دعى
الم ّ
التي تم غسلها ،من دون اإلشارة إلى أن هذا االثبات قد ينتج عن أدلة ظرفية مستمدة بشكل خاص من سلوك ُ

أن االثبات في المادة الجزائية يمكن أن يكون بأي وسيلة
تقر المجلة الجزائية التونسية هذه االمكانية بشكل عام بما ّ
عليهمّ .
أن فقه قضاء محكمة التعقيب لم يحدد رسميا كيفية تطبيق هذا المبدأ فيما
تقنع وجدان القاضي الخالص .مع ذلك ،وبما ّ
يتعلق بجريمة تبييض األموال ،يتردد قضاة التحقيق والنيابة العمومية في اعتماد هذا التكييف في ظل غياب دليل قاطع عن

وجود رابط بين الجريمة والمعامالت المالية .وفي تاريخ صياغة هذا التقرير ،كانت تجري مناقشة مشروع قانون ُيعنى
وينص على أحكام تنطبق على غسل األموال (تقنيات التحقيق الخاصة ،التنصت على المكالمات
بتمويل اإلرهاب
ّ
أقر البرلمان هذا النص في يوليو 2015م .كما جاري اإلعداد لمشروع قانون ينص على أنه يتعين على
الهاتفية )...وقد ّ
المتهم أو المشتبه به إثبات المصدر المشروع لألمالك المغسولة عندما تسمح الظروف (درجة تعقيد الترتيبات المالية،

غياب تبرير اقتصادي متسق للمعامالت )....بافتراض وجود مناورات غير مشروعة.
.26

لم تعتمد السلطات التونسية نهجا قائما على درجة المخاطر عند إرساء منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل

ولكن غياب التحليل الوطني والنقص العام في اإلحصاءات المرتبطة
اإلرهاب .ويجري حاليا تطبيق تقييم وطني للمخاطرّ .
بهذه القضايا ال يدعم تخصيص الموارد للقطاعات ذات األولوية .وبانتظار القيام بتحليل مستفيض ،يسعى البنك المركزي
التونسي جاهدا إلى إرساء قواعد نهج قائم على المخاطر في القطاع المصرفي (منشور عدد  15الصادر في العام

2013م) الذي يمّثل نسبة تفوق التسعين في المئة من تمويل االقتصاد.
.27

يفهم البنك المركزي التونسي إذا مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أساس نهج قائم على تناسب

إجراءات العناية الواجبة:
•

تعتبر إجراءات العناية الواجبة العامة والمستمرة ضرورية طيلة مدة عالقة العمل .ويتم اتخاذ تدابير
عناية مبسطة بالنسبة إلى الكيانات الخاضعة لسلطة رقابية أو الكيانات التي تحتفظ الدولة

•

األقل.
برأسمالها بنسبة  %50على
ّ

تكون إجراءات العناية الواجبة مشددة في بعض عالقات العمل (على غرار األحزاب السياسية
سيما تلك التي تكتسي طابعا غير عادي.
والجمعيات وغيرها) أو بعض العمليات ال ّ
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يتعين اتخاذ إجراءات العناية الواجبة خاصة بالنسبة لعالقات العمل مع األشخاص السياسيين

•

األجانب ممثلي المخاطر والتي تتطّلب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة أو أي شخص مخول

(وفقا للحالة) لمتابعة عالقة العمل مع هذا الشخص.

معيرة بحسب المخاطر وعلى أساس السلطة التقديرية لمؤسسات القرض في إطار
تدابير يقظة ّ
تحليل قائم على المستويات الحدية (تحديد المخاطر التي يمثلها العميل ،مراجعة قائمة العمالء

•

).)screening

 1.4عوامل سياقية أخرى
.28

يعتبر تنفيذ منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حديثا نسبيا :تم تأسيس اللجنة التونسية للتحاليل

المالية في العام 2003م .وبسبب الظروف السياسية ،لم تتم ّكن اللجنة من العمل بكامل طاقتها إال بدءا من العام 2011م.

و منذ ثالثة أع وام ،تسعى اللجنة جاهدة مع المؤسسات الشريكة لها لتنفيذ ودعم منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب .ومع ذلك ،يبقى تنفيذ هذه المنظومة غير مكتمل بسبب عدم توعية الخاضعين للقانون بشكل كاف ومحدودية

يقدم نتائج فورية .وباستثناء
تعبئة سلطات اإلشراف وحداثة
تخصص القضاة في هذا الشأن ،األمر الذي ال ُيمكن أن ّ
ّ
يقدم أي من الخاضعين للقانون تصاريح عن العمليات المشبوهة على نحو منتظم إلى اللجنة التونسية
المصارف ،ال ّ
للتحاليل المالية.

.29

أخي ار ،ال تملك سلطات المالحقات الجنائية اإلمكانيات البشرية والمادية فضال عن الخبرات الالزمة لتنفيذ

مهامها فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،ويعيق هذا الوضع تناول الجوانب المالية في التحقيقات الجارية في

مجال الجرائم األصلي ة.

 1.5تحديد نطاق المسائل ذات المخاطر األعلى
المقيمون المخاطر الكبرى في تونس قبل إجراء الزيارة الميدانية .وقد جرى تناول هذه المخاطر في نقاشات
.30
ّ
حدد ّ
مستفيضة خالل الزيارة.
.31

تم التشديد على ثالث جرائم أصلية تدر عائدات غير مشروعة كبيرة في تونس:
المقيمين والسلطات التونسية الخطر األساسي .ويش ّكل نشاط
• تمويل اإلرهاب  -لقد اعتبره كل من ّ
المجموعات اإلرهابية في ليبيا وعلى الحدود التونسية وعلى األراضي التونسية خط ار كبي ار ،كما
تشكل مشكلة المقاتلين في الخارج وتمويل أسفارهم وتمويل حياة عائالتهم اليومية في تونس (بما
يشمل استخدام خدمات تحويل األموال وصرف العمالت واالتجار باألسلحة أو بالممتلكات
المسروقة )...مصدر قلق كبير.
• الفساد – طال الفساد أعلى المستويات في السلطة ،وقد نتج عنه أرباح غير شرعية طائلة خضعت
ويمكن للبيئة التنظيمية في إطار اقتصاد مسيطر عليه أن تُعيق
للتبييض في تونس وفي الخارجُ .
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المقيمون مشاكل تنفيذ إجراءات التحقيق وتنفيذ اإلطار التشريعي
فعالية مكافحة الفساد .وقد حّلل ّ
لمكافحة الفساد.

مهم
• تهريب السلع المدعومة والخاضعة للضرائب – جرى تحليل هذا التهريب كمصدر تمويل ّ
عزز سهولة اختراق الحدود مع الجزائر وليبيا بصورة
للشبكات اإلرهابية التي تعمل في المنطقة .وتُ ّ
نسقت السلطات
خاصة هذا التهريب .وبالتالي ،حاول
ّ
المقيمون أن يفهموا بشكل أفضل كيف ّ
التونسية جهودها لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الدول المجاورة على غرار الجزائر وليبيا.

.32

عالوة على ذلك ،تم النظر في العناصر التالية في إطار التقييم.
التهديدات:
•

تداول النقد والمخاطر المرتبطة باالقتصاد غير الرسمي – يجري تداول مبالغ نقدية كبيرة جدا في

•

تسهل ارتكاب جرائم تمويل اإلرهاب.
باألسلحة أو غيرها من المواد ،قد ّ
إساءة استخدام الجمعيات ألغراض تمويل اإلرهاب.

تونس ،غالبا ما تأتي عن طريق ناقلي األموال والتحويالت أو تنتج عن األتجار غير المشروع

نقاط الضعف:
•

تنفيذ تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من ِقبل المؤسسات المالية واألعمال والمهن

تقدمها األعمال
غير المالية
ّ
المحددة  -يأتي تدني عدد التصاريح بالعمليات المشبوهة التي ّ
المحددة أو باألحرى الغياب الكامل لهذه التصاريح منذ العام 2011م معاكسا
والمهن غير المالية
ّ
محددة لتقييم
لتدّفق التصاريح المقدمة من قبل المصارف .وحتى إن لم يكن لفريق التقييم معلومات ّ
فإن المهام التي يمارسها الوكالء العقاريون أو
األهمية اإلجمالية لدور المهن في عمليات الغسلّ ،
المحامون أو خبراء المحاسبة أو كتاب العدل في المعامالت العقارية أو التجارية تجعل من هذا

•

هشا ومعرضا.
القطاع قطاعا ّ

تنفيذ تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من ِقبل سلطات المالحقة الجنائية  -تتم
تعبئة أدوات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل السلطات التونسية من أجل مكافحة
ولكنها تبقى مستخدمة بشكل غير كاف لمواجهة التهديدات األكثر حداثة (اإلرهاب وتمويله
الفساد ّ

والتهريب) .ويعتبر عدد ق اررات التجميد والحجز محدودا ،األمر الذي يؤثّر سلبا على فاعلية
النظام.
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 .2التنسيق وسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الصعيد الوطني
االستنتاجات الرئيسية
• أدى تحليل مخاطر الفساد والتهريب واإلرهاب إلى اتّخاذ تدابير قطاعية تعكس إدراكا للتهديدات األساسية
ولكن يجب وضع اللمسات األخيرة عليه من أجل أخذ بشكل أفضل مواطن الضعف لدى المهن واالعمال غير
المالية المحددة والقطاعات المالية.

إن النهج القائم على المخاطر متطور بشكل ملحوظ ولكن ليس تشغيليا بالكامل.

•

• ال ترتكز السياسات الوطنية حتى اآلن على تقييم شامل ومتسق للمخاطر وعلى استراتيجية محددة بشكل
واضح.

• غالبا ما يجري التعاون العملي بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة غسل األموال بطريقة غير رسمية
ودقيقة.

• يمثل النقص في اإلجراءات الرسمية وتدابير التنفيذ عائقا أمام فعالية التعاون.

 2.1السياق
(أ) عرض استراتيجية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
.33

جعل القانون رقم  75الصادر بتاريخ  10ديسمبر 2003م والمتعّلق بالجهود الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب

وغسل األموال من اللجنة التونسية للتحاليل المالية الهيئة المركزية المكلفة بتنظيم التعاون والتنسيق على المستوى الوطني
ُعد في العام
فيما يتعلق بتحديد المبادئ التوجيهية العامة لنظام مكافحة الغسل .وقد أشار تقرير التقييم المشترك الذي أ ّ
متعددة في التشريعات التونسية وفي تنفيذ نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقد عملت
2006م إلى ثغرات ّ

سد هذه الثغرات.
تونس منذ ذلك الحين على ّ

بالتالي ،بدأت تونس ببذل الجهود لألخذ في االعتبار التوصيات التي صدرت عن التقييم المشترك الذي أُجر َي
.34
في العام 2006م .وقد ُعّدل القانون رقم  75الصادر بتاريخ  10ديسمبر 2003م والمتعّلق بالجهود الدولية في مجال
أن التقييم الذي أُجري
مكافحة اإلرهاب وغسل األموال واستُكمل بالقانون رقم  65الصادر في  12أغسطس 2009م .وبما ّ
تنص
خاصة على المشاكل المرتبطة باستقاللية اللجنة التونسية للتحاليل الماليةّ ،
في العام 2006م سّلط الضوء بصورة ّ
المادة  79الجديدة من القانون المعني بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على وجوب ممارسة أعضاء اللجنة لمهامهم
ّ

عدلت الحكومة التونسية األمر رقم
بشكل مستقل تماما عن الو ازرات األساسية التي يعملون فيها .وفي السياق نفسهّ ،
يحدد تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سير عملها ،كما
 1865الصادر بتاريخ  11أغسطس 2004م والذي ّ

طرح األمر رقم  162الصادر بتاريخ  3فبراير 2011م مبدأ أغلبية الثلثين لدى اتّخاذ قرار إحالة الملفات إلى القضاء ،مع
وتنص المادة  80أيضا
إلغاء مبدأ منح األولوية لتصويت الرئيس أي محافظ البنك المركزي كما كان يجري في السابق.
ّ

أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية مسؤولة كذلك عن تحديد المبادئ التوجيهية العامة الخاصة
من القانون على ّ
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المادة نفسها أيضا على
بالخاضعين للقانون القادرين على اكتشاف العمليات والمعامالت المشبوهة والتصريح بها.
وتنص ّ
ّ
المستوي ْين الوطني والدولي وعن
أن اللجنة مسؤولة عن تمثيل مختلف األجهزة والهيئات المعنية في هذا المجال على
ّ
َ

أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية مسؤولة عن" :التعاون في دراسة البرامج التي
تنص هذه المادة على ّ
التواصل بينها .كما ّ
ستُنّفذ لمكافحة العمليات المالية غير المشروعة ومواجهة تمويل اإلرهاب وغسل األموال ،وضمان تمثيل مختلف األجهزة

المستوي ْين الوطني والدولي وتسهيل التواصل بينها".
والهيئات المعنية بهذا المجال على
َ

حدد تعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إجراءات العناية الواجبة الخاصة
.35
على نطاق أوسعّ ،
حددته األمم
بالمؤسسات المالية وتدابير تجميد أصول األشخاص أو المنظمات المرتبطة بجرائم إرهابية على النحو الذي ّ
للتحدث عن استراتيجية كاملة
المتحدة .ومع ذلك ،ال تعتبر هذه اإلضافات والتعديالت التي أُجرَيت في العام 2009م كافية
ّ
وفعالة فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون جديد.

(ب) اإلطار المؤسساتي
.36

فيما يلي المؤسسات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في تونس:
أ .اللجنة التونسية للتحاليل المالية :هي الركيزة األساسية لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
في تونس وهي مسؤولة عن تلقي وتحليل التصاريح بالعمليات المشبوهة المقدمة من قبل الخاضعين
للقانون وغيرها من التصاريح ،وعن إرسال نتائج هذا التحليل إلى النيابة العامة .ويحق لهذه اللجنة أن

تأذن بتجميد مؤقت لألموال التي تش ّكل موضوع التصريح بالعملية المشبوهة.

قدم إلى البرلمان ،وهي مسؤولة عن إعداد السياسة
تحضر مشاريع القوانين الجنائية التي تُ ّ
ب .وزارة العدلّ :
الجنائية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ج .وكيل الجمهورية ومساعدوه :مسؤولون عن المالحقات القضائية وتنفيذ األحكام وعن تنفيذ طلبات
تتركز القضايا االقتصادية
المساعدة القانونية وتسليم المجرمين .وفي غياب توفر قضاة
متخصصينّ ،
ّ
والمالية على مستوى النيابة العامة.

د .الشرطة الوطنية التونسية :تحّقق في الجرائم والجنح .تضم الشرطة دائرة للتحقيقات االقتصادية والمالية
وتعنى بمعالجة القضايا المالية واالقتصادية والتهريب.
ويطلق
ه .اإلدارة العامة للجمارك :مسؤولة عن مراقبة تحركات النقد عبر الحدود واالتجار غير المشروعُ .
على بعض عناصرها صفة أعوان الضابطة العدلية.

و .وزارة الشؤون الخارجية :تُعنى باالتصاالت المرتبطة بالمساعدة القانونية وتسليم المجرمين وتعميم لوائح
األمم المتحدة فيما يتعّلق بتمويل اإلرهاب.
ز .وزارة المالية :مسؤولة بصورة أساسية عن متابعة وتنفيذ القرار  1267الصادر عن مجلس األمن.

مخولة أن تحّقق في جرائم الفساد المرتكبة من قبل أي شخصية
ح .الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادّ :
اعتبارية أو شخص طبيعي إلحالة الملف إلى السلطات القضائية.
ط .القطب القضائي المالي :هو مسؤول عن مالحقة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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ي .ا لقطب القضائي واألمني لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة  :أُنشئ في ديسم بر  2014م وهو
يتمتّ ع حص را بدور االستعالم عن التهديدات وتقييمها  .وحالما ينتهي تأسيسه ،سيعمل على
وضع است راتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب .

ك  .القطب القضائي لمكافحة اإلرهاب  :أُنشئ في ديسمبر  2014م وهو لم يبدأ عمله حتى اآلن

ولكنّ ه سيكون مسؤوال عن التحقيق في قضايا اإلرهاب .
ل .لجنة المصادرة :أنشئت في العام 2011م ،وانتهت مهامها عام 2015م .كانت مسؤولة عن تنفيذ
إجراءات مصادرة كافة األصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الرئيس السابق بن علي

وزوجته واألشخاص المرتبطون بهما.

م .اللجنة الوطنية السترداد األموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة :أُنشئت بموجب
مرسوم صادر في العام 2011م لتنسيق وتوجيه إجراءات استرداد الممتلكات المنقولة أو المكتسبة أو
المحتجزة أو المضبوطة في الخارج من ِقبل بن علي وعائلته واألشخاص المرتبطين بهم في ظروف
غير شرعية والتي أثرت سلبا أو ُيمكن أن تؤثّر سلبا على المصالح المالية للدولة.
ن .ال ّل جنة الوطنية للتصرف في األموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو اإلسترداد  :أنشئ ت في
العام  2011م وتضمن التصرف في األصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة المعنية

بالمصاد رة .
ه.

الوحدة الوطنية ل ألبحاث في ج رائم اإلرهاب  :أنشئت في يونيو  2014م وتتولي إج راء

األبحاث في ج رائم اإلرهاب وتأمين ال رابط مع النظام القضائي من خالل تحويل الملفات إلى
النيابة .

(ج) األحكام المتعلقة بالتنسيق والتعاون
تُعنى لجنة القيادة التي أنشئت خالل اجتماع المجلس الوزاري في 2014/6/18م ،والتي تشمل و ازرتي العدل
.37
والداخلية واللجنة التونسية للتحاليل المالية ،بتحديد المخاطر الوطنية فيما يتعّلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب وتنفيذ
عد حاليا دراسة شاملة للمخاطر انطلقت بإعداد استبيان أُرسل إلى
السياسة واالستراتيجية
المتكيفة مع هذه المخاطر .وتُ ّ
ّ
اإلدارات المعنية والخاضعين للقانون من القطاع الخاص .وقد شارك أعضاء هذه اللجنة في دورات تدريبية حول التوصيات
األربعين الجديدة ومنهجية مجموعة العمل المالي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
من  26ولغاية  30يناير  2014م في المملكة األ ردن ية وتدريب حول الد راسة الوطنية للمخاطر نظمته
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أ فريقيا من  22ولغاية  23سبتمبر  2014م في الجمهورية
ال لبنان ية  .ويهدف تشكيل هذه اللجنة إلى االستجابة للمتطلبات الجديدة ل م جموعة العمل المالي وتحديدا

التوصي ت َيْن  1و.2
. 38

باإلضافة إلى ذلك ،تضم هيئة التوجيه التابعة للجنة التونسية للتحاليل المالية ،والتي يرأسها محافظ البنك

المركزي التونسي أو َمن ينوبه ،قاض وخبراء من و ازرة الداخلية وو ازرة العدل وو ازرة المالية وهيئة السوق المالية و الهيئة
وتهتم
متخص ص في مجال مكافحة الج رائم المالية .
العامة للتأمين والديوان الوطني ل لبريد والجمارك وخبير
ّ
ّ
المتعد دة التي تُعنى بها ،بد راسة الب رامج التي تهدف إلى مكافحة العمليات
هذه الهيئة  ،من بين المسؤوليات
ّ
24

المالية غير الشرعية ومكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال ووضع مبادئ توجيهية عامة خاصة باأل شخاص
الخاضعين للقانون بهدف الكشف عن العمليات والمعامالت المشبوهة والتصريح بها  .والهيئة مكلفة أيضا

بد راسة الب رامج التي تهدف إلى مكافحة العمليات المالية غير الشرعية وتمويل اإلرهاب  .وال تشمل هيئة
المحد دة .
التوجيه مم ثّال عن األعمال والمهن غير المالية
ّ
. 39

أنشئ قطب " لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة " في أواخر العام  2014م لتحليل المعلومات

المرتبطة باألعمال اإلرهابية وتمويل اإلرهاب ،وتقييم التهديدات ،وإج راء الد راسات ،وتطبيق االست راتيجيات

الالزمة لمكافحة اإلرهاب  .ويشمل هذا القطب ممثلين وأع وان من وزا رة الشؤون الخارجي ة ووزا رة المالية ووزا رة
الداخلية ووزا رة الدفاع ووزا رة العدل  .وهو ال يشارك بهذه الصفة في هيئة التوجيه التابعة للجنة التونسية
للتحاليل المالية وفي لجنة القيادة المعنية بالمخاطر الوطنية .
. 40

بالت وازي مع ذلك ،وعلى المستوى العملي ،ثمة تعاون غير رسمي قائم بين مختلف الجهات اإلش رافية

. 41

تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التهريب وال تجا رة الم وازية ،وهي تشمل ممثلين عن وزا رات الداخلية،

وإن هيئة السوق المالية مم ثّ لة
وهم البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين  .هذا ّ
لدى هياكل اتخاذ الق رار التابعة للجهات األخرى ( البنك المركزي التونسي  /الهيئة العامة للتأمين ).

والعدل ،والمالية ،والتجا رة والصناعة ،والدفاع من أجل صياغة است راتيجية وطنية معنية بمكافحة التهريب .
أخي را  ،ووفقا للمادة  81من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يُ مكن للجنة التونسية
. 42
للتحاليل المالي ة خالل تنفيذ مهامها أن تعمل مع السلطات اإلدارية المعنية بتطبيق القانون  .وتشكل هذه المادة
اإلطار القانوني لتبادل المعلومات ما بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية والسلطات المعنية بتطبيق القانون .

( د ) التقييم الوطني للمخاطر
. 43

يجري حاليا تنفيذ التقييم الوطني للمخاطر  .وتم إطالق عملية التقييم هذه في  18يونيو  2014م وهو

قرر فيه مجلس وزاري إعداد د راسة على المستوى الوطني لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة
التاريخ الذي ّ
بمكافحة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب  .وقد ك لّ ف المجلس الوزاري لجنة قيادة مؤلفة من  :وزا رة العدل  ،ووزا رة
ا لداخلية  ،واللجنة التونسية للتحاليل المالية لتنسيق هذه الد راسة وتنفيذها .
. 44

في ما يتع لّ ق ب التهديدات ونقاط الضعف ،أنشأت لجنة القيادة لجنة عملية

16

معنية بإعداد االستبيانات

المتعلقة بمخاطر مكافحة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب وتوزيعها على كافة الجهات المعنية والحصول على
األجوبة وإد راج هذه األخي رة في قاعدة بيانات الد راسة الوطنية للمخاطر .

16

تتألف هذه اللجنة العملية من -1 :من هيئة التوجيه التابعة للجنة التونسية للتحاليل المالية التي تتألف أساسا من ممثلين عن كافة الجهات

المعنية (و ازرة العدل ،و ازرة الداخلية ،و ازرة المالية ،الجمارك ،هيئة السوق المالية ،الهيئة العامة للتأمين ،الديوان الوطني للبريد)؛  -2ومن ممّثل عن
اإلدارة العامة للرقابة المصرفية البنك المركزي التونسي؛  -3من موظفي اللجنة التونسية للتحاليل المالية (محللون ماليون وإخصائيو إعالمية).

25

. 45
اإلرهاب :

ي لّ خص الرسم البياني أدناه تنظيم سير الد راسة الوطنية للمخاطر المرتبطة بغسل األم وال وتمويل

• محامون
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

بعد اجتماعات عديدة عقدتها لجنة القيادة ( ال سيّ ما في  2014 / 12 / 25م  2015 / 3 / 5 ،م وفي
. 46
تقرر أن يتم التقييم الوطني للمخاطر على أساس ثالثة مناهج  :نهج " استج وابي " للوضع
 2015 / 4 / 14م ) ّ ،
الحالي ،ونهج تجريبي ،ونهج أكاديمي يتأ لّ ف من د راسات قطاعية مستهدفة .
 . 1نهج " استجوابي " للوضع الحالي من خالل :
✓ إج راء د راسة من قِ بل لجنة القياد ة لتحديد التهديدات ونقاط الضعف على أساس الج رائم
األصلية  .وقد أنجزت اللجنة هذه الد راسة حول الج رائم األصلية من خالل استخدام بيانات
الجمارك ووزا رة الداخلية  .وقد تم ّك نت اللجنة من إثبات ارتفاع عدد القضايا المرتبطة
بالتهريب  17والفساد 18واالتّجار بالبشر 19واألسلحة . 20ومع ذلك ،لم ِ
يجر تعزيز هذه النتائج
وتنقسم هذه اللجنة نفسها إلى ثالث لجان فرعية :أ) اللجنة الفرعية المعنية بالقطاع المالي (مؤلفة من ممثلين عن البنك المركزي التونسي وعن هيئة

السوق المالية والهيئة العامة للتأمين والديوان الوطني للبريد واللجنة التونسية للتحاليل المالية)؛ ب) لجنة فرعية معنية بالمهن غير المالية (مؤلفة من

ممثلين عن و ازرة المالية وعن اللجنة التونسية للتحاليل المالية)؛ ج) لجنة فرعية معنية بجهات تطبيق القانون (مؤلفة من ممثلين عن و ازرتَي الداخلية
ْ
والعدل والجمارك واللجنة التونسية للتحاليل المالية).

17

التهريب 2992 :قضية عالجتها و ازرة الداخلية في العام 2014م مقابل  1653قضية في العام 2013م و 1049قضية في العام 2012م

و 567قضية في العام 2011م.

18

الفساد 266 :قضية عالجتها و ازرة الداخلية في العام 2014م مقابل  159قضية في العام 2013م و 99قضية في العام 2012م و 42قضية

في العام 2011م.

19

االتجار بالبشر 55 :قضية عالجتها و ازرة الداخلية في العام 2014م مقابل  50قضية في العام 2013م و 84قضية في العام 2012م و58

قضية في العام 2011م.

26

حتى اآلن من خالل تحديد التهديدات ونقاط الضعف الخاصة بالجهات الفاعلة في القطاع
الخاص .

عد ها اللجان الفرعية. 21
✓ تعداد التهديدات ونقاط الضعف من خالل استبيانات محددة تُ ّ
✓ التحليل االست راتيجي للتصاريح ب العمليات المشبوهة المعالجة من قبل اللجنة التونسية
للتحاليل المالية والمحالة إلى وكيل الجمهورية منذ العام  2010م وحتى العام  2015م  .وقد
سمح هذا التحليل للملفات الثمانين التي تمت إحالتها ( في ما يتعلق بـ  260تصريحا ب عمليات

مشبوهة ) بتحديد الج رائم األصلية واألدوات المستخدمة في الم راحل المخ تلفة من غسل
أن الج رائم األصلية األكثر أهمية هي
األم وال فضال عن اإلحصاءات الجغ رافية  .ويبدو ّ
الفساد (  22ملفا من أصل  80ملفا ُم حاال أي  ) % 27 , 5واإلرهاب (  16ملفا من أصل 80

ملفا ت صريحا ُم حاال أي  % 20من التصاري ح ب العمليات المشبوهة )  ،واالحتيال (  14ملفا من
أصل  80ملفا تصريحا ُم حاال أي  % 17 , 5من التصاريح ب العمليات المشبوهة ) والتهريب
(  10ملفا ت من أصل  80ملفا تصريحا ُم حاال أي  % 12 , 5من التصاريح ب ـ العمليات
المشبوهة ). 22

✓ إج راء د راسات قطاعية مستهدفة على أساس عناصر مرجعيّ ة  .وقد سمحت هذه الد راسات
معرضة للخطر  :قطاع التجا رة الدولية قطاع
القطاعية للجنة القيادة بتحديد ثالثة قطاعات ّ
الخدمات وأخي را قطاع الجمعيات .
. 47

أُطلقت اآلن مرحلة اإلحصاء والمعالجة  .وستجري معالجة المعلومات والبيانات الم جمعة والمرك زة في

محد دة في المشروع الذي سيح ّق ق النتائج المرتبطة
قاعدة بيانات الد راسة ،من خالل استخدامها بصورة
ّ

كل قطاع من خالل تصنيف التهديدات ونقاط الضعف والعواقب  .وبذلك يتم تكييف
بالمخاطر التي ي واجهها ّ
المخاطر التي تم تحديدها وفقا لذلك  .وت شمل اإلج راءات األط راف المشاركة التي تكون ملزمة بإج راء تحليل
للم خ اطر  .وقد تم إعداد العديد من االستبيانات بحسب ال جهات المختلفة التي يتم مقابلتها أي  :المصارف،

وسطاء البورصة ،وسطاء التأمين ،الم هن غير المالية ( تجار المجوه رات ،المحامون  ،الوكالء العقاريين وخب راء
المحاسبة )  ،الل جن ة التونسية للتحاليل المالية ،الهيئات الرقابية ( البنك المركزي التونسي ،الهيئة العامة للتأمين،

وهيئة السوق المالية) والسطات الم كلفة تطبيق القانون ( وزا رة الداخلية ،وزا رة العدل والجمارك ) .وتجري حاليا
مرحلة فرز اإلجابات .

20

االتجار باألسلحة 84 :قضية عالجتها و ازرة الداخلية في العام 2014م مقابل  65قضية في العام 2013م و 21قضية في العام 2012م و35

قضية في العام 2011م.

21
متعددة وفقا للمحاورين المختلفين وهم :المصارف؛ الوسطاء في البورصة؛ وشركات التأمين؛ والمهن غير المالية (بائعو
ُعدت استبيانات
ّ
أ ّ
المجوهرات ،المحامون ،السماسرة وخبراء المحاسبة)؛ واللجنة التونسية للتحاليل المالية؛ والهيئات الرقابية (البنك المركزي في تونس ،هيئة السوق

المالية ،الهيئة العامة للتأمين)؛ والسلطات المعنية بتطبيق القانون (و ازرة الداخلية ،و ازرة العدل ،جهاز الجمارك).
 22مع اإلشارة إلى ّ
أن الملف الواحد قد يتعلق بأكثر من تصريح

27

 . 2النهج " التجريبي " :عملي ة حول المخا طر المرتبطة بنقل العمالت النقدية

االجنبية عبر

الحدود .
. 48

أُجرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية هذا التحقيق الوطني الواسع حول نقل األم وال

العمالت

النقدية االجنبية الذي أُطلق عليه إسم عملية حنبعل من  20يونيو  2014م إلى  20أغسطس  2014م وقد

شاركت فيه وزا رة الداخلية وجهاز الجمارك والبنك المركزي في تونس  .وكان الهدف من هذه العملية الكشف
عن االتجاهات في مجال استي راد وتهريب العمالت والطرق المستخدمة والوجهة النهائية لهذه العمالت .

أجري هذا الرصد المكثف للنقل المادي لألم وال للعمالت األجنبية عب راأل راضي التونسي ة في خالل
. 49
َ
شهرين وذلك استنادا إلى تقارير استي راد العمالت على الحدود ومقارنتها مع الودائع المصرفية أو إعادة دمجها
في النظام المصرفي ( األمر الذي يتط لّ ب تقديم نسخة ثانية من التقارير ) .وقد سمح هذا النظام بتقدير القيمة
اإلجمالية للعمالت المستوردة وغير المنظمة وفقا ألنظمة الصرف المعمول بها والتي بلغت تقريبا نصف قيمة

أن  % 42من إجمالي ال واردات ( أي  325مليون دينار تونسي ) تُستخدم
الواردات  .وبصورة أكثر تحديدا  ،يبدو ّ
بطريقة مجهولة ( أس واق الصرف الم وازية أو أس واق تمويل التهريب واألنشطة اإلج رامية ) . 23ولم ِ
يجر حتى اآلن
ص ياغة نتائج الد راسة  .عالوة على ذلك ،تهدف عملية حنبعل إلى تحديد مصدر هذه األموال وهوية ناقليها
ثم ة تحقيق جار في هذه المسألة .
الحاصلين على تصاريح جمركية  .وفي الوقت الحاليّ ،
. 50

بالنسبة إلى تحديد نقاط الضعف والتهديدات المرتبطة بالنقل المادي لألموال ،توصلت الد را سة إلى

االستنتاجات التالية :
➢ تعتبر المخاطر الكلية المرتبطة بنقل العمالت مرتفعة  .باإلضافة إلى ذلك ،درست عملية
حنبعل المخاطر المحيطة بالبيئة الجغ رافية والسياسية للبلدان  .وتشمل بلدان المصدر وبلدان
الوجهة لهذه األم وال  :ليبيا ،الج زائر ،ألمانيا ،فرنسا ،المملكة ا لعربية السعودية ،اإلما رات
العربية المتحدة ،قطر ،تركيا ،الصين .
الحد من هذه المخاطر الكلية المرتفعة ،يوصي التقرير السلطات المختصة بوضع
➢ بهدف
ّ
است راتيجية ترتكز على :

23

في خالل فترة الشهرينّ ،بينت العملية ما يلي:
• تم إدخال عمالت بقيمة  776مليون دينار تونسي إلى تونس.
•
•
•

تم منح  14983تصريحا جمركيا في  15نقاط حدودية.

 375مليون دينار تونسي أي  %48من األموال عبرت تونس ليعاد تصديرها الحقا إلى دول أخرى.

 66مليون دينار تونسي أي  % 9من القيمة اإلجمالية تم تحويلها إلى الحسابات المصرفية؛ جزء مهم من هذا المبلغ تم تحويله إلى
وجهات أخرى.

•

 %1فقط من القيمة اإلجمالية البالغة حوالي  8مليون دينار تونسي استخدمت في عمليات الصرف اليدوي.

28

تنص عليها عملية حنبعل ويسمح
 ) 1نظام دائم يُ عيد التأكيد على أداة تبادل المعلومات التي ّ
بتعزيز فاعلي ة التعاون ما بين السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون من جهة والبنوك
والبنك المركزي في تونس من جهة أخرى؛

 ) 2تطوير قد رات التحليل لدى المشاركين من خالل زيادة عدد األنشطة التدريبية واستع راض
ب رامج المعاهد العليا المرتبطة بالعدالة والشرطة واألجه زة الجمركية والقطاع ا لمصرفي؛
 ) 3فرض عقوبات رادعة فيما يتع لّ ق بالج رائم المتصلة بالنقل المادي لألموال؛
 ) 4م راجعة نماذج التصاريح الجمركية األمر الذي يسمح بتعزيز التحليل؛

 ) 5فرض الض رائب على التدفقات المالية التي تعبر ببساطة وغير المرتبطة بالمعامالت
االقتصادية أو المالية في تونس ،وواجب ا الستعانة بشركات تُعنى بنقل األم وال أو إيداعها
لدى مكاتب الصرف أو البنوك .
في أعقاب عملية حنبعل  ،خ ّف ض ق رار صادر عن وزا رة المالية بتاريخ  17أكتوبر  2014م ونُ شر في
. 51
الحد األدنى لقيمة العمليات التي يجب أن
الجريدة الرسمية تحت الرقم  86بتاريخ  24أكتوبر  2014م ،
ّ

تحص ل على تصاريح جمركية من  25 , 000دينار إلى  10 , 000دينار  .كما فرضت دائ رة أسعار الصرف في
البنك المركزي في تونس تقديم تصريح جمركي إلرجاع العمالت التي تم الحصول عليها في إطار تخصيصات

السفر  .هذا وقد سمح القانون رقم  59الصادر في العام  2014م في ما يتعلق بقانون المالي ة للعام  2015م
محد دة كما فرض على عمليات الدفع
بإنشاء مكاتب صرف من قِ بل أشخاص طبيعيين يستوفون شروطا
ّ
النقدي التي تتخطى قيمتها  10 , 000دينار تونسي ضريبة بقيمة  . % 1وسينخفض هذا المبلغ إلى 5000

دينار تونسي بدءا من  1يناير الثاني  2016م  .وعلى الرغم من هذه التداب ير األولية ،ال ي زال التقييم الوطني
ِ
يجر حتى اآلن توحيد وتحليل المخاطر على أساس األولوية .
للمخاطر في مرحلة جمع البيانات  .ولم

وبالتالي  ،ال يُ مكن اعتبار النتائج سوى نتائج جزئية ومؤقتة .
 . 3النهج " األ كاديمي ":

نص النهج األكاديمي المتّ بع على االستثمار في مجموعة من الموارد الوثائقية األكاديمية المؤلفة من
. 52
ّ
أبحاث ود راسات ميدانية تقوم بها جهات وطنية ودولية بما في ذلك تلك التي تقوم بها المنظمات غير
الحكومية والمجتمع المدني في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمجاالت المعنية بالمخاطر التي تش ّك ل موضوع
الد راسة الوطنية  .وتتألف هذه الم وارد الوثائقية من الد راسات التالية :
▪ تقرير حول االتجار بالبشر في تونس –  2013م

▪ د راسة حول الفساد الصغير الثانوي تقوم بها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين –
2015م

▪ د راسة حول الجمعيات في تونس يقوم بها مرصد إيالف –  2013م
▪ د راسة حول التجا رة غير النظامية في تونس – البنك الدولي –  2013م
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. 53

إذا ما استثنينا عملية حنب عل ،لم تقدم السلطات سوى القليل من األرقام حول مستوى االرباح غير

المشروعة المتأتية ،بشكل خاص منذ  2011م  ،من نشاطات غير مشروعة تم تحديدها على أنها مخاطر
رئيسية ( الفساد والتهريب .)...

30

 2 . 3الفعا لية  :النتيجة المباشرة  ( 1المخاطر والسياسات والتنسيق )
. 54

لم تنجز لجنة القيادة حتى اآلن التقييم الوطني للمخاطر ولكن األعمال الجارية في ظل غياب تقييم

المحد دة،
ومتعد د القطاعات يشمل بالتحديد األعمال والمهن غير المالية
وطني يرتكز على تحليل شامل
ّ
ّ

سمحت بفهم أفضل من اإلد راك للمخاطر األكثر أهمية (الفساد وتمويل اإلرهاب المرتبطان بالتهريب واالقتصاد
غير الرسمي ) .وقد حددت السلطات التونسية هذه المخاطر.

مع ذلك ،ال يبدو أنه تم إد راكها في إطار

تبييض األم وال وتمويل اإلرهاب .وبانتظار انتهاء العمل الذي بدأته لجنة القيا دة إلج راء التقييم الوطني
ع ّد لت السياسات الوطنية لألخذ بعين االعتبار المخاطر األكثر أهمية  ،لكنها ال تستفيد من تحليل
للمخاطرُ ،
شامل.
خطر الفساد
. 55

وضعت هيئة مكافحة الفساد التي أنشئتها السلطات التونسية تقريرا يحصي ال ت محصالت التي

استخدم ت ها العصابة التابعة للسلطة التي كانت تتولى الحكم قبل العام  2011م لتنظيم اإلث راء غير المشروع .
24
أن أقارب بن علي وزوجته كان وا
على هذا األساس  ،أكدت إحدى الد راسات التي قام بها البنك الدولي
ّ
لعدة سن وات لدرجة بلغت فيها نسبة أرباح الشركات التي
يستولون بصورة منظمة على االقتصاد التونسي

كانت تسيطر عليها هذه الع صابة  % 21من أرباح كامل القطاع الخاص التونسي باكمله  .وعلى وجه
أن
الخصوص ،واستنادا إلى الحاالت التي تم إحصائها في تقرير هيئة مكافحة الفساد  ،يظهر التقرير ب ّ
االستخدام الممنهج للصالحيات التشريعية والتنظيمية أو والق را رات اإلدارية الفردية فرض قيودا عل ى المنافسة
للسماح لتسمح للع صابة بالسيط رة على الش ركات التي تح ّق ق أكبر نسب من األ رباح  .وغالبا ما كانت األعمال
اإلطارْي ن القانوني واإلداري للنشاط االقتصادي وتحريفهما أكثر منه إلى
غير القانونية تُعزى إلى بنية
َ

مهم ة من األرباح غير الشرعية بمستحيال
االنت هاكات النظامية للقانون  .هذا وال يعتبر ال يعد استرداد نسبة
ّ
ضمن اإلطار التقليدي للتحقيقات الجنائية في قضايا غسل األم وال ليس مستحيال ولكنّ ه يعد مع ّق د للغاية .
. 56

أطلقت السلطات التونسية  ،أثناء إج راء ها بشكل سريع ال تحليل اال س ت را تيجي عينه في  2011م  ،سياسة

استرداد األصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمرتك زة على ال مصاد رة اإل دارية ( المرسوم  13الصادر في

 14مارس  2011م ) وعلى تشكيل لجنة مصاد رة  .وقد قامت هذه اللجنة حتى هذه اللحظة بمصاد رة  536مبنى

و  674شركة و  42739أصال منق وال يملكها  1 14شخصا من عصابة بن علي ( وقد جرى تحديدها في
ولكن هذه المصاد رات لم تسمح باسترداد مئات ماليين الد وال رات من قيمة األصول ( ح والي 600
قائمة ).
ّ
مليون د والر في العام  2012م أي من  5إلى  % 6من م وازنة الدولة و  225مليون د والر في العام  2013م )
بعد إعادة بيع األصول التي جرت مصادرتها من قِ بل لجنة أخرى معنية بإدا رة األصول التي خضعت
للمصاد رة .

24

"All in the Family, State Capture in Tunisia".
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في الوقت عينه ،ش ّك لت تونس لجنة تحقيق وطنية معنية بقضايا الفساد واالختالس وقد تحولت الحقا
. 57
إلى هيئة وطنية معنية بمكافحة الفساد ،السيّ ما بد راسة وتحليل الشكاوى أو اإلبالغات وإحالتها إلى ا لقضاء .
. 58

بم وا زاة ذلك ،ومنذ مارس  2011م  ،جرى تشكيل لجنة وطنية معنية باسترداد األصول المكتسبة بصورة

غير شرعية في الخارج  .ويت رأس هذه اللجنة محافظ البنك المركزي وهي تتأ لّ ف من وزير العدل ( أو ممثل

ثم جرى تشكيل
عنه ) وزير المالية ومم ثّ ل عن وزا رة الشؤون الخارجية والم كلف العام بنزعات للدولة  .ومن ّ
قطب قضائي مالي عهد اليه النظر في ملفات الفساد والج رائم المالية الخطي رة .
. 59

في هذا السياق ،ح ثّت اللجنة التونسية للتحاليل المالية البنوك على تحليل العمليات أو الحاالت

المشبوهة بعناية واجبة  .وباإلضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالرقابة ف ي القطاع المالي ،فرض التعميم الصادر

عن البنك المركزي في  7نوفمبر  2014م على البنوك أيضا ضرورة تطبيق تدابير اليقظة ( العناية ال واجبة )
لفتح الحسابات وم راقبة المعامالت التي يجريها األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر التونسيون واألجانب

حد ال س واء والعمالء المقي مون في البلدان التي تعتبرها مجموعة العمل المالي على أنّ ها بلدان غير
على ّ
متعاونة فضال عن العمليات التي تُ جرى ب واسطة تكنولوجيات جديدة .
متعد دة بعمليات مشبوهة تتعلق بمعامالت أجريَ ت قبل العام
لم ينتج عن ذلك فحسب تقديم تصاريح
. 60
ّ
 2011م  ،ولكن أيضا وردت تصاريح ارتبط ت بمعامالت ن ّف ذها أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر بعد الثورة .

وت عني إحدى هذه التصاريح  /التقارير بعملية لغسل أموال مكتسبة لجريمة فساد من تنظيم شخص سياسي
ممثل للمخاطر وبمساعدة شركات أجنبية  .وبالتالي ،أصبح هناك إد راك ل لنظام المصرفي والسلطات المختصة

ل خطر غسل األم وال المرتبط بالفساد ،وإن لم ي كن هذا االدارك شامال بشكل كافي  .بشكل خاص ،يجب أن
تشدد السلطات على الحاج ة إلى توجيه عناية خاصة بتحديد المستفيد الحقيقي بشكل نظامي أكثر من أجل
ض م ان تطبيق أفض ل من قبل الموسسات المالية والمهن المحددة.
تمويل اإلرهاب
. 61

ي عتبر الخطر المرتبط باإلرهاب وتمويله الخطر األكثر أهمية سواء أكان ذلك بالنسبة إلى السلطات

تعرضت هذه البالد للعديد من
التونسية أو سلطات البلدان التي تعتبر شريكة لتونس  .ومنذ العام  2011م ّ ،
التفجي رات مما أسفر بالتحديد عن مقتل عناصر من الشرطة أو عسكريين أو شخص يات سياسية  .قد غادر

آالف الشباب التونسيين إلى سوريا أو الع راق للمشاركة في القتال داخل صفوف المنظمات اإلرهابية ُم ستفيدين

بصورة خاصة من دعم مجموعة أنصار الشريعة لهم في تونس (  3000بحسب تقدير السلطات في  2014م ).
أن المئات منهم عاد وا إلى تونس . 25ووفقا للسل طات التونسية ،اعتُقل  681شخصا من العام  2011م
ّ
إال ّ
ولغاية العام  2014م بتهمة التخطيط للمغاد رة إلى سوريا .

 25مؤتمر صحفي لوزير الداخلية التونسي ،لطفي بن جدو ،تاريخ  24يونيو 2014م ،الملخص متوفر على العنوان التالي:
http://www.hrw.org/fr/news/2014/06/25/tunisie -des-combattants-tunisiens-sont-impliques-dans-des-crimes-deguerre-en-irak
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للتصد ي لهذا الخطر الكبيرُ ،ج معت وحدات الشرطة ال عدلية المعنية في قلب الوحدة
. 62
ّ
الوطنية لمكافحة اإلرهاب وجرى تعبئة اإلدا رة العامة لل مصالح ال مختصة وأُنشئ مؤخ را قطبا أمنيا لمكافحة

المقرر أن يجمع هذا القطب عش رات من العناصر لمختلف قوات االمن الداخلي والمك لّ فين
اإلرهاب  .ومن
ّ
بالبحث عن المعلومات المرتبطة بالمجموعات واألشخاص المتورطين في األنشطة اإلرهابية والمقارنة في ما
بينها وتحليلها .
. 63

يعتبر إد راج مجموعة أنصار الشري عة في تونس وقائدها في أواخر العام  2014م على ق وائم العقوبات

وفقا للق رار  1267خطوة أولية ،بالرغم من أنّ ها غير كافية ،على طريق تحديد األشخاص المتورطين وفرض
وزع ق وائم األمم المتحدة على المؤسسات المالية وغير المالية .
العقوبات عليهم  .ومع ذلك ،لم تُ ّ
. 64

أخذت السلطا ت التونسية أيضا بعين االعتبار الخطر الذي تم مالحظته في إطار م راقبة نشاطاتها،

الذي يمثله استخدام الجمعيات لغايات غير مشروعة ،بما في ذلك تمويل نشاط المقاتلين األجانب  .كما أن
انتشار الجمعيات  ،بعد دخول المرسوم الصادر في  24سبتمبر  2011م حيّ ز التنفيذ إذ إنّ ه اس تبدل نظام
 7نوفمبر  1959م بنظام التصريح
ينص عليه القانون الصادر في
الترخيص لتأسيس الجمعيات والذي
ّ

عن د تأسيسها ،ليس بظاه رة غير اعتيادية لكنه أحدث تعديال على المعايير التي تنظم م راقبة القطاع  .وبعد هذا
تأس ست  8250جمعية في غضون أربع سن وات من العا م  2011م ولغاية العام  2014م ما رفع
التحريرّ ،
عددها إلى ما يزيد عن  17000جمعية  .واعتبا را للمخاطر المرتبطة بهذا الوضع تم اتخاذ ثالثة اج راءا ت :
•

تأسيس ادا رة عامة للجمعيات في ص لب ال كتابة العامة للحكومة ( المرسوم رقم 4573
الصادر في  8نوفمبر  2013م ) لضمان م راقبة المنظمات غير ا لهادفة للربح .

•

صدور ق رار بوقف أنشطة  157جمعية مشتبه بها على أساس المعلومات التي جمعتها وزارة
تسه ل مغاد رة الشباب
ضد الجمعيات المشتبه بها على أنّ ها
الداخلية وفتح التحقيقات
ّ
ّ
التونسيين إلى سوريا أو الع راق للمشاركة في القتال لصالح منظمات متطرفة وإرهابية .

•

التعم يم الصادر عن البنك ال مركزي في  7نوفمبر  2013م والذي يفرض على مؤسسات
االئتمان والبنوك غير المقيمة بعض تدابير العناية الواجبة المعززة تجاه فتح الحسابات
للجمعيات وم راقبة عملياتها المالية .

التهريب واالقتصاد غير النظامي
. 65

يشهد االقتصاد والقطاع المالي نسبة عالية من المعامالت غير الرسمية ( باألموال النقدية ،العمالت

األجنبية  )...الذي الحظته السلطات التونسية ،ال سيّ ما في إطار عملية حنبعل ( انظر أعاله ) .
. 66

يرتبط هذا االقتصاد غير الرسمي بصورة أساسية بالتجا رة ما بين تونس من جهة وليبيا والج زائر من

حد كبير  :منتجات
أم ا الم نتجا ت التي تش ّك ل موضوع هذه التجا رة غير الرسمية
فتتنوع ت إلى ّ
ّ
جهة أخرى ّ .
نفطية ،غذائية ،إلكترونية ،منسوجات ،أسلحة  .وقد أظهرت د راسة أعدها البنك الدولي 26التي استندت على
26

ورقة عمل البنك الدولي :تقدير التجارة غير الرسمية عبر الحدود البرية لتونس.
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المعطيات التي قدمتها السلطات التونسية أنه وتحديدا في بلدة بنقردان الحدودية ،يتم استي راد بضائع من

ثم إلى تونس عبر المعبر الحدودي رأس جدير أو عبر طرق التهريب  .وعلى
الصين أو تركيا إلى ليبيا ومن ّ
قد ر البنك الدولي الخسائر المرتبطة
العكس من ذلك ،يجري تهريب بعض المنتجات ال غذائية إلى ليبيا  .وقد ّ
باإلي رادات ال جبائية والجمركية الناتجة عن التجا رة غي ر الرسمية مع الج زائر وليبيا بحوالي  1 , 2مليار دينار

( من بينها  500مليون دينار تقريبا خسائر الحقة باإلي رادات الجمركية فحسب أي  1/6من إجمالي اإلي رادات
الجمركية في تونس ).
. 67

وقد أخذت السلطات التونسية هذه االستنتاجات بعين االعتبار  .وتم اإلعالن عن خطة مكافحة في

يوليو  2013م وتم تأسيس لجنة لمكافحة ال تهريب  .في هذا اإلطار ،اتخذت السلطات التونسية اإلج راءات
الحد األدنى لقيمة المعامالت التجارية التي من الضروري حصولها على تصريح
األولية التالية  :جرى تخفيض
ّ
جمركي من  25 , 000دينار إلى  10 , 000دينار كما أُجبر المسافرون على تقد يم تصريح للجمارك حول

أن السلطات
العمالت األجنبية التي يتم استرجاعها في إطار منحة السفر  .وتُظهر هذه التدابير األولية ّ
التونسية تدرك الخطر الناتج عن هذا التدفق الهائل للنقد والعمالت األجنبية والذي يبدو أنّ ه مرتبط جزئيا
بأنشطة مئات آالف الرعايا الليبيين ( أي رعايا بلد يعاني من حرب أهلية مدم رة ).
أن تعزيز الرقابة وزيادة اإلمكانيات المادية ألجه زة الجمارك أو الحواجز الجمركية في المنطقة
. 68
ويبدو ّ
الحد من التهريب في المنطقة وبالتالي ،من المنتجات النفطية التي يجري
الحدودية مع ليبيا قد ساهمت في
ّ

27
إال أنّ ها ال تطال
تهريبها حاليا من الج زائ ر أكثر من ليبيا  .وبالرغم من ارتفاع نسبة المضبوطات الجمركيةّ ،
على ما يبدو سوى جزء صغير من التجا رة غير المشروعة ( قُ ّد رت في العام  2012م بـ  48مليون دينار أي

المقد رة ).
أقل من  % 5من التجا رة غير الرسمية
ّ
ّ
. 69

تعبئة السلطات التونسية وجهود التنسيق التي تبذلها تظهر أيضا في مجال معالجة وإحالة ال ملف ات

إلى القضاء ،من ذ لك هناك ملف كان بمثابة قاعدة انطالق إلنشاء تطبيق مرتبط باستخدام الشركات غير
28
صد رة
وم ّ
المقيمة  .يشرح الت طبيق الذي وضعته اللجنة التونسية للتحاليل المالية تأسيس شركة غير مقيمة ُ

( اتصاالت سلكية والسلكلية ،مركز اتصال ) فتحت حسابات باليورو والدينار القابل ل لتحويل  .وقد حصلت
الشركة الحقا على أم وال من الحساب الشخصي للمدير وحسابات شخصيات اعتبارية مفتوحة في أوروبا .
ثم ُح ّولت األم وال إلى حسابات جمعية قائمة في أوروبا وأشخاص ُم قيمين في إفريقيا ُم ّد عي ن أنّ ها
. 70
من ّ
" أم وال زكاة " ( فريضة دينية ) أو هبات  .وبعد التح ّق ق منها مع السلطات األجنبية ،اتّ ضح أنّ ه هناك ق رار تجميد

بحق الجمعية التي ت لّ قت األم وال في أوروبا نظ را الرتباطها بأشخاص طبيعين مصنّ فين إرهابيين كما
صادر
ّ
غل القطاع المالي التونسي ألغ راض
تبيّ ن ّ
أن مديرها أُدين في السابق بتهمة االحتيال التجاري  .وبالتالي ،استُ ّ

27
28

ورقة عمل البنك الدولي :تقدير التجارة غير الرسمية عبر الحدود البرية لتونس.
مصدر :اللجنة التونسية للتحاليل المالية
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غسل األم وال وتمويل اإلرهاب وقد تبيّ ن ذلك من خالل مقارنة التدفقات المالية ومصدرها ووجهتها مع هدف
الشركة .
تم إذا تحديد المخاطر الكبرى ( فساد ،إرهاب ،تهريب ) وارتباطها بغسل األموال ،كما اتُخذت التدابير
. 71
عزز الوقاية من هذه الج رائم ومن غسل المتحصالت المتأتية منها ومكافحتها  :القيام
مم ا ّ
ا لتي تتمتّ ع باألولوية ّ
تلقائيا باالبحاث في الشبهات المتصلة بحاالت ال فساد ( ال تتعلق فقط بنشاطات سابقة بل نشاطات ما بعد
العام  2011م )  ،ود راسات الجمارك واللجنة التونسية حول حركة ا لعمالت التي أدت إلى رفع المستوى الحدي
لإلبالغ ،وأخي را تدابير تعليق نشاطات الجمعيات المشتبه بتورطها أو مساعدتها اإلرهاب  ،تشير جميعا إلى
إد راك هذه اإلج راءات وتطبيقها واتخاذ تدابير للوقاية منها.
مبس طة في تحديد هوية ا لعمالء ا لذين يكون تأسيس شركاتهم
من جهة أخرى ،تم اتّخاذ تدابير
. 72
ّ
وأنشطتهم منظمة بد قّ ة ( الحصول على إذن لتأسيس شركاتها ،نشر المعلومات حول بنية رأسمالهم وعملياتهم
الماد ة  5من منشور البنك المركزي التونسي الصادر بتاريخ  7نوفمبر الثاني
وتنص
والم راقبة التي يجرونها ).
ّ
ّ
مبس طة عندما يكون العميل أحد الكيانات
 2013م على ّ
أن " تدابير ال عناية التي ّ
ينص عليها ال منشور تكون ّ
المنصوص عليها في الملحق ." 2

. 73

تشمل هذه الكيانات  ) 1 :الشركات المدرجة في بورصة األوراق المالية ) 2 ،مؤسسات االئتمان او

القرض  ) 3 ،شركات التأمين وإعادة التأمين ) 4 ،هيئات االستثمار الجماعي في األوراق ا لمالية،

 ) 5وسطاء

التداول في البورصة وشركات إدا رة محافظ األوراق المالية ) 6 ،الشركات التي تملكها الدولة بالكامل) 7 ،
الشركات التي تملكها الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة و  ) 8الشركات التي تملكها الدولة بالكامل

ما يزيد عن  % 50من رأسمالها بصورة منفردة أو مشتركة ) 9 ، 29المؤسسات الحكومية التي يكون طابعها
ينص عليها المرسوم رقم  2579الصادر في  2أكتوبر  2006م ) 10 ،
غير إداري والتي ُح ّد دت في قائمة
ّ
شركات التمويل المؤسسة بموجب أحكام المرسوم رقم  117الصادر في العام  2011م .
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أ خي را  ،ح لّ لت لجنة القيادة ثالثة قطاعات ذ ات المخاطر  :التجا رة الدولية ،الجمعيات والخدمات  .ولم

ألن االستبيانات ال ت زال في مرحلة
يتم ّك ن القطاع الخاص حتى اآلن من المساهمة في أعمال اللجنة ّ
الصياغة  .ومن شأن إنجاز الد راسات القطاعية أن يُ نير عمل اللجنة بصورة إضافية من أجل التوصل إلى
االستنتاجات فيما يتع لّ ق بالتقييم الوطني للمخاطر  .وتدفع نسبة الشقق السكنية الشاغ رة في منطقة تونس على

ظل هذا
عم ا إذا كان هذا الخطر قد ُح لّ ل وأُخذ بعين االعتبار بالصورة الكافية في ّ
وجه التحديد إلى التساؤل ّ
السياق الذي ال زال يسمح بالقيام بالمعامالت العقارية النقدية وال ت زال فيه ا لتصاريح بالعمليات المشبوهة
قد مة من المحامين أو عدول االشهاد أو السماس رة شبه معدومة .
الم ّ
ُ
29

تخضع الشركات التي يكون رأس مالها مملوك بالكامل من الدولة بأكثر من  %50لكل فرد أو باالشتراك إلى عمليات تفتيش وتدقيق خاصة

بالقطاع العام ويجريها مفتشون مختصون .إضافة إلى ذلك ،في إطار ما بعد العام 2011م ،الذي وضع حدا لظواهر االستيالء التلقائي للدولة
واالقتصاد لصالح العصابة ،إن خطر أن تكون هذه الشركات ،بحد ذاتها ،تستعمل حساباتها لتنظيم الفساد مرتفع بعض الشيء.

35

بد من اإلشا رة إلى أنّ ه وفي تاريخ الزيا رة التي قام بها فريق التقييم إلى تونس لم يتم بعد
. 75
ولكن ال ّ
ومنس قة بين مختلف
وبشكل نهائي ُوضعت اللمسات األخي رة عل يها بعد يها بعد است راتيجية شاملة وكاملة
ّ
الجهات الفاعلة الوطنية .

التعاو ن الوطني
المخص صة لتقييم النظام
تعزز التعاون الوطني بصورة ملحوظة في أعقاب جلسة العمل الوزارية
. 76
ّ
ّ
الوطني المعني بمكافحة غسل األم وال  /تمويل اإلرهاب  .وقد انعقدت جلسة العمل الوزارية في  18يونيو
ص صت
 2014م وقد ت رأ سها الوزير لدى رئيس الحكومة المك لّ ف بتنسيق ومتابعة الشؤون االفتصادية  .وقد ُخ ّ

جلسة لتقييم النظام الوطني المتعلق بمكافحة غسل األم وال  /تموبل اإلرهاب  .وأوصت هذه الجلسة بتشكيل فريق
عمل يعمل وفقا لتنسيق اللجنة التونسية للتحاليل المالية لمتابعة هذا التقييم  .وتُستكمل آليات التعاون
ظ م التنسيق على المستوى التشغيلي السيّ ما االتفاقات ما بين اللجنة
الموصوفة أدناه من خالل تدابير تن ّ
تحد د ط رائق تبادل
التونسية للتحاليل المالية والد وائر اإلدارية األخرى في الدولة والسلطات القضائية والتي ّ
المعلومات  .ويُ مكن لكافة السلطات ال ُم م ثّ لة لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن تتعاون في هذا المجال
لتبادل المعلومات  .ويُ بيّ ن الجدول التالي ،الذي يستند إلى إحصاءات اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،حجم
المعلومات المتبادلة الذي استُنتج خالل العام  2013م .

الهيئات الوطنية
لجنة المصادرة

اإلدارة العامة

للمحاسبة العمومية

واالستخالص

المديرية العامة للجمارك

الطلبات الواردة
1

1
1

-

الشرطة القضائية

4

المدعي العام لمحكمة االستئناف

مؤسسات االئتمان

-
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13

3
1

قضاة التحقيق

2

2

البنك المركزي في تونس

و ازرة العدل

-

-

3

و ازرة الشؤون الخارجية

الطلبات المرسلة

2
1

2

20

تبرز اإلحصاءات األساسية المرتبطة بهذا التعاون للسنوات الممتدة بين  2012م و  2014م في

الجداول والفق رات التالية :

36

التعاون ما بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية  /الشرطة
. 78

في تونس ،تتعاون مصالح الشرطة ال عدلية مع اللجنة التونسية للتحالي ل المالية لتبادل المعلومات .

تتشاور هيئات االستعالم والتحري مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتقدم لها ،بموجب صالحياتها ،تحاليل
حول الملفات التي تُحال إليها  .كما تعرب الشرطة عن رضاها التام عن التحاليل التي تقدمها اللجنة التونسية
للتحاليل المالية  .قد كان ت نسبة هذه التبادالت مرتفعة جدا في العام  2014م .
الطلبات المرسلة إلى اللجنة

الطلبات الواردة من اللجنة

التونسية للتحاليل المالية

التونسية للتحاليل المالية

2

44

2012م

4

2013م
2014م

13
18

24

المصدر :اإلحصاءات الخاصة بالشرطة ال عدلية

التعاون ما بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية /الجمارك
. 79

يعتبر الجمارك القطاع األساسي المعني بضبط تحركات العمالت والبضائع وقد كان معنيا على وجه

التحديد بعملية حنبعل التي أطلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في العام  2014م لتحليل العمالت
المستوردة على شكل أوراق مالية  .وقد أثمرت هذه العملية عن تعاون وثيق ما بين الجمارك واللجنة التونسية
تقد م أجه زة الجمارك تصريحا بأي عملية مشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية سوى
للتحاليل المالية  .ولم ّ

مرة واحدة في العام  2012م  ،الملفات المعقدة التي تُكتشف على مستوى جهاز الجمارك تُحال بصورة عامة
ّ
إلى الشرطة والنيابة العامة  .تملك اللجنة التونسية للتحاليل المالية صالحية وصول مباشر إلى قاعدة البيانات
الجمركي ة لإلبالغ حول دخول أو خروج العمالت غير أن هذ ه القاعد ة ال ت أتي على ذكر الحاالت التالية

( اإلفصاح الكاذب ،عدم اإلفصاح  ، )...األمر الذي يمثل ثغ رة بقدر ما ت كون التصاريح ب المعامالت المشبوهة
قد متها
الجمركية غير الملزمة ،ناد رة  .بذلك في العام  2013م  ،وردت التصاريح بالعمليات المشبوهة التي ّ

أجه زة الجمارك وت لّ قتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية على النحو التالي :

عدد التصاريح

السنة

بالعمليات المشبوهة

2010م

1

2012م

2

1

2011م

1

2013م

التعاون ما بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية /السلطة القضائية

37

بعد تحليل التصاريح بالعمليات المشبوهة ،تُحيل اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى النيابة العامة
. 80
وكل وثيقة ممكن ة لتقدير المسار الذي ستّ تبعه  .وقد أشار
في تونس الملفات واالستنتاجات التي تتوصل إليها
ّ
أن التحاليل التي تُحيلها اللجنة التونسية للتحاليل
المدعي العام لدى القطب المالي وقضاة التحقيق إلى ّ
المالية تكون عادة م ؤاتية ومبرهنة جيدا وأنّ ها تستطيع عند االقتضاء الحصول بانتظام على المعلومات

اإلضافية من اللجنة ا لتونسية للتحاليل المالية في غضون فت رات زمنية معقولة  .ويُ مكن أن يجري هذا التبادل
أيضا في االتجاه المعاكس ،فباستطاعة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن تطلب الحصول على المعلومات

من السلطات القضائية  .وبالنسبة إلى القضايا التي لم يجري التبليغ عنها من خالل ال تصاريح بالعمليات
المشبوهة ،تعتمد السلطات القضائية أيضا على خب رات اللجنة التونسية للتحاليل المالية في مجال التحليل
المالي .

التعاون ما بين الشرطة /السلطة القضائية
. 81

ثمة تعاون رسمي قائم ما بين النيابة العامة والشرطة بما في ذلك أجه زة التحقيق المختصة على

ولكن
غ رار اإل دا رة الفرعية لألبحاث االقتصادية والمالية في إطار م راقبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة .
ّ
تقد مها وزا رة العدل إلى قضاة النيابة العامة وإدا رات الشرطة ال عدلية
غياب تعاميم السياسة الجنائية التي ّ

المنس قة لملفات غسل األم وال أو الج رائم المالية على اعتبار وان السياسة الجنائية
يش ّك ل عائقا أمام المعالجة
ّ
الشاملة التي ترتكز إلى أولويات وطنية وتنطبق في كافة النيابات لم تصدر بعد على المستوى الوزاري  .لذا
فان ت ناغم السياسة الج زائية لمكافحة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب ليس مضمون ا في كافة النطاقات
القضائية .

التع اون ما بين الشرطة /الجمارك
. 82

فيما يتع لّ ق بالتهريب وبالنسبة إلى عمليات ضبط المبالغ المستوردة بصورة غير شرعية ،يعتبر

التعاون ضروريا لمالحقة المجرمين ،كما تُ حيل أجه زة الجمارك إلى أجه زة الشرطة الملفات التي يُ مكن أن
تخضع للمالحقات القضائية ،بما في ذلك اإلبالغ ال كاذب او عدم اإلبالغ عن نقل العمالت .
االستنتاج
. 83

سمحت الجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية منذ العام  2011م بتحديد المخاطر الكبرى

ولكن يجب وضع اللمسات األخي رة على
المرتبطة بالج رائم االصلية وإد راكها وتنفيذ التدابير القطاعية ( .) 1 . 1
ّ
التحليل الشامل يدعم اس ت راتيجية وطنية مستقلة عن السياسات القطاعية (تهريب النقد  ،الفساد ،اإلرهاب) ،
ولكن تم تحقيق تقدم ملحوظ في فهم

تهيدات غسل األم وال وتمويل اإلرهاب

ومواطن الضعف النظامية.

(  .) 1 . 2قد ا تُّخذت بعض الق را رات لم واجهة المخاطر الكبرى إضافة إلى مواطن الضعف كما اتخذت إج را ءات

38

قطاعية مناسبة

30

(.)1.3

يجب أن تكون اآلليات التي تضمن التماسك بين تلك اإلج راءات والسياسات

الوطنية مدعومة باعتماد تحليل منجز واست راتيجية وطنية. ) 1 . 4 .
. 84

على المستوى التشغيلي ،إن تطوير التعاون ما بين الهيئات جاري العمل عليه لمحاربة المخاطر

الرئيسية  ،ويشمل ذلك الفساد الكبير وتمويل ا إلره ا ب والتهريب .وقد تم تعزيز التعاون المحلي بشكل ملحوظ

ولكن إطار التعاون
منذ أن خصصت الجلسة الوزارية لتقييم نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ّ
موج ه للنيابة العامة .
يكون رسمي بشكل غير كافي في بعض المجاالت ،بما في ذلك توفير منشور توجيهي ّ
كما لم توضع أي آلية تنسيق تتع لّ ق بمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (  .) 1 . 5إن إنجاز التحليل
الشامل للمخاطر لتفعيل تطبيق المقاربة المبنية على المخاطر من قبل المؤسسات المالية والمهن والقطاعات
المعنية أمر ضروري ( .) 1 . 6

. 85

في النهاية ،إن ت حديد وإد راك المخاطر الرئيسية التي ت رافقها اعتماد مجموعة أولية من اإلج راءات

هي إنجا زات مهمة لكن ال تبرر مستوى جوهري من الفعالي ة نظ را ألوجه القصور التي تتعلق بالنقاط  1.2و

 1.5و  1.6التي تع كس التحسينات األسا س ية المطلوبة .بلغت تونس إذا مستوى فعالية متوسط فيم ا يتع لّ ق
بالنتيجة المباشرة . 1

 2 . 4التوصيات بشأن التنسيق وسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الصعيد الوطني
•

يتعيّ ن على السلطات التونسية بمساعدة سلطات االش راف على القطاع غير المالي أن تضع
اللمسات األخي رة على ال تحليل ال شامل للمخاطر بهدف وضع است راتي جية وطنية يُ مكن تطبيقها في

•

يجب تعميم تحليل المخاطر الكبرى التي تم تحديدها ( فساد ،التهريب ،تمويل اإلرهاب ،ويشمل

القطاعات ذات األولوية .

ذلك المقاتلين األجانب ) إلى مختلف القطاعات المعنية بهدف وضع مقاربة وقائية تستهدف
المؤسسات المالية والمهن التي تنطوي على مخا طر .

•

يجب أن تشكل  ،مخاطر غسل األم وال وتمويل اإلرهاب في قطاعات الصرف ونقل األم وال
والعمليات العقارية والعمليات التي يشارك فيها أشخاص سياسيون ممثلي المخاطر أو شركات

( والجمعيات أيضا ) موضوع مقاربة الية تطبقها لجنة القيادة .

•

يجب أن تدمج المقاربة المبنية على المخا طر بشكل أكثر تلقائي موجبات التعرف على
المستفيدين الحقيقيين للعمليات التي تمت من خالل أو لحساب شركات أو ترتيبات قانونية

أخرى .

30

بشكل خاص ،قانون المالية لعام 2015م الذي يحدد الدفعات نقدا ،تعميم المصرف المركزي التونسي بهدف تجفيف االحتياطي للسوق الموازي

للعمالت ،إنشاء القطب المكافح لإلرهاب ،تعليق نشاطات الجمعيات المشتبه في استغاللها لتمويل اإلرهاب .باإلضافة ،لجنة اإلرهاب والتطرف
التي أنئشت بموجب قرار المجلس األعلى لألمن (برئاسة رئيس الجمهورية) وااتي تشارك فيها اللجنة التونسية للتحاليل المالية بصفة عضو تحاول
جاهدة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب والتطرف.
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•

يجب إد راج التدابير القطاعية لمكافحة الفساد والتهريب وتمويل اإلرهاب في است راتيجية شاملة
تضمن تخصيص الم وارد الضرورية بالنسبة إلى الق طاعات ذات األولوية .

•

يجب تعزيز التعاون ما بين مختلف السلطات المعنية بمكافحة غسل رؤوس األم وال وتمويل
اإلرهاب السيّ ما من خالل إصدار ال مناشير التوجيهية وتفسير النصوص القانونية من قِ بل وزا رة
العدل .
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 .3النظام القانوني والمسائل التشغيلية
االستنتاجات األساسية
•

تُجري خلية االستعالم المالي (اللجنة التونسية للتحاليل المالية) تحليال است راتيجيا يتمتّع بالجودة  .وتحتوي
تقاريرها على المعلومات الضرورية لفتح التحقيقات المتعلقة بغسل األموال  /تمويل اإلرهاب .

•

تساهم اللجنة التونسية للتحاليل المالية بفعالية ،وبالتنسيق مع شركا ئها من المؤسسات ،في القيام بتحليل

•

الم عالجة إلى عدم كفاية الموارد البشرية لدى
يرجع السبب في ارتفاع عدد التصاريح بالعمليات المشبوهة غير ُ
اللجنة التونسية للتحاليل المالية .

للمخاطر وتحديد القطاعات المعرضة للخطر.

•

يجب تعزيز استقاللية هيئة صنع الق رار لدى اللجنة ا لتونسية للتحاليل المالية فيما يتعلق بتسمية أعضائها

•

تحد د سلطات إنفاذ القانون بشكل كافي است راتيجي ات شاملة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
لم ّ
لم تُطلق سوى القليل من التحقيقات الخاصة بقضايا غسل األموال الناشئة عن ج رائم أصلية باستثنا ء حاالت

•

ال تملك أجه زة التحقيق واالدعاء اإلمكانات البشرية الكافية ( قوى عاملة ذات خب رة ومدربة ) والقانونية

•

ال يجري توعية سلطات االدعاء ( الشرطة وال حرس والقضاة والمدعين العامين ) بالصورة الكافية حول أهمية

وتحديد الصالحيات .

•

الفساد الكبرى.

( ال قوانين المرتبطة بتقنيات التحقيق الخاصة ) الضرورية لضمان أداء واجباتها على نحو فعال .

وأولوية مصاد رة كافة عائدات الجريمة  .ولم تُصدر وزا رة العدل في هذا الصدد أي منشور خاص بالسياسة
الجنائية لتحديد األهداف على المديَ ْي ن القصير والمتوسط .

 3 . 1السياق
( أ ) النظام القانوني والج رائم
عرف الفصل  62من القا نون رقم  75الصادر في  10ديسمبر  2003م والمتع لّ ق بدعم الجهود
. 86
ّ
الدولي ة لمكافحة اإلرهاب وغسل األم وال  ،جريمة غسل األم وال  .وبحسب هذا التعريف ،تتماشى عناصر هذه
الجريمة والعقوبات ال واجب تطبيقها مع أحكام اتفاقيتي فيينا وباليرمو  .وقد اختارت تونس نهجا واسع النطاق

ط ي كافة الج رائم والجنح  .ويعاقب القانون التونسي أيضا الج رائم المرتبطة بجريمة
ألن الج رائم األصلية تغ ّ
ّ
غسل األم وال على غ رار المشاركة ومحاولة الغسل  .كما يجوز إدانة غسل األموال الذاتي .
. 87

ظ م قانون مكافحة غسل األم وال وتمويل اإلرهاب والمجلة ال جنائية ومجلة اإلج راء ات الج زائية
ين ّ

اإلطار القانوني المنطبق على تجميد األصول الناتجة عن فعل إج رامي وضبطها ومصادرتها .

(ب) سير العمل والمالحقات القضائية
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. 88

النيابة العامة  :يجري التحقيقات قضاة النيابة العامة ( مدعي عام الجمهورية نائبو المدعي العام

وقضاة التحقيق ) .وفي تونس ،ترتكز النياب ة العامة على مدعي عام الجمهورية يتبعه (  ) 2مدعي عام مساع د

و (  ) 8وكالء نيابة و (  ) 12نائبا للمدعي عام  .وتحتوي المحكمة االبتدائية في تونس على  31قاضي تحقيق

يتمتّعون ببعض األقدمية  5 ،متخصصون في قضايا اإلرهاب و  10في القضايا المالية  .ويقود القضاة
كل جريمة تُرتكب باالقليم التونسي .
التحقيقات مع اإلش راف على عمل ضباط الشرطة ال عدلية ويالحقون ّ
الشرطة  :يتح ّق ق ضباط الشرطة من الج رائم التي تُرتكب على األ راضي التونسية ويح ّق قون فيها تحت
. 89
سلطة مدعي عام الجمهورية  .وتحتوي إدا رة الشرطة ال عدلية على خمس إدا رات فرعية  :اال بحاث االقتصا دية
والمالية ،ومكافحة المخد رات ،والوقاية االجتماعية والقضايا اال ج رامية والد راسات والرصد .
. 90

الجمارك  :يتبع جهاز الجمارك وزا رة المالية وهو ين ّف ذ عمله على كامل أ راضي تونس .ويتمتّع موظفو

الجمارك بصفة الضابطة العدلية في مجال المخالفات الجمركية (المادة  10من قانون اإلج راءات الجنائية).

قس مة إلى إدا رات
وفي هذا اإلطار ،هم يخضعون لرقابة النيابة العامة .وتعتبر إدا رة اال بحاث الجمركية
(الم ّ
ُ
فرعية) مختصة في معالجة التحقيقات المعقدة التي يُ مكن أن تُصنّ ف كجريمة من ظّ مة.
. 91

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  :أُنشئت بموجب المرسوم اال طاري رقم  120والصادر بتاريخ 14

نوفمبر  2011م وهي تُعنى بالتحقيق في ج رائم الفساد التي ترتكبها شخصية اعتبارية أو شخص طبيعي عام أو
مع ت وقُ ّد مت إلى النيابة
خاص أو أي منظمة وجمعية وتقوم بالتح ّق ق من دقة المعلومات والوثائق التي ُج َ
بالحق في القيا م بالمداهمات وضبط الوثائق والممتلكات المنقولة في جميع األماكن .
العامة  .وهي تتمتّ ع
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،تسمح المادة  33من المرسوم لهذه الهيئة باللجوء إلى أي سلطة أخرى مختصة ( اللجنة
التونسية للتحاليل المالية أو السلطة القضائية ) لطلب تجميد األصول .

 3 . 3الفعالية  :النتيجة المباشرة  ( 6المعلومات المالية )
استخدام المعلومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة

قواعد ال بيانات ال متوفرة للتحليل
. 92

تملك اللجنة التونسية للتحاليل المالية قاعدة بيانات إلج راء التحليل المالي الذي يجيز التحقق إذا ما

كان صاحب الت صريح قد شكل في السابق مادة بالغ أو تم ذك ره في طلب تعاون صادر عن السلطات
القضائية أو السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون أو عن نظ رائه ا االجانب .

. 93

وتشمل خدمات مزودي البيانات عبر االنترنت  World Checkو Factiva Dow Jones

األشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر والق را رات القضائية التي تتعلق باألف راد المدان ين بج رائم غسل األم وال
أو االحتيال أو اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب  ...ول وائح العقوبات والحظر ،بشكل خاص الصاد رة عن األمم
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المتحدة ومجموعة العمل المالي والقائمة الصاد رة عن مكتب وزا رة الخ زانة االميركية لم راقبة األصول الخارجية
ول وائح الحظر األميركية ووزا رة العدل األ ميركية .
. 94

البنك المركزي التونسي يدير  3ق واعد للبيانات :
•

قاعدة البيانات االقتصادية التي تجيز التحقق من وضع الشخصيات االعتبارية وعالقاتها مع

شخصيات اعتبارية أخرى أو أو طبيعية ( مساهم ) وووضع الشخصيات الطبيعية ( وظائف،
القروض الخاصة وال شيكات غير ال مدفوعة ).

•

قاعدة ا لبيانات  ( :سي سي أي ) شبكة الش ي كات غير المدفوعة للتحقق من حاالت المدفوعات .

•

قاعدة " الصرف " للمدخ والت والمصروفات في العمالت ،التي يصرح عنها المصرف ،والتي
تقدم معلومات مفيدة لتحليل التدفقات المالية بالعمالت بين تونس والخارج  .بالفعل ،تتمحور
غالبية ت صاريح المعامال ت المشبوهة حول عمليات المدخ والت وتحويل العمالت والتي يجوز
إيجادها في قاعدة البيانات هذه من خالل تقارير المصارف .

. 95

تسمح قاعدة بيانات السجل التجاري بالوصول إلى مجمل المعلومات حول الشركات واألوضاع المالية

والتجار .
. 96

وتسمح قاعدة البيانات " سندا " ( نظام المعلومات ا لجمركية اآل لي ) لإلدا رة العامة للجمارك بم راجعة

بالغات استي راد وتصدير العمالت .
الوصول إلى المعلومات اإلضافية

يُ مكن للجنة التونسية للتحاليل المالية الحصول على معلومات إضافية من الكيانات المب لّ غة  .ويجوز
. 97
أن تتركز الطلبات حول بيانات تتعلق بالعمالء والحسابات وال معامالت المحددة أو أي نوع آخر من
المستندات التي يتم الحصول عليها في حدود احت رام متطلبات التشريع الخاص بغسل األم وال ( انظر
التطبيقات ).
. 98

كما يجوز للمحللين أيضا إرسال طلبات بالمعلومات إلى كافة اإلدا رات الرسمية التي قد تتوفر لديها

. 99

إن إعا رة ضباط من الشرطة والجمارك للجنة التونسية للتحاليل المالية ( بشكل دائم لدى الخلية

معلومة تفيد التحليل ،ال سيّ ما الشرطة ال عدلية والجمارك والسجل التجاري وادا رة الض رائب والهيئات الرقابية .

التتنفيذية ) يسهل تبادل المعلومات مع تلك السلطات ويسمح ،للحاالت الطارئة ،بمهل أقصر للرد على

الط لبات ال خطية والمرس لة إلى الشرطة أو إلى الجمارك .

 . 100يعود إلى المحلل المالي أن يقدر إمكاينة إرسال طلبات المعلومات سواء إلى الجهة المبلغة أو أي
جهة أو إدا رة خاضعة قد تملك معلومات تفيد التحليل  .بذلك ،تكون اآللية المتبعة خالل التحليل التشغيلي
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بم راجعة كافة ق واعد ا لبيانات التي يسهل الوصول إليها ( بشكل مباشر أو غير مباشر ) لجمع أكبر قدر ممكن
من المعلومات التي تتعلق بت صاريح المعلومات المشبوهة.
 . 101فيما يتعلق بالطلبات المرسلة إلى الخاضعين ،ال سيّ ما الجهة المبلغة ،تت راوح مهل الرد من يومين
إلى أسبوع  .وت سهل عملية التبادل عندما يكون للجنة التونسية للتحاليل المالية م راسل يتعهد بالطلبات المرسلة
 . 102يجوز لمختلف اإلدا رات الرسمية أن تستغرق مهلة ردها  10أيام  .وقد تصل هذه المهل إلى الشهر
الواحد للحصول على إجابة من الخ ل يات النظي رة .
 . 103عندما يتم الحصول على المعلومات التي تفيد التحليل ،يت راوح متوسط معدل معالجة الملف بين 3

إلى  4أيام  .باإلضافة إلى ذلك ،تتم اإلشا رة إلى أن شبهات تمويل اإلرهاب ،ذات المخاطر العالية  ،لها اولوية

مع مهلة للرد والمعالجة ال تتجاوز  48ساعة منذ تلقي الطلب .
 . 104وفقا للملفات التي تم د راستها لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالي ة ،فإن مهلة الحصول على
المعلومات التي تقدمها الجهات المبلغة واإلدا رات الرسمية مقبول  .فيما تكون مهل الردود على ا لطلبات

الموجهة إلى النظ راء أطول .

 . 105عندما تقرر اللجنة التونسية للتحاليل المالي احالة تقرير /بالغ إلى وكيل الجمهورية  ،يتألف الملف

الذي تتم احالته من تقرير تحليلي يحتوي ما يلي  ) 1 ( :تحديد بشكل كامل اال شخاص موضوع تقرير المعامالت
المشبوهة (  ) 2وصف للصفقات والمعامالت المالية ) 3 ( ،المعلومات التي تم الحصول ع ليها من السلطات

المسؤولة عن تطبيق القانون وأي سلطة أو إدا رة أخرى ) 4 ( ،المعلومات التي تم جمعها من كافة ا لمصادر
المفتوحة ،ال سيّ ما اإلنترنت ) 5 ( ،تحليل وإث راء المعلومات التي تم الحصول عليها ) 6 ( ،مؤش رات االشتباه
ب غسل االم وال أو تمويل اإلرهاب و (  ) 7كافة المستندات الداعمة .
 . 106ويتم تسليم الملف في ظرف مغلق والذي يحمل عبا رة " سري " إلى مكتب وكيل الجمهورية الذي يقرر
فتح ب حث قضائي على أساس مؤش رات االشتباه ال واردة في تقرير التحليل المرسل من اللجنة التونسية للتحاليل
المالية أو عدمه .
 . 107ال تتمتع سلطات انفاذ القانون بصالحية ال نفاذ المباشر إلى قاعدة بيانات لجنة التحاليل المالية .
فيقوم وكيل الجمهورية أو الشرطة ال عدلية أو أي سلطة مس ؤولة عن تطبيق القانون بإرسال طلبات المعلوما ت
الخطية إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية  .خارج إطار الملفات التي تم تحويلها من اللجنة ،يجوز للنائب،
لغايات التحقيقات الخاصة وفي إطار صالحياته ،أن يطلب من اللجنة التونسية للتحاليل المالية إذا ما كان

أي شخص أو كيان قد كان موضوع بالغ اشتباه من قبل .
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 . 108تطبيقا للمادة  83من قانون مكافحة غسل االم وال ،يحق للشرطة ال عدلية أو الجمارك وفي إطار
التحقيقات التي تجريها ،أن تطلب من اللجنة التونسية للتحاليل المالية إذا كان شخص أو كيان معروف من

جهتها  .ويحق لها أن تجري تحليال للم عامالت المالية التي يقوم بها هذا الفرد أو الكيان .

 . 109وفي اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،تكون المعلومات مخزنة في جدول " أس بي أس اس " وهو
برنامج معلوماتي لتحليل ومعالجة البيانات في إطار التحليل التشغيلي  .كما أنه يسمح بتحليل عدة تقاطعات
في إطار التحليل االستراتيجي والد راسة الوطنية للمخاطر  .وهو برنامج متوفر لجميع المحللين ( على سبيل
المثال ،يجيز هذا البرنامج تقديم معلومات تتعلق بعدد التحاويل إلى دولة معينة في فت رة زمنية محددة ).
 . 110تتعاون اللجنة التونسية للتحاليل المالية مع اللجنة الوطنية السترجاع األموال الموجودة بالخارج
والمكتسبة بصورة غير شرعية في إطار التحقيقات التي تخضع لها العمليات المالية للرئيس السابق وأف راد
عائلته  .كذلك ،في  2013م  ،شكل قطاع الجمعيات غير الربحية موضوع انتباه خاص للجنة والسلطات انفاذ

قانون  .وتم إرساء تعاون الفت مع تلك السلطات خاصة منذ الفصل ال ثاني من السنة .

الجدول رقم  - 1إحصاءات الطلبات الواردة أو الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية
الطلبات الواردة

الهيئات الوطنية (2013م)
لجنة المصادرة

الطلبات الصادرة

1
3

اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص
إدارة الجمارك التونسية

1

البنك المركزي

3

و ازرة الشؤون الخارجية

1

الشرطة العدلية

4

13

و ازرة العدل

3

2

الوكيل العام لدى محكمة االستئناف

1

مؤسسات االئتمان

2

20

قضاة التحقيق

45

2

1

16

40

تبادل المعلومات مع النظ راء االجانب

 . 111إن التفاعل مع النظ راء األجانب مفيد بشكل خاص للجنة التونس ية للتحاليل المالية ،ال سيّ ما في
الحاالت التي يكون فيها من الضروي فهم المعامالت المالية العاب رة للحدود  .وقد حصلت اللجنة وهي عضو
في مجموعة أغمونت على معلومات من جانب خليات أخرى في نفس المجموعة في هذا اإلطار ال سيّ ما
اإلج راءات التي تم إطالقها ضد القيادين الس ابقين في فت رة ما بعد  2011م .

نشر نتائج التحليل  :مساهمة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في الوقاية من غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

رسم بياني :التصريح بالشبهة:معالجة و تغذية عكسية
 . 112تتلقى السلطات المختصة تقارير اللجنة التونسية ل لتحاليل المالية وكافة العناصر التي تم جمعها
خالل التحليل المتضمنة لل تدفقات ال واردة والصاد رة إضافة إلى مصدر األموال ووجهتها  .فهي تعطي مؤش رات

حول احتمال وجود عالقة بين العمليات والج رائم األ صلية  .ويقرر قاضي التحقيق الذي يعينه وكيل الجمهورية
درس الحالة والتحقي ق فيها وتجميع الب راهين .
 . 113في الحاالت الطارئة وبهدف منع تبديد األم وال المشبوهة ،يجوز إج راء تدابير طارئة لتجميد
الممتلكات خالل فت رة قانونية ال تتعدى الخمسة أيام  .عقب تحليل الملف المطروح ،يتم تقديم تقرير إلى اللجنة

التي تقرر ما إذا كانت الشبهة أو الشك مبني على أساس جدية أم ال  .وفي حال اإليجاب ،يتم تحويل الملف
إلى النيابة في تونس وهي الوحيدة المختصة بمتابعة الملف .
46

 . 114يعتبر هذا التعاون مع القضاء والعدالة مهما جدا  .لذلك ،أقامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مع
وزا رة العدل برنامج تدريب مختص لصالح قضاة ال تحقيق .

 . 115تس تند كل من سلطات المالحقات الج زائية وهيئات التحقيق ووكيل الجمهورية الذين قابلهم فريق
التقييم على التقارير التي تنقلها إليهم لجنة التحاليل المالية لتحليل التدفقات والعمليات المالية المحتمل

ارتباطها بغسل األم وال أو تمويل اإلرهاب وفي هذه الحالة ،الج رائم التابع ة  .في العديد من الحاالت ،أصدرت
السلطات القضائية نتيجة هذا التحليل ق را رات بتجميد االم وال وغيرها من األصول ( انظر الجدول رقم  ) 2ما
يشير إلى الطابع التشغيلي .
.116

الت وافق بين المخاطر التي تم تحديدها من قبل اللجنة على ضوء ا ل تحاليل المالية التي أجرتها

ومتابعات النيا بة  ،يبرز جودة ونوعية التقارير الم حالة على النيابة  .خالل العام 2014م ،أظهر توزيع ق اررات
اللجنة التونسية للتحاليل المالية ّأنه ومن بين  141تصريحا بعمليات مشبوهة خضعت للتحليل ،أُحيل  46تصريحا (أ ي
المحالة.
 )%32,6إلى مدعي عام الجمهورية كما خضع  44منها لتجميد األصول .وقد ُفتحت التحقيقات بكافة الملفات ُ

كما حفظت  %67,4من التصاريح المتبقية التي ارتبطت غالبيتها بحسابات تنتمي إلى الرئيس السابق وأفراد من عائلته
تبين بعد التحقق والتحليل أن تلك التصاريح عن
وأشخاص مرتبطين بهم واألشخاص الذين يحملون األسماء نفسها .وقد ّ
العمليات المشبوهة ،التي تم رفعها عام 2011م ،غير متوفرة على شبهات واقعية لغسل االموال وتمويل االرهاب.
 . 117يحتوي التقرير السنوي للجنة التونسية للتحاليل المالية على تطبيقات تستند إلى تقارير المعامالت
المشبوهة المستلمة والتي أسفر تحليلها احالتها إلى النيابة العموم ية .

 . 118في إطار االجتماعات المنتظمة التي يتم عقدها مع م راسلي الجهات الخاضعة ،ت ضع اللجنة التونسية
للتحاليل المالية قائمة في التطبيقات واالتجاهات .
 . 119تنشر اللجنة على موقعها اشعا رات حول النشاطات المشبوهة مثل مؤشر البيع الهرمي  .وقد شكلت
ظاه رة البيع الهرمي موضوع مراسالت تم توجيهها إلى وزا رات العدل والتجا رة  .وقد تم تكليف لجنة فنية تتألف

من وزا رة العدل ووزا رة التجا رة والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومنظمة الدفاع عن المستهلك
للنظر في هذه الظاه رة واقت راح ما يلزم من حلول مناسبة وبطبيعة الحال اصدار نص يحظ ر البيع الهرمي .
 . 120كما تلفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية انتباه الم راقبين إلى اخالالت الخاضعين  .كما هو الحال
على سبيل المثال ،بالنسبة إلى م راقبة المصارف للحسابات المفتوحة باسم جميعات ما أدى إلى القيام بمهمة
تفقد أجرته هيئة الرقابة المصرفية  .أيضا  ،أدى إن شاء شركات غير مقيمة تتعاطى البيع الهرمي إلى إرسال
كتاب إلى البنك المركزي من أجل توعية المصارف على أخذ المزيد من الحيطة بشأن هذا النوع من
الشركات .
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الجدول رقم  - 2إحصاءات خاصة ب الملفات الم حفوظة وال محالة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل
المالية
العنوان

من 2005م إلى نهاية

تقارير المعامالت المشبوهة المستملة
تقارير المعامالت المشبوهة التي تم

النظر فيها

تقارير المعامالت المشبوهة المحالة

إلى النيابة العامة

2011م

2012م

2013م

المجموع

135

566

220

301

1222

59

63

199

160

481

4

24

60

92

180

9

8

58

75

579

600

741

2010م

تقارير المعامالت المشبوهة المحالة
إلى النيابة العامة مع تجميد األموال

مجموع تقارير المعامالت المشبوهة

حتى نهاية الفترة*
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أنواع التقارير الواردة والمطلوبة
 . 121تتلقى اللجنة التونسية للتحاليل المالية تصاريح بالشبهة من أنواع مختلفة من الكيانات المب لّ غة .
وبالنسبة إلى إحصاءات العام  2014م  ،كانت تقريبا كامل التصاريح أي ما يعادل  96 %واردة من مؤسسات
االئتمان  .وبخالف ذلك ،لم يرد أي تصريح من وسطاء التداول في البورصة وشركات التأمين وخب راء

تقد مها األعم ال والمهن غير المالية
أن تدني عدد ال تصاريح التي ّ
المحاسبة والسماس رة والجمارك  .ويبدو ّ
ألن المادة 74
ّ
المحد دة ناتج عن عدم التوعية الكافية في هذه المهن في إطار سياق قانوني ضعيف التعبئة ّ

تحد د الخاضعين للقانون من خالل المعامالت المنفذة وليس
من القانون رقم  75الصادر في العام  2003م ّ
أن الوضع يطرح اشكاال
كل مهنة على حدة  .ويعتبر فري ق التقييم ،ضمن السياق التونسيّ ،
من خالل تعداد ّ
من حيث الفعالية .
متعد دة متعلقة باألشخاص الذين يرتبطون بالنظام السابق في األسابيع التي تلت
 .122وقد قُ ّد مت تصاريح
ّ
مغادرتهم وهي تبيّ ن المستوى المرتفع لهذه ال تصاريح في العام  2011م بالتحديد  .خالل العام 2014م ارتبطت
غالبية التقارير التي تم حفظها بحسابات تنتمي إلى الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأشخاص مرتبطين بهم واألشخاص الذين

يحملون اسماء مشابهة .وتشرح هذه المؤش رات انخفاض عدد التصاريح من  566عام  2011م إلى  292عام
 2014م .
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.123

وبالنسبة إلى هؤالء األشخاص الذين يحملون اسماء مشابهة لعائلة الرئيس السابق ،حفظت كافة التصاريح

تتضمن أي مؤشرات شبهة .وبالنسبة إلى البقية ،حفظ عدد كبير من التصاريح بالعمليات
ألنها لم
بالشبهة في شانهم ّ
ّ
المشبوهة المرتبطة بالنظام السابق لألسباب التالية:
•
•

تسجل أي عملية منذ
لم تتضمن الحسابات موضوع التصاريح مؤشرات شبهة (اغلب تلك الحسابات لم ّ
تاريخ فتحها)،
تم مصادرة األموال المتوفرة في تلك الحسابات لصالح الدولة بموجب المرسوم الصادر في العام
2011م،

•

خضعت الحسابات وأصحابها للتحقيق القضائي.

 . 124خالل العام  2014م  ،تم إ حالة  31ملفا ( تتعلق ب  4 6تصريح عن المعامالت الم شبوهة ) إلى النيابة
العمومية  10 :ملفات تتعلق باشتباه تمويل إرهاب و  21ملفا تشمل اشتباهات بغسل أموال .
أن  %37منها تندرج في إطار مخاطر متوسطة ومرتفعة مقابل
 .125يوضح توزيع التصاريح في نهاية العام 2013م ّ
وتجسد  %63من التصاريح مخاطر تتراوح ما بين معدالت منخفضة ومتوسطة مقابل
نسبة  %32في العام 2012م.
ّ
 68%في العام 2012م .وبالتالي ،ومن بين  741تصريحا في المجموع تتنظر المعالجة من ِقبل المحللين الماليين لدى
اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،ينطوي  270تصريحا على مخاطر عالية لغسل األموال .وحتى ولو سمح مجموع النقاط
وض ِمن المعالجة السريعة للتصاريح التي تتمتّع باألولوية ،ال يعتبر هذا الوضع مرضيا تماما .ويتطلب
بتحديد التطبيقات َ
استيعاب هذه الكمية المتراكمة من التصاريح التي تزداد عددا ،تعزيز الموارد البشرية لدى الخلية التنفيذية التابعة للجنة.
 . 126بالفعل ،تتأّلف الموارد البشرية للجنة التونسية للتحاليل المالية من اثني عشر موظفا دائما من بينهم ستة محّللين

ماليين يعملون في قلب الخلية التنفيذية المؤلفة من ثالث وحدات وهي وحدة التحقيقات المالية ووحدة إدارة قواعد البيانات

ووحدة مركزية المعلومات المالية والتعاون .ونظ ار لحجم العمل في وحدة التحقيقات المالية ،تتأثّر فعالية هذه الوحدة

بمحدودية الموارد البشرية.

 . 127عالوة على ذلك ،يتم تلقي التصاريح بالشبهة من الكيانات المبّلغة عن طريق البريد ثم يتم نقل محتواها يدويا إلى

نظام مركزية البيانات .ونظ ار لتزايد عدد التصاريح ،يجب إنشاء نظام استالم إلكتروني.
.128

على المستوى العملي ،أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خالل العام 2013م وفي إطار التعاون الوطني

تنص عليه المادتان  80و 83من القانون رقم  75الصادر في العام 2003م ،عدد  309طلب للحصول على
الذي ّ
المعلومات في إطار التحقيق في التصاريح بالعمليات المشبوهة والمطلوبة من الخاضعين للقانون واألجهزة اإلدارية مقارنة بـ
تحسن جودة
 688طلبا في العام 2012م أي ما يمّثل تدنيا بنسبة تصل إلى النصفُ .
ويعزى السبب في ذلك إلى ّ
تقدمها الجهات المبّلغة.
المعلومات التي تتضمنها التصاريح بالعمليات المشبوهة التي ّ

49

الجدول رق م  : 3التصاريح ب العمليات المشبوهة بحسب قطاعات الخاضعين للقانو ن (  201 1م -
 201 4م )
2011م

2012م

2013م

2014م

الكيانات المبّلغة
البنوك

547

210

300

281

سطاء التداول في البورصة

10

1

1

1

شركات التأمين
الديوان الوطني للبريد

5

خبراء المحاسبة

1

1

المحامون
الجمارك

1

الو ازرات

2

5

1

1

1

2

1

1
2
2

كيانات مجهولة
المجموع

.129

566

303

216

292

سيما
تتلقى اللجنة التونسية للتحاليل المالية تصاريح تحتوي على معلومات دقيقة ووثيقة الصلة بالموضوع ،ال ّ

اآلتية من مؤسسات االئتمان .وتستخدم اللجنة هذه المعلومات في التحليل االستراتيجي والتشغيلي الذي تجريه:
•

تنشر اللجنة في تقريرها تطبيقات تشير إلى المؤشرات المتصلة بمخاطر غسل األموال وتمويل

•

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع الجهات الخاضعة لعرض االتجاهات الجديدة في غسل األموال

اإلرهاب.

وتمويل اإلرهاب.
•
•

تنشر على موقعها مؤشرات تتعلق بالنشاطات المشبوهة أو المثيرة للشك.
تلفت انتباه الجهات الرقابية إلى الثغرات بهدف اتخاذ التدابير الالزمة.

المادة  74الجديدة) ،ال تخضع أجهزة الجمارك لواجب
 .130حسب القانون رقم  75الصادر في العام 2003م ( ّ
قدم مباشرة للجنة التونسية للتحاليل المالية التي تعالجها على ّأنها
أن تقارير الجمارك تُ ّ
اإلفصاح .ولكن وفي الواقع ،يبدو ّ
تصاريح بعمليات مشبوهة في حين ّأنه لم ينص أي قانون أو مرسوم على إمكانية تقديم تصاريح للجنة التونسية للتحاليل
المالية من ِقبل جهاز الجمارك .بخالف ذلك ،تتلقى اللجنة التونسية للتحاليل المالية مباشرة تقارير حول تحركات العمالت
الخارجة /الداخلة إلى البالد عبر الحدود .وفي الواقع ،شاركت اللجنة في "عملية حنبعل" المتعلقة بمشروع "تطبيق غسل
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صصت هذه المنصة ،والتي تم اقتراح ارسائها كمنظومة دائمة
األموال عن طريق النقل المادي لألموال عبر الحدود" .قد ُخ ّ
في التقرير األخير ،لوزير الداخلية والجمارك والمصارف وهي تسمح بالتنسيق ما بين الكيانات الثالثة للكشف عن مآل
العمالت المستوردة في تونس.

.131

أطلقت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التقييم الوطني للمخاطر الذي يرتكز على دراسة أُجريت حول التصاريح

أن
بالعمليات المشبوهة والتي حصلت عليها منذ العام 2005م وحتى العام 2014م .وقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى ّ
القطاع المصرفي والمالي هو األكثر عرضة للمخاطر.
 .132فيما يتعلق بشركات التأمينُ ،يعزى سبب غياب التصاريح بالعمليات المشبوهة إلى عدم انتشار مفهوم التأمين
على الحياة حتى اآلن في تونس على أّنه منتج ّادخار .وتندرج معظم عقود التأمين على الحياة في إطار عمليات القروض
المصرفية لشراء العقارات والسيارات أو في إطار العقود التي يوّقعها أصحاب العمل لصالح موظفيهم (استحقاقات الوفاة).

.133

بحسب المعلومات التي جمعها فريق التقييم خالل الزيارة الميدانية التي قام بها لخبراء المحاسبة ،ال يعتبر هؤالء

انهم معنيين بالقانون رقم  75الصادر في العام 2003م او محميين بواسطته بشكل منتظم .وقد أشار خبراء المحاسبة
عدة يف ّكرون فيها حول قدرة اللجنة التونسية للتحاليل المالية على حماية
الذين قابلهم فريق التقييم إلى ّأنه ثمة تساؤالت ّ

سرية التصاريح بالعمليات المشبوهة.

أن المشكلة الحقيقية تكمن في الموجب الذي يلتزم
 .134بخصوص هذه النقطة ،تعتبر اللجنة التونسية للتحاليل المالية ّ
المتهم بالوصول إلى الوثائق التي يحتويها ملفه بما في ذلك تقرير اللجنة التونسية
به قاضي التحقيق وهو السماح لمحامي
ّ
للتحاليل المالية.

 .135ال يبدو أن التوعية على مستوى قطاع العقارات تُعتبر أولوية ًحتى اآلن ،وقد تساءل فريق التقييم عن سبب
غياب تقديم التصاريح بالعمليات المشبوهة من ِقبل الوسطاء العقاريين أو المحامين أو عدول االشهاد فيما يتعلق
أن العديد من األشخاص الذين جرت مقابلتهم أشاروا إلى توافر عدد من المساكن المشيدة
بالمعامالت العقارية في حين ّ
مؤخ ار وغير الشاغرة .وفي هذا الصدد ،أشارت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى ّأنه ووفقا للنتائج التي أظهرها آخر
مخصصة لـ  2.7مليون
تعداد أجراه المعهد الوطني لإلحصاء في العام 2014م ،تحتوي تونس على  3,289,903مساكن
ّ
أن معدل المساكن الشاغرة يساوي  %17,7وهي مساكن ثانوية واقعة في المناطق الساحلية والسياحية.
أسرة ،ما يعني ّ
وبصورة أكثر عموما ،قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالتحليل التالي:
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فيما يتعلق بممتلكات غير المقيمين:

✓ أشار التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي في تونس في العام 2013م إلى انتشار االستثمار
األجنبي في قطاع السياحة والعقارات بصورة ملحوظة بحيث بلغ  23مليون دينار تونسي (أي 11,79

مليون دوالر أميركي) في العام 2011م و 77مليون دينار تونسي (أي  39,49مليون دوالر) في العام
2012م و 19مليون دينار تونسي (أي  9,74مليون دوالر أميركي) في العام 2013م .وتعود نسبة

 %80من هذه المبالغ إلى قطاع السياحة .وتُظهر هذه األرقام ضعف الرهانات المالية بالنسبة إلى هذه
العمليات.
✓ يخضع امتالك المساكن من ِقبل األجانب إلى ضرورة الحصول على تراخيص إدارية ويجب أن يكون
تمويلها عن طريق األوراق المالية التي يتم تحويلها عن طريق النظام المصرفي .وتصرح كافة
المصارف عن هذه األموال للبنك المركزي التونسي .وقد حاولت غرفة متعهدي العقارات الحصول على

تسهيالت من اإلدارة والبنك المركزي لألجانب على مستوى اإلجراءات لتنشيط حركة القطاع الذي واجه
تغير اإلجراءات المذكورة لحماية قطاع الممتلكات العقارية
ّ
عدة صعوبات بعد الثورةّ ،إال ّ
أن السلطات لم ّ
المشبوهة.
✓ ترفض إدارة الملكية العقارية تسجيل الممتلكات غير المكتسبة وفقا للقوانين النافذة.

فيما يتعلق بالممتلكات من ِقبل المقيمين:

االدخار للمساكن والقروض
✓ بالنسبة إلى المقيمين ،يرتكز تمويل السكن في تونس أساسا على خطط ّ
الممنوحة بصورة أساسية من بنك اإلسكان .وفي الواقع تمّثل قروض اإلسكان وفقا لتقرير العام 2013م
الصادر عن البنك المركزي في تونس  %43,4من القروض المستحقة لألفراد .باإلضافة إلى ذلك،

بلغت نسبة القروض االستهالكية على المدى المتوسط والمخصصة لتنمية قطاع المساكن المخصصة
للسكن  %41,3من القروض المستحقة لألفراد.
 .136بالرغم من هذه العناصرُ ،يستخدم القطاع العقاري ألغراض غسل األموال .وقد أظهر التحليل االستراتيجي الذي
قامت به اللجنة التونسية للتحاليل المالية ّأنه وفي بعض الملفاتُ ،غسلت بعض األموال بواسطة شراء العقارات وقد أُحيلت
يشكل إذا غياب التصاريح
هذه الملفات إلى النيابة العامة .وبالرغم من حجم وقيمة قطاع العقارات التونسي
المحدود ْينّ ،
َ
المقدمة من المحامين وكتاب العدل والوسطاء العقاريين نقطة ضعف.
بالعمليات المشبوهة ّ
تحليل المعلومات ونشرها من ِقبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية

المستوى التحليلي األول
.137

بعد تسجيل التصاريح بالشبهة في قاعدة بيانات اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومركزية المعلومات المالية ذات

ويحددون مجموعة من المعايير التي تتعلق
الصلة ،يقوم المحللون التابعون لوحدة التحقيقات المالية بمعالجة أولية للملف
ّ
بالشخص وموضوع التصريح والوقائع والتدفقات المالية .ويسمح ضبط هذه المجموعة من المعلومات األولية بتحديد مستوى
52

المخاطر المرتبط بهذا التصريح وتوصيفه ضمن سلم األولويات للقيام بتحليل إضافي .ويسمح أي تحديث أو معلومات
إضافية تتعلق به بإعادة النظر في مجموع النقاط الممنوحة.
.138

31

كل محّلل مالي على أساس العملية الحسابية التالية:31
يقوم بجمع النقاط ّ

يجسد الرقمان  1أو  2ترجيح العامل لدى احتساب المخاطر.
ّ
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العملية الحسابية المتعلقة باحتساب مخاطر غسل األموال
العمر /تاريخ

العنوان/

مقيم /غير

المهنة /قطاع

اإلنشاء

المقر

مقيم

النشاط

مبّلغ عنها أم ال
للجنة التونسية

عميل

سبب (دافع)

المبلغ

التصريح عن

مساهمة

عرضي

التصريح عن

ذات

عملية مشبوهة

المرفقات

السياسيون

العملية المشبوهة

الصلة

مرتبط بتصاريح

في

ممثلو

المعلومات

المخاطر

للتحاليل المالية

أخرى عن

األشخاص

تقويم

درجة

نسبة

فئة

المحّلل

الخطر

الخطر

الخطر

المئوية
%

عمليات مشبوهة

الحالة

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

150

10

0

10

8

10

0

10

10

10

10

0

9

114

% 76

خطر
مرتفع

% 64

خطر
متوسط

% 13

خطر
متدني

1
الحالة

0

0

10

9

0

0

10

10

10

10

10

9

96

2
الحالة

0

0

0

2

0

0

5

3
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0

0

5

0

3

20

خطر مرتفع :مجموع النقاط >66%

خطر متوسط ≤ 50% :المجموع ≤ 66%
خطر معتدل<33% :المجموع<50%
خطر متدني :مجموع ≤ 33%

المستوى التحليلي الثاني
.139

تقضي هذه المرحلة بإعادة تركيب التدفقات المالية واألسباب االقتصادية والدوافع وراء التحويالت واألشخاص

.140

يؤدي تحليل التصريح بالشبهة إلى عرض كافة المعلومات المجمعة (مراجعة قاعدة البيانات  +جمع معلومات

المعنيين بالنشاط المشبوه والتحققق من الفرضيات.

من مصادر أخرى) ويتم وفق اإلجراء الثالثي التالي:
•

تحليل المعلومات المتوفرة من الجهة المبلغة .تقضي المرحلة األولى بتحليل الدوافع التي عرضتها

•

التحليل التكتيكي .ويستند هذا التحليل إلى البحث عن معلومات ثانوية أو مكملة عن الموضوع في

الجهة المبلغة من خالل فرز المستندات المقدمة لدعم التصريح.

مصادر أخرى .في هذا اإلطار ،ييادر المحلل إلى مواجهة البيانات التي تم استالمها من الجهة المبلغة

مع المعطيات التي تملكها اللجنة التونسية لتتحاليل المالية أو التي لديها إمكانية الوصول إليها.
•

التحليل التشغيلي .ويميل إلى استخدام العلومات التكتيكية (تحليل تكتيكي) لخلق عدة فرضيات بهدف

إنتاج معلومات تشغيلية.
✓

المرحلة  :1تحقيق مالي لرسم مخططات النشاط واألهداف الجديدة والروابط بين المجرم
والمتآمرين معه.

✓

المرحلة  :2الحصول على معلومات إضافية من خالل مصادر مختلفة (سجل الشركات،

السجل العقاري ،هيئات الشرطة ،مكاتب تسجيل المركبات).
.141

بالنسبة إلى الحاالت المعقدة التي يتورط فيها عدة أشخاص ( أف راد أو شركات ) إضافة إلى

عدد كبير من المعامالت والعمليات ،ي نصح بوضع مخططات ورسوم تسمح بعرض بصورة واضحة

ومنظمة كافة هذ ه المعلومات ( مخطط بياني بحسب التاريخ ،مخطط بياني عالقاتي يعرض المعلومات
حول العالقات بين األف راد والمعلومات والشركات والدول  )...ومخطط بياني حول التدفقات ال سيّ ما المالية
يسمح بمتابعة حركة النتائج  :المال ،سيا رات ،مباني )...
نتائج تحليل اللجنة التونسية للتحاليل المالية
.142

يتم عرض نتائج التحليل في تقرير أو مجموعة تقارير (نفس األشخاص أو العمليات على سبيل المثال .)....عند

نهاية كل تقرير ،يجوز عرض اقتراحات مختلفة (الحفظ النهائي للتصاريح بالشبهة ،اليقظة المشددة من الجهة المبلغة،
التعمق في التحقيقات والتحاليل من قبل المحلل ،تجميد األموال موضوع التصريح وإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية أو

إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية دون تجميد).
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.143

يقرر أعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية المصير النهائي لهذه التقارير.

أن أعضاء هيئة صنع القرار لدى اللجنة التونسية لتحاليل المالية (المؤلفة من
ينص على ّ
 .144بالرغم من ّ
أن القانون ّ
ولكن
 8أعضاء ّ
بكل استقاللية ،هم يستمرون بممارسة مهامهم في إداراتهم األصليةّ .
يحددهم المرسوم) يمارسون مهامهم ّ
يشكل
أن تأثير أعضاء هيئة صنع القرار لدى اللجنة على ق اررات اإلحالة ُيمكن أن ّ
هذا الوضع ال يخلو من المخاطر بما ّ
أن ق اررات هيئة صنع
عائقا محتمال أمام الشروع باإلجراءات الجنائية .ومن جهتها ،تعتبر اللجنة التونسية للتحاليل المالية ّ
القرار فيها لم تتأثر أبدا بالتغيرات السياسية ( 6حكومات منذ العام 2011م) .ففي الواقع ومنذ العام 2011م ،تقول اللجنة
التونسية للتحاليل المالية ّإنها أحالت إلى سلطات االدعاء كافة الملفات في هذا الصدد.
.145

مع ذلك ،يعتبر الدمج الدائم وفي الوقت المناسب ألعضاء هيئة صنع القرار لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية

أم ار مرغوبا فيه لضمان استقالليتها في حال وقوع أي خالف .وهذا ما يسمح أيضا باالستفادة من تنوع أعضاء اللجنة
كل
وبسير عمل اللجنة بصورة أفضل :في الواقع ،يجتمع أعضاء هيئة صنع القرار لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية ّ
ولكن اجتماعاتها ال تكفي دوما لضمان
خمسة عشر يوما ،وفي حال االقتضاء ،الستعراض التصاريح بالعمليات المشبوهة ّ

المقررة .وينتج عن ذلك بالتالي ،تأجيل النظر فيها إلى وقت الحق .ويسمح تشكيل لجنة مؤلفة من
معالجة كافة الملفات ّ
بحل هذه المشكلة.
أعضاء متفرغين ّ

قا دة ال ا ا
الدا ل لل

تصريح
بال

إحال

»

«

ت مد

إحال

ح

رسم بياني :التصريح بالشبهة:إجراءات اإلستالم و التحليل
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التطبيقات :استخدام الجمعيات لغايات تمويل اإلرهاب
للمقيمين توصيفا يتعّلق بحالة تمويل لإلرهاب عن طريق استغالل
قدمت اللجنة التونسية للتحاليل المالية
ّ .146
ّ
الجمعيات .وفيما يتعلق بهذه الحالة ،تّلقت اللجنة التونسية للتحاليل المالية  4تصاريح بعمليات مشبوهة من بنوك مختلفة
توجه االتهام إلى جمعية ج ،1وشركة بناء ش ،ومدير هذه الشركة م.
ّ

عدة عوامل بالبنوك إلى رفع التصاريح عن العمليات المشبوهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية .و ّأوال،
 .147دفعت ّ
أن السيد م هو عميل من دون أي سجل إجرامي سابق لدى البنك الذي يتعامل معه ومدير شركة البناء ش وهو لم
اتّضح ّ
وحّولت
يطلب أبدا من قبل أي قرض مصرفي .والحقا ،أتت األموال التي تلقتها الشركة ش بشكل عام من الجمعية جُ 1
حبت نقدا .وأخي ار ،عندما سأل البنك السيد م عن موضوع األموال التي
على الفور إلى الحساب الشخصي للسيد م أو ُس َ
وهدد بفسخ عالقته مع البنك كعميل.
ترددا يستدعي
الشك في اجابته ّ
جرى تلقيها ووجهتها ،ابدى ّ
ّ

.148

طى تحليل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بصورة خاصة تاريخ إنشاء الجمعية والعالقة
نظ ار لهذه العوامل ،غ ّ

التي تربط ما بين هدف الجمعية واألنشطة التي تقوم بها وأهمية ومصدر األموال وقائمة بأسماء المؤسسين ولمحات عن
حياتهم والعالقات ما بين مختلف األشخاص المعنيين والمستفيدين من العمليات وأخي ار طبيعة العمليات المصرفية .وقد
سمح توحيد الحسابات ودراسة المقارنات بين المبالغ والتواريخ ووجهات األموال بتحديد وجود عالقات أكيدة تربط ما بين
ألن السيد م كان مدير ش وعضو مؤسس في الجمعية ج .1وتم ّكنت اللجنة التونسية للتحاليل
الجمعية ج 1والشركة ش ّ
حول المبالغ المالية إلى الشركة
المالية أيضا من تحديد مصدر األموال التي جرى تلقيها :كانت جمعيات أجنبية مختلفة تُ ّ

أن أحد األعضاء المؤسسين في هذه الجمعيات كان قد أُدرج إسمه على قائمة األشخاص المحظورين الخاصة
ش ،علما ّ
بالمكتب االمريكي لمراقبة األصول األجنبية .وبعد اكتشاف هذه العوامل التي تش ّكل أدلة دامغة على االشتباه بتمويل

وقررت عدم تجميد األموال لكي ال
اإلرهاب ،أحالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية نتائج تحليلها إلى وكيل الجمهورية ّ
يتنبه المشتبه بهم.
ّ
.149

أكدت نتائج التحقيق الذي أجرتها ادارة مكافحة اإلرهاب لدى الشرطة وجود عالقات تربط ما بين الجمعية ج1

والشركة ش بهدف تمويل إرسال الشباب التونسيين إلى سوريا للمشاركة في الجهاد .وقد أوقف تسعة أشخاص (من بينهم
وج ّمدت حساباتهم (بما في ذلك حسابات الجمعية والشركة) .وقد اخذت القضية تبعا لذلك مسارها التحقيقي الالزم.
السيد م) ُ
التحليل االستراتيجي

.150

إضافة إلى تحديد التطبيقات على اساس تصاريح االشتباه ،بادرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى

تحليل استراتيحي لملفاتها أخذة بعين االعتبار المعلومات التي جمعتها لدى البنوك وغيرها من الجهات المبلغة.

ويهدف هذا التحليل إلى تقييم المستوى الفعلي للمخاطر في القطاع المصرفي قصد التعرف على االتجاهات
والتطبيقات في هذا القطاع .بالنسبة إلى  80تقرير تم إحالتهم (يجوز أن تستند إحالة تقرير إلى عدة تصاريح بالشبهة)
فقد تعلقوا بتصاريح تم استالمهم بين 2005م و2014م ،فقد انتهى التحليل االستراتيجي للجرائم األصلية الى النتائج
المبينة بالجدول التالي:
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تم العثور عليها في التصاريح بالعمليات المشبوهة التي جرى
أهم الجرائم األصلية التي ّ
الجدول رقم  – 4أمثلة عن ّ
النظر فيها
عدد الملفات من بين  80ملفا

الجرائم األصلية
الفساد

22

اإلرهاب وتمويله

16

التزوير

14

التهريب

10

االحتيال

9

خرق قوانين الصرف

7

التعاون وتبادل المعلومات
.151

أعربت كافة السلطات المختصة التي قابلها فريق التقييم عن أمانيها بتحقيق المزيد من التعاون مع اللجنة

التونسية للتحاليل المالية كما أعربت عن رضاها عن المساهمة التي تقوم بها اللجنة .كما أشارت بعض السلطات إلى
ِ
يبين بوضوح العدد المتراكم من التصاريح بالعمليات المشبوهة التي
النقص في التغذية العكسية من قبل اللجنة األمر الذي ّ
لم تُعالج بعد.
قدمتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى السلطات العامة في إطار
 .152تظهر األرقام التالية الطلبات التي ّ
التحليالت التي تجريها هذه اللجنة (وال تغطي هذه األرقام قواعد البيانات التي ُيمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية النفاذ
إليها بصورة مباشرة).

المقدمة من اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى السلطات العامة واألجنبية النظيرة في إطار
الجدول رقم  – 5الطلبات
ّ
التحليالت التي ُتجريها اللجنة:

الطلبات المرسلة

الهيئات الوطنية ()2013

2

اإلدارة العامة

للمحاسبة العمومية

واالستخالص

اإلدارة العامة للجمارك

2

و ازرة العدل

2

13

الشرطة القضائية

1

قضاة التحقيق

49

الهيئات األجنبية النظيرة

89

المجموع
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.153

تولي اللجنة التونسية للتحاليل المالية فعليا اهتماما خاصا للحفاظ على سرية المعلومات (المالية أو غير ذلك)

جدا اإلجراءات وطرق الوصول
ويحدد القانون الداخلي
التي تم جمعها ،ووضع سياسة تضمن أمن المعلومات.
المفصل ّ
ّ
ّ
إلى المعلومات في قواعد البيانات .ويجب إرسال المعلومات السرية إلى الطرف المعني بطريقة آمنة وتحديدا في ظرف

مختوم أو بريد إلكتروني مشفر ال يمكن فك تشفيره سوى بعد استالمه من الطرف المعني .وفي الوقت عينه ،يجري تبادل
المعلومات مع خاليا االستعالم المالي األجنبية عن طريق القناة اآلمنة  .Egmont Secure Web32لكن ال بد من

أن اإلحاالت إلى النيابة العامة تُجرى حص ار بواسطة ساعي بريد بما ّأنها عبارة عن تقارير ورقية .وفي هذا
اإلشارة إلى ّ
اإلطار ،يوصل ساعي البريد مباشرة الملف الموضوع في ظرف مختوم ُكتبت عليه عبارة "سري" إلى مكتب وكيل
الجمهورية على أن يحصل على تاكيد باستالم الملف رسميا .وتُضاف تقارير اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى ملفات
لمحامي المتّهمين الوصول إليها.
التحقيق ُ
ويمكن بالتالي ُ

.154

االستنتاج

تستقبل اللجنة وهيئات إنفاذ القانون مجموعة واسعة من البيانات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة التي

تجيز لها تحليل المعاملت المالية المشتبه في ارتباطها بغسل أموال أو تمويل إرهاب .وتصدر اللجنة تقارير تتضمن
تتميز بالنوعية والتي يتم استعمالها بشكل كبير من قبل
تحاليل مالية ذات جودة عالية .وتقوم اللجنة بجمع معلومات مالية ّ
سلطات إنفاذ القانون ()1.6
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حتى وإن أخذت اللجنة بعين اإلعتبار المخاطر الرئيسية بشكل جيد التي تم تحديدها في تونس ،يعيق استالم

معلومات ذات صلة وجود عدد قليل (غياب) من تقارير المعامالت المشبوهة التي ترفعها األعمال المهن غير المالية

المحددة (خاصة ،كتاب العدل ،المحامين والمحاسبين) .يبدو أن األعمال المهن غير المالية المحددة تعتبر أنها غير معنية
أو ال يحميها قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .لذلك ،إن التوعية المتزايدة وتحديد واضح لكل مهنة معنية
أمران ضروريان لمحاسبتها وتشجيعها على رفع تقارير بالمعامالت المشبوهة)6.2( .
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يتم تكييف التقارير والتحاليل اآلتية من اللجنة مع االحتياجات التشغيلية الخاصة بهيئات إنفاذ القانون وهيئات

التحقيق والمدعون العامون الذي يستعملون التقارير لتحليل التدفقات والعمليات المالية المشتبه ارتباطها بغسل لألموال أو

تمويل اإلرهاب وان اقتضى االمر تحديد الجرائم االصلية .أن تكون هذه التحقيقات قد تم فتحها تلقائيا نتيجة احالة التقارير
إلى وكيل الجمهورية فذلك يثبت جودة المعلوماة والتحليل الذي قدمته اللجنة التونسية للتحاليل المالية .ولكن التأخير في
التعامل مع بعض تقارير المعامالت المشبوهة يعيق توزيع المعلومات المالية .أشار التقرير السنوي لعام  2013للجنة أن

من بين  741تصريح عالق لغاية آخر العام ومنها  270تصريح بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب عالية .وتشرح
اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن انخفاض هذا العدد يتطلب زيادة في عدد المحللين .وبالتالي ،فإن قلة الموارد البشرية
تعيق فعالية اللجنة ()6.3
32

موقع إغمونت اآلمن هو نظام إنترنت آمن يسمح للدول األعضاء بمجموعة إغمونت بالتواصل فيما بينهم من خالل بريد الكتروني آمن بهدف

طلب وتبادل المعلومت حول حاالت أو تطبيقات أو أدوات تحليل ،الخ.

59
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وقد أفادت كافة هيئات إنفاذ القانون ذات الصلة التي التقاها فريق التقييم بانهم راضون عامة بمساهمات اللجنة.

وتسهل إعانة مسؤلي الشرطة والجمارك ضمن اللجنة تبادل المعلومات مع هذه الهيئات تسهل له تطوير التحاليل التشغيلية

والتحقيقات .باإلضافة ،تولي اللجنة عناية خاصة بسرية المعلومات التي تم جمعها (.)6.4

.158

رغم الجهود الكبيرة وجودة عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،تعتبر فعالية لمجمل النظام من جمع

المعلومات والتحليل والمعالجة متوسطة نظ ار للنقص في الموارد وضعف مستوى اإلبالغ لدى المهن واألعمال غير
المالية المحددة.

 3 . 4الفعالية :النتيجة المباشرة ( 7التحقيقات والمالحقات القضائية فيما يتع لّ ق بغسل األموال)
ويمكن
ُ .159يجري وكيل الجمهورية ونائبوه وقضاة التحقيق التحقيقات والمالحقات القضائية فيما يتعّلق بغسل األموالُ .
للقطب القضائي المالي وقضاة التحقيق االستعانة بأجهزة الشرطة العدلية.
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في تاريخ الزيارة الميدانية ،كانت وحدة المعلومات القضائية التي أنشئت في أواخر العام  2012تجري 154

معينة من
حالة غسل أموال محالة من المدعي العام ورئيس القضاة في محكمة تونس .مع ذلك ،لم يتم إنجاز سوى حاالت ّ
ويتجسد المثال الوحيد الذي ُيمكن إعطاؤه في هذا المجال في حكم اإلدانة بغسل األموال والذي أُحيل
قضايا غسل األموال.
ّ

المتهم ،وهو صهر
إلى فريق التقييم .ويتعّلق هذا الحكم الذي يعود تاريخه إلى العام 2012م بقضية جرت فيها مالحقة
ّ
الرئيس السابق بن علي ،الذي ّبرر زو ار تحويل مبلغ  500,000يورو إلى حساباته في سويسرها وتونس على ّأنها نصيبه
لمدة  15عاما بتهمة التزوير وغسل
من بيع أسهم يملكها في شركة أجنبية وهمية .وقد أُدين هذا المتّهم غيابيا بالسجن ّ
األموال وصدرت بحّقه مذكرة توقيف دولية.

بحق قضايا غسل األموال ،مرتبط من
أن هذا الوضع ،الذي يتّسم بالعدد المحدود ّ
 .161ويبدو ّ
جدا لإلدانات الصادرة ّ
مدة اإلجراءات المتعددة التي بدأ تطبيقها بعد ثورة العام 2011م حول قضايا الفساد المرتبطة بالنظام السابق.
جهة بطول ّ
وشملت العديد من هذه الحاالت على تحقيقات دولية في غاي mالتعقيد تتطلب طلبات مساعدة قانونية من دول عديدة

ومراكز مالية لم تقدم بعض منها اي ردود أو قامت بتوفير ردود غير كافية أو مأخرة (راجع التطورات في القسم  8حول

التعاون الدولي) .ومن جهة أخرى ،بضعف التدريبات وغياب الخبرات أو الموارد يجب ذكرها كعائق لتطبيق بشكل كامل

تشريعات مكافحة غسل األموال . .وتُضاف إلى هذه العوامل المصاعب التي كانت موجودة في عام  2011المرتبطة
إن القانون ُيجبر سلطات االدعاء على إثبات وجود عالقة مباشرة ما بين الجريمة
بإثبات ارتكاب جرائم غسل األموال إذ ّ

األصلية واألرباح غير المشروعة .يحتاج قضاة التحقيق والمدعين العامين إلى الخبرة المطلوبة في الممارسة لمالحقة
غسل األموال في ظل غياب دليل قوي عن وجود رابط بين الجناية والمعامالت المالية .وبشكل خاص ،كان قضاة

أن إثبات فساد
ظل غياب قانون ّ
يحدد بوضوح ّ
التحقيق غير مشجعين كثي ار على استخدام توصيف غسل األموال في ّ
السيما سلوك المتّهمين .منذ ذلك الوقت ،سنت السلطات التونسية
مصدر األموال ُيمكن أن ينتج عن ظروف موضوعية ّ
60

تشريع جديد يلقي عبء اإلثبات على ظروف محددة تظهر أن المعماالت المالية فيها نية واضحة لتمويه طبيعة المعامالت
أو ملكية األصول .نتيجة لذلك ،تم إحالة المزيد من الحاالت إلى غرف االتهام (انظر الفقرة .)172
قدمت هذه اإلدارة
 .162في الشرطة ،لدى إدارة الشرطة العدلية وحدة
متخصصة تعالج القضايا االقتصادية المعّقدة .وقد ّ
ّ
تبين من هذه األمثلة ّأنه غالبا
التي تحتوي على  81عميال لفريق التقييم أمثلة عن التحقيقات المالية التي قامت بها .وقد ّ
ما كان يجري التركيز على مالحقة الجريمة االصلية وفي بعض الملفات على مصادرة عائداتها أكثر منه على وقائع غسل
ظمت بعض المنظمات الدولية (البنك الدولي ،مؤسسة استعادة األموال المسروقة ،StAR
االموال .ومنذ العام 2011م ،ن ّ

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،و مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) وبعض شركاء تونس (فرنسا وسويس ار

بالتحديد) العديد من الدورات التدريبية حول المالحقات والتحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية .ومع ذلك ،ال يزال عدم تمتّع
المحّققين والقضاة التونسيين بالخبرات الضرورية وعدم تطبيقهم للممارسات الالزمة يش ّكل عائقا أمام معالجة هذه القضايا.
.163

قدمت إدارة الشرطة القضائية على وجه التحديد إحصاءات حول الجرائم األصلية التي تحّقق أرباحا هائلة.
ّ

الجريمة األصلية

عدد الموقوفين

عدد القضايا

2011م

2012م

2013م

2014م

2011م

2012م

2013م

2014م

42

99

159

266

56

95

160

237

التهريب

312

563

1508

2252

356

508

1144

2172

المخدرات

596

731

957

1112

786

1025

1308

148

الهجرة

283

85

63

73

121

75

60

64

قيمة المضبوطات

مصادرة الممتلكات
غير المنقولة،

والحسابات المصرفية،
الفساد

واآلليات (القضايا

المتعلقة بالرئيس زين
العابدين بن علي
وعائلته)
قيمة البضائع 71

مليون دينار تونس
(تبغ -وقود -كحول)
 3أطنان من الحشيش
 1006غرامات من
الكوكايين
مخدرة
 17880حبة ّ
 409000دينار
تونسي
 230قاربا
 70سفينة -
سيارتان

المصدر :إحصاءات الشرطة القضائية

61

أن
 .164تُظهر اإلحصاءات التي ّ
قدمتها اإلدارة العامة للجمارك إلى لجنة القيادة حول الدراسة الوطنية للمخاطر ّ
التهريب تليه المخدرات هما موضوع الجرائم التي تضبط وذلك بناء على نتائج التحليل األولي.
2011م – 2014م
مخدرات

بضائع

المضبوطات
 6100كغ من الحشيش

--

 87437حبة مخدرة

--

 3129غراما من الكوكايين

--

تبغ ،كحول ،وقود...

عمالت

.165

القيم

 275مليون دينار تونسي
 715 655 25دينار
تونسي

في معظم الحاالت ،لم ينتج عن هذه القضايا فتح ملفات تتعّلق بغسل أموال أو كانت موضوع تحقيق مالي

موازي ،في حين أن هذه الجنايات هي من مصادر رئيسية لمحصالت جرمية تشكل مخاطر كبيرة لتونس .قدمت الشرطة
العدلية لفريق التقييم إحصاءات عن القيم المحجوزة في إطار التحقيقات حول جرائم الفساد والتهريب واالتجار والهجرة
(انظر الجدول السابق) لكنها لم تقدم معطيات تتعلق بالقيمة الفعلية للموارد المالية التي نتجت عن تلك الجرائم .بل على

العكس من ذلك ،عالجت اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية والمالية منذ أغسطس 2014م قضايا تستهدف  4مهربين من

المهربين الكبار وتشمل  19شخصا آخرين .وقد أُحيل هؤالء المتهمون إلى القضاء (اعتُقل  13شخصا وثمة  3أشخاص
فارين و 3أشخاص خارج السجن بانتظار محاكمتهم) .وقد ّأدت هذه الملفات األربع إلى ضبط  1865زجاج َة خمر و500

قدر قيمتها بـ  5ماليين دينار تونسي .ويتابع القطب
تم اكتشاف معامالت مصرفية تُ ّ
وحدة من المعدات الكهربائية .وقد ّ
القضائي المالي التحقيق لتحديد األشخاص األساسيين الذين يقومون بعمليات التهريب وغسل روؤس األموال.
قدمت اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية والمالية إحصاءات أخرى
مسجلة في قواعد بيانات الشرطة العدلية.
ّ .166
ّ
جدا من قضايا غسل األموال بناء على تعليمات وكيل
يبين الجدول الوارد أدناه ،تُعالج الشرطة العدلية حاالت قليلة ّ
وكما ّ
الجمهورية أو على اإلنابات القضائية التي يصدرها قضاة التحقيق.
التحقيقات

بقضايا

غسل

المرتبطة
أموال

2011م

2012م

2013م

2014م

والتي تجريها الشرطة

القضائية

المعلومات

بالمدعي العام
اإلنابات القضائية

الخاصة

7

4

6

2

62

2

6

3
5

على أساس بناءا على تقارير اللجنة التونسية للتحاليل المالية

12

الموقوفون

 4أشخاص

المضبوطات

مجمدة نتيجة تحقيق يستند إلى أحد تقارير
 15مليون دوالر
ّ
اللجنة التونسية للتحاليل المالية

أن اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية والمالية مسؤولة عن التحقيق في وقائع غسل األموال،
.167
على الرغم من ّ
ال يزال حجم نشاطها محدودا .ويعود ذلك إلى عدة أسباب -1 :ألن وكيل الجمهورية الذي يستلم ملفات اللجنة يتمتع بحرية
إحالة هذه التحقيقات إلى اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية من عدمه -2 ،األولوية التي تضعها السلطات بمالحقة

الجرائم االصلية أوال على حساب جرائم غسل األموال -3 ،التحقيقات المالية الموازية غير مفتوحة إذا كانت عمليات غسل

األموال تتم من قبل طرف ثالث أو في الخارج .لم تقدم السلطات التونسية أية إحصاءات حول التحقيقات التي تتعلق بهذه
النقطة االخيرة.
أن غياب أو النقص في وضوح
.168
ّ
قدمت تونس بعض األمثلة عن استخدام تقنيات التحقيق الخاصةّ .إال ّ
بالتنصت على الهاتف أو التحقيقات
(السيما فيما يتعلق
ظمها
النصوص القانونية التي تُحيط باستخدام هذه التقنيات أو تن ّ
ّ
ّ
المشتركة أو التسلل أو عمليات التسليم المراقب) يطرحان مشكالت قانونية من المفترض أن يحّلها مشروع القانون الجديد

نص يتعلق
الذي يناقشه البرلمان .وبالتالي تُستخدم مراقبة االتصاالت في حاالت جرائم التهريب أو اإلرهاب على أساس ّ
باالتصاالت ونصوص عامة تمنح قاضي التحقيق الصالحية إلصدار األوامر التي تتعلق باتخاذ التدابير الضرورية من
أجل إظهار الحقيقة.

تشير اإلدارة الفرعية لألبحاث للتحقيق االقتصادي والمالي إلى ّأنها تستطيع تحديد األصول المالية للمشتبه بهم
.169
قدمتها السلطات
بهدف الحصول ،بناء على ذلك ،على التصاريح القانونية لتجميد األصول .وال تسمح البيانات التي ّ
التونسية بتوضيح وتحديد كمية هذه التحقيقات المالية الموازية.

.170

وفقا للتقييم الشرطة العدلية من قبل خدمات التحقيق الجنائي ،تنتج فان األرباح غير المشروعة تظهر في

السيما تهريب البضائع والعمالت والفساد والتزوير المالي
تونس بناءا على سلسلة من الجرائم األصلية الداخلية والخارجية
ّ
واالحتيال (مخططات بونزي) وتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر.
.171

يحتوي القطب المالي الذي أُنشئ في أواخر العام 2012م على  10قضاة تحقيق و 5مساعدي وكيل

ويطبق قضاة القطب اإلجراءات المرتبطة بـ  154ملف يتعّلق بقضايا غسل األموال أحيلت عليهم من قبل
الجمهورية.
ّ
التعهد بملفات تتعّلق بقضايا
وكيل الجمهورية ورئيس محكمة تونس .وبالتوازي مع ذلك ،يواصل قضاة التحقيق في القطب ّ
الحق العام التي أحيلت إليهم قبل تعيينهم بالقطب المالي .عالوة على ذلك ،ال يحصل هؤالء القضاة على المساعدة من أي

تم إنهاء  22قضية ترتبط بغسل األموال؛ وأحيلت  14قضية على
هيئة مختصة في الشؤون المالية .في الوقت الحاضرّ ،
بحق  8قضايا أحكام بعدم سماع الدعوى .كما أحيلت إلى القطب المالي  18قضية ترتبط بتمويل
دائرة االتهام كما صدر ّ
63

قضيت ْين أحيلت إلى دائرة االتّهام .وال يزال القطب المالي إذا مؤسسة قضائية قيد التطوير وال يوجد أي
اإلرهاب من بينها
َ
ظم عمل هذا القطب .وتعتمد فعالية هذه الوحدة الجديدة على سلسلة من التدابير التشريعية أو
نص قانوني خاص يؤطر وين ّ
التنظيمية .وهذه هي الحال بالنسبة لتعريف دور المساعدين القضائيين المسؤولين عن مساعدة القضاة في دراسة الجوانب

المالية للملفات.
بموازاة ذلك ،يعالج ممّثل النيابة العمومية بالقطب المالي الملفات قبل إحالتها إلى قضاة التحقيق في هذا

.172

القطب المالي:

عدد

عدد القضايا قبل

إحالتها إلى قضاة

األشخاص

مصدر القضايا

التحقيق

المالحقين
قضائيا

اللجنة التونسية

للتحاليل المالية

46

108

الشكوى

18

اإلدارة

عدد

أوامر

التجميد

قيمة

المبالغ

المجمدة
ّ

عدد أوامر

رفع التجميد

اإلدارة

الخاصة

العامة

4

40

340

50

جاري

احتسابها

2

المصدر :وكيل الجمهورية
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تشمل هذه القضايا الملفات الثمانين التي أحالتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية على وكيل الجمهورية منذ

2011م ،مع عدم وجود إحاالت قبل هذا التاريخ.
إحصاءات حول مصير التصاريح التي تحولها اللجنة التونسية للتحاليل المالية
 2011م
إحالة ملفات على وكيل

الجمهورية

أموال

مع

تجميد

إحالة ملفات على وكيل

الجمهورية

أموال

دون

تجميد

العدد الجملي للتصاريح

9

 2012م
8

 2013م
58

 2014م
2

24

60

92

44

33

68

150

46

64

بالشبهة المحالة

المصدر :اللجنة التونسية للتحاليل المالية
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خالل العام  ،2013أحالت اللجنة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس  16ملفا تعّلق ب ـ 150

تصريح بالشبهة ،أي بمعدل  9تقارير في الملف الواحد .تتوزع الملفات الستة عشر على  14ملف حول  130شخص

طبيعي معظمهم غير مقيم وملفين اثنين حول  20شخص معنوي .تتعلق الملفات ااتي جرت معالجتها في 2013م أساسا

حول الجرائم األصلية التالية :االحتيال المالي والجمركي ،الفساد في إطار صفقة عمومية بدولة اجنبية ،اختالس أموال

عامة مصدرها دول خارحية والتحيل من خالل نظام التسويق الهرمي.
تمت معالجتها في العام 2013م تعّلقت بتصاريح عمليات
.175
فيما يتعّلق بالجرائم األصليةّ ،
فإن الملفات التي ّ
مشبوهة ترتبط باالحتيال الضريبي والجمركي والفساد في إطار صفقة عمومية خاصة ببلد أجنبي واختالس أموال عمومية
مصدرها بلد أجنبي واالحتيال من خالل نظام التسويق الهرمي .عالوة على ذلكّ ،أدت التعبئة القوية ألدوات مكافحة غسل
األموال/تمويل اإلرهاب السترداد األصول المكتسبة بصورة غير شرعية ومكافحة الفساد (األولوية القصوى منذ العام
2011م) إلى فتح  1368قضي َة فساد (من بينها  669قضية تتعلق بالرئيس السابق وعائلته و 136حالة ترتبط بغسل
األموال).
لم تُصدر و ازرة العدل مبادئ عامة توجيهية لتوجيه عمل النيابة العمومية وتعزيز فهم سياسة مكافحة غسل
.176
األموال .وهي لم تتم ّكن إذا من تحديد بوضوح سلم أولويات ُيمكن للتحقيقات ذات الصلة أن تستفيد منه .وعمليا ،غالبا ما
تم في إطارها اعتقال أشخاص أو الملفات التي تتعّلق بالجرائم األكثر خطورة .وال تتوافق
تُمنح األولوية إلى الملفات التي ّ
هذه المعايير مع ضرورة منح األولوية لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ولكنها غير
.177
كل من سلطات المالحقة الجنائية قواعد بيانات (النيابة العمومية وقضاة التحقيق والمحاكم) ّ
تمتلك ّ
وعبرت عن رغبتها بمنح األولوية الواضحة إلى معالجة جرائم
مترابطة .وقد الحظت السلطات التونسية وجود هذه النواقص ّ
غسل األموال وتمويل اإلرهاب والفساد.
االستنتاج
.178

قبل عام 2011م  ،لم يكن هناك أي تحقيق أو مالحقة في قضايا غسيل األموال وتمويل اإلرهاب .لذلك ،فإن

الجهود المبذولة والنتائج المحققة منذ 2011م تعتبر هامة ألن  154حالية كانت قيد ا التحقيق في تاريخ الزيارة في
 .2015فمنذ عام2011م ،منحت األولوية في األول إلى استرجاع األموال المكتسبة بصورة غير مشروعة ومالحقة قضايا

الفساد الكبيرة .ويتم تحليل عمليات غسل عائدات الفساد بشكل أساسي في إطار هذه الملفات .في هذا اإلطار ،عملت
السلطات التونسية جاهدة على وضع نظام للتحقيقات والمالحقات والعقوبات أكثر فعالية .كما أتت في هذا االتجاه كل من
عمليات إنشاء وتطوير اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية ضمن الشرطة العدلية ،إنشاء القطب القضائي المالي نهاية
2012م وتدريب القضاة والمحققين بمساعدة عدة منظمات دولية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مكتب األمم

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية) اكتشاف الجرائم المالية من قبل

اللجنة التونسية للتحاليل المالية وفتح نظام تحقيق انطالقا من تصاريح بعمليات مشبوهة .وقد نتج عن ذلك وجود اليوم
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 154تحقيقا جاريا حول غسل األموال في حين انعدم وجود تحقيق واحد قبل ذلك التاريخ  14 .حالة من هذه الحاالت تم
إرسالها إلى الغرفة االتهامية تظهر انها قريبة من النتيجة والحكم.)7.1( .
.179

وتتعلق هذه التحقيقات والمالحقات بنشاطات غسل األموال التي تنتج عن جرائم أصلية تم تحديدها على أنها

التهديدات األساسية :الفساد وتمويل اإلرهاب والتهريب في تونس (.)7.2
.180

إن

مدى وصعوبة التحقيقات الدولية التي أطلقت بهدف تحديد الممتلكات بالخارج الراجعة لألشخاص

المالحقين بتهمة الفساد (تمت مصادرة أصولهم في تونس بموجب ق اررات إدارية) يشرح بشكل كبير صدور إدانة واحدة فقط
بغسل أموال .وتجدر المالحظة إلى أن هذه المدة الطويلة وأحيانا جمود بعض الملفات يعود جزئيا وبحسب السلطات
التونسية إلى عدم كفاية أو غياب التعاون من قبل بعض الدول الرئيسية .وتؤكد تحاليل مسائل التعاون الدولي (انظر القسم

 8من التقرير) هذا التحليل إلى حد معين.

يشارك فريق التقييم هذه المهمة لكنه يالحظ بالمقابل وجود مشاكل أخرى ال ّبد من اإلشارة إليها .بشكل
.181
خاص ،ال يبدو أن القطب القضائي المالي يملك كافة الوسائل الضرورية إلتمام مهمته ،بما أن القضاة التابعين مسؤولون
في الوقت عينه عن معالجة ملفات قضايا الحق العام التي تكون قائمة في مكاتبهم عندما ينضمون إلى القطب .إضافة

إلى ذلك ،لم يتم وضع اإلطار القانوني لعمل القطب بموجب القانون ما يؤخر تطوير المساعدين الماليين الذين سوف

يدعمون عمل القضاة ويبقى القطب المالي في الدولة مؤسسة قضائية قيد التطور تعتمد فعاليتها على سلسلة إجراءات
تشريعية أو تنظيمية وتطبيقها .هذا هو الحال بالنسبة إلى تعريف دور المساعدين القضائيين الموكل إليهم مهمة مساعدة
القضاة في دراسة المسائل المالية للملفات .وفي ظل غياب أو نقص وضوح النصوص التي تحيط أو تنظم استعمال تقنيات
التحقيق الخاصة (بشكل خاص ،التنصت على المكالمات الهاتفية ،تحقيقات مشتركة ،التسلل أو عمليات التسليم المراقب)

تطرح مشاكل قانونية .مشروع قانون قيد الدراسة في البرلمان في تاريخ الزيارة الميدانية (تمت الموافقة عليه في يوليو
 2015كان ضروريا لتأطير استعمال هذه التقينات ووضع أساس قانوني سليم أكثر (.)7.3
.182

ال يستطيع فريق التقييم البت في مسألة الفعالية ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبات انطالقا من حالة إدانة

جنائية واحدة لغسل األموال ،ولكن تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءت البديلة مثل المصادرة اإلدارية لمحصالت الفساد أكدت
عدم استفادة الجناة للمحصالت اإلجرامية (.)7.4

.183

في الحاالت التي تكون فيها اإلدانة غير ممكنة لوقائع غسل األموال ،لم يطلع فريق التقييم على إجراءات

محددة بديلة تتعلق بالعدالة الجنائية .مع ذلك ،سمحت المصادرة اإلدارية لممتلكات األشخاص المالحقين بتهمة الفساد ومن
دون انتظار النطق بإدانات ومصادرة لمئات ماليين الدوالرات منذ 2011م (.)7.5

.184

في النهاية ،أدت مسألة حشد وتعبئة أدوات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (منذ  )2011إلى إطالق

 154حالة غسل أموال في مناطق مجاالت ذات أولوية عالية تتطلب تحقيقات دولية في غاية التعقيد .وقد نتجت إحدى

هذه الحاالت إدانة ومصادرة موجودات المدعى عليه من قبل دولة أجنية مما أدى إلى استرجاع  29مليون دوالر أميريكي

إلى تونس و 14حالة أحيليت إلى غرف االتهام ،بالتالي ،فهي قريبة من إصدار الحكم بها .وال يحل هذا الحشد سنوات من
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عدم التحرك واالهتمام في الفترة السابقة .ويشرح هذا االمر وجود اليوم عدد كبير من اإلدانات .فيما اتخذت اإلجراءات
لمعالجة غيابالخبرات والوسائل القانونية أو الموارد غير الكافية التي تضعففعالية مالحقة الحاالت المطلقة بعد عام
 .2011ويشير فريق التقييم إلى أن ضمان فعالية النظام يتطلب تحسينات أساسية.

.185

يعتبر مستوى الفعالية الذي وصلت إليه تونس فيما يتعّلق بالنتيجة المباشرة  7متوسط.

67

 3.5فعالية النتيجة المباشرة ( 8المصادرة)
المصادرة اإلدارية
في إطار مكافحة الفساد التي بدأت بعد الثورة وسقوط نظام بن علي ،ش ّكل استرداد األصول المكتسبة بصورة
.186
غير شرعية أولوية أساسية بالنسبة إلى السلطات التونسية .وقد أُطلقت سياسة مصادرة إدارية منذ شهر مارس 2011م مع:
( )1فرض تدابير مصادرة على األموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي
وأقربائهما من خالل إقرار مرسوم بتاريخ  14مارس 2011م (المرسوم رقم  13الصادر في العام 2011م)؛

( )2إنشاء لجنة مصادرة (المرسوم رقم  13الصادر في العام 2011م ،المادة )3؛

( )3إنشاء لجنة وطنية السترداد األموال المنهوبة المتواجدة في الخارج بموجب المرسوم رقم  15الصادر في
 26مارس 2011م؛
تم استردادها لفائدة الدولة
( )4إنشاء لجنة وطنية تُعنى بالتصرف في األصول واألموال المصادرة أو التي ّ
بموجب المرسوم رقم  68الصادر في  14يوليو 2011م.
ال ّبد من اإلشارة إلى الملحق ( 1تقرير االلتزام الفني – القسم  1التوصية  )31للحصول على المزيد من
.187
تم بلوغها بواسطة نظام المصادرة اإلدارية الذي ُوضع في أعقاب الثورة
التفاصيل حول هذا النظام .وتعتبر النتائج التي ّ
مهمة .وقد قامت لجنة المصادرة حتى اآلن بمصادرة  536مبنى و 674شركة و  42 739أصول منقولة عائدة
التونسية ّ
المحددين في المرسوم رقم  13الصادر في العام 2011م .وقد سمحت هذه السياسة
إلى  114شخصا من األشخاص
ّ

باسترداد أصول تبلغ قيمتها مئات ماليين الدوالرات (حوالي  600مليون دوالر في العام 2012م أي ما بين  5و %6من
المصادرة.
الميزانية العامة للدولة و 225مليون دوالر في العام 2013م) بعد إعادة بيع األصول ُ

.188
بصحتها.33
ّ

أن تدابير المصادرة اإلدارية تخضع حاليا للمالحقة القضائية نتيجة التشكيك
ال ّبد أيضا من اإلشارة إلى ّ

شهر ْي فبراير ومارس 2011م ،أُصدرت إنابات قضائية دولية لتحديد أصول األشخاص المتواجدين في
.189
ما بين َ
الخارج والمستهدفين في المرسوم وتجميد هذه األصول ومصادرتها .على هذا األساس ،تم تحديد  90مليون دوالر تقريبا
تم تجميدها .وجرى
مودعة في حسابات في سويس ار وشقق متعددة في باريس و 30مليون دوالر تقريبا مودعة في لبنان ّ
استرداد بعض األصول :من ذلك طائرتَْين (واحدة في فرنسا وأخرى في سويس ار) ويختَْين (واحد في إسبانيا وآخر في
مجمدة في لبنان.
إيطاليا) و 30مليون دوالر ّ

33
ولكن هذا القرار قابل للطعن فيه.
في مايو 2015م ،ألغت محكمة ابتدائية صالحية المرسوم االشتراعي رقم  13الصادر في العام 2011مّ ،
ولم تتم ّكن البعثة من االطالع على القرار وأسبابه.
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المبالغ المستردة في أعقاب تدابير المصادرة اإلدارية
الممتلكات واألصول في تونس
مباني

536

شركات

674

أصول منقولة

42,739

أموال نقدية

 40مليون دوالر أميركي
ممتلكات وأصول في الخارج أُعيدت إلى الوطن

أموال نقدية

 30مليون دوالر أميركي

طائرات

2

يخوت

2
محددة ومجمدة في الخارج
ممتلكات وأصول ّ

أموال نقدية

 90مليون دوالر أميركي

مباني

تم الحجز على  4مباني

مالحظة :حُ ّددت حسابات وعقارات أخرى في العديد من البلدان ولكن لم ِ
يجر اإلعالن عن هذه المعلومات باستثناء
المعلومات المرتبطة بالعقارات األربعة في فرنسا التي خضعت للحجز القضائي من ِقبل السلطة القضائية الفرنسية والعقار
تحدثت عنه الصحافة منذ العام 2011م.
الكائن في كندا والذي ّ

المصادرة الجنائية
ينص اإلطار التشريعي التونسي على المصادرة اإللزامية
.190
فيما يتعلق بالتدابير االحت ارزية والمصادرة الجنائيةّ ،
للعائدات المتأتية من جرائم غسل األموال ،وفي حال عدم إمكانية الوصول إلى هذه الممتلكات على مصادرة القيمة الموازية
لقيمتها ("غرامة تساوي قيمة التصفية" المادة  67من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) .وتسمح األحكام
المتعلقة بالمصادرة الخاصة من القانون الجنائي للقاضي بإصدار أمر بمصادرة األدوات المستخدمة في ارتكاب جريمة

أن المصادرة هي عقوبة تبعية لإلدانة
غسل األموال واألدوات المخصصة الرتكاب الجريمة .ولكن تجدر اإلشارة إلى ّ
الجنائية .وينطبق ذلك أيضا على جرائم اإلرهاب وتمويله.
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.191

إذا كان اإلطار القانوني التونسي يسمح بمصادرة عائدات وأدوات الجريمة ،لم تصدر و ازرة العدل ،بصرف

النظر عن حاالت الفساد المرتبطة بالنظام القديم ،تعميما خاصا بالسياسة الجنائية يعطي األولوية في التحقيقات إلى ضبط

حد
هذه الممتلكات ويبقى النظام حتى اآلن قليل التعبئة في قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية على ّ
سواء.
تنص على المصادرة.
.192
تم حجزها وتنفيذ األحكام التي ّ
ليس لدى تونس أي نظام للتصرف في الممتلكات التي ّ
المقدمة فيما يتعلق بالحجز والمصادرة من ِقبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات
وال تأخذ اإلحصائيات والبيانات ّ
االدعاء شكال موحدا .وفي بعض األحيان ،تستحيل المقارنة فيما بينها ،األمر الذي يجعل تفسيرها صعبا للتحّقق من مدى
فاعليتها.

أن هذه
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فيما يتعّلق بالملفات التي أحالتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى السلطات القضائية ،نالحظ ّ
تنص على تجميد األصول ( 119تقري ار عن عمليات مشبوهة مع تجميد األصول ذات الصلة
اللجنة تلجأ فعليا إلى تدابير ّ
منذ العام 2011م ،أنظر إلى الجدول أدناه) .وفي العام 2014م ،شملت كامل اإلحاالت تقريبا تدابير تجميد.

الجدول :توزيع تقارير العمليات المشبوهة المحالة إلى وكيل الجمهورية من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية منذ

العام 2011م

مجموع التصاريح
2011م

2013م

2012م

2014م

بالشبهة منذ العام
2011م

التصاريح بالشبهة
المحالة إلى وكيل

الجمهورية

دون تجميد

من

24

92

60

2

178

التصاريح بالشبهة

المحالة إلى وكيل
الجمهورية

مع

9

58

8

44

119

تجميد األموال
 9.626.271يورو
المبالغ المجمدة

$ 15.001.839

 377.448دينار

 1.645.689دينار

تونسي

33

68

تونسي

 44.456يورو

 9.747.043يورو

 2351جنيه

 2351جنيه

$ 429.342
استرليني

 76.316يورو

$ 17.231.245

$ 1.800.064

 207.197دينار

 2.230.334دينار

تونسي

مجموع التصاريح
بالشبهة

150

(المصدر :اللجنة التونسية للتحاليل المالية)
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استرليني
تونسي

46

297

لم يكن فريق التقييم قاد ار على الحصول على معلومات موحدة ومفيدة بشأن التدابير المؤقتة التي اتخذتها
.194
سلطات التتبع الجزائي في التحقيقات والتعليمات المتعلقة بغسل األموال :لم تُ ِحل الشرطة هذه اإلحصائيات إلى فريق
تم الحصول عليها من القطب االقتصادي والمالي للنيابة العمومية بتونس تشير فقط إلى عدد أوامر
التقييم ،واألرقام التي ّ
التجميد الصادرة (الجدول  Xأدناه) ،من دون تحديد منهجي للمبالغ المجمدة .وتسمح األرقام المقدمة باستنتاج أن التدابير
المؤقتة المتعلقة بقضايا غسل األموال اتُ ِخذت في الواقع في أقل من نصف الملفات تقريبا ( 50أم ار بالتجميد من أصل

 .)108عالوة على ذلك ،إن عدم وجود معلومات كاملة عن طبيعة وقيمة الممتلكات واألصول المجمدة والمحجوزة ،ال

للمقيمين بتحديد ما إذا كانت هذه التدابير كافية مقارنة بمخاطر غسل األموال التي يواجهها البلد (انظر :تحليل
يسمح ّ
المخاطر) .واإلحصائيات الجزئية المقدمة إلى فريق التقييم عن عمليات الحجز في إطار التحقيقات عن الجرائم األصلية،
ال تسمح بتحديد أولوية محددة لهذه التدابير :الحجز في تحقيقات االتجار بالمخدرات ال يستهدف إال المخدرات نفسها ،ولم
يتم على ما يبدو أي حجز لألموال النقدية أو تجميد الحسابات البنكية المفتوحة باسم األشخاص المعتقلين ،وينطبق األمر
نفسه على عمليات الحجز المتعلقة باالتجار بالمهاجرين واألسلحة والتهريب.

الجدول :مصير الملفات قبل اإلحالة إلى قضاة التحقيق في القطب االقتصادي والمالي
مصدر القضايا

عدد القضايا قبل

اإلحالة إلى قضاة

اللجنة التونسية

التحقيق

للتحاليل المالية

108

46

شكوى
18

إدارة

إدارة

عامة

خاصة

40

4

عدد األشخاص
المالحقين

 340معروفين
وآخرون

عدد أوامر
التجميد
50

قيمة

المبالغ

المجمدة
جاري النظر
فيها

عدد أوامر

رفع التجميد
2

(المصدر :وكيل الجمهورية)
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من الصعب تقييم فعالية تدابير المصادرة المعتمدة كعقوبة جنائية في حاالت غسل األموال ألن المحاكم

التونسية لم تحكم إال في قضية واحدة لغسل األموال .وعلى الرغم من ذلك ،إن هذا القرار مهم ألنه يسمح لفريق التقييم
التحقق من استخدام المصادرة بما يعادلها في قضايا غسل األموال .في الواقع ،أصدرت المحكمة الموكل إليها هذه القضية

تم تبييضها ،وهو أمر تحول إلى غرامة تساوي قيمة التصفية ألن األموال غير متوفرة.
أم ار بمصادرة المبالغ التي ّ
واإلحصائيات بشأن تدابير المصادرة المفروضة في القضايا المتعلقة بالجريمة األصلية لم تُ َحل إلى فريق التقييم.
.196

على صعيد نقل األموال عبر الحدود ،تملك تونس أدوات عالية األداء إلدراج المعطيات عن نقل العمالت

األجنبية (قواعد بيانات الجمارك ،وو ازرة الداخلية ،والبنك المركزي ،واللجنة التونسية للتحاليل المالية ،وهي جهات تطلع
سريعا على البيانات وتجمعها وتوظفها بالتنسيق بين الدوائر الداخلية وتتداولها سريعا بين اإلدارات في تقارير شهرية بشكل
خاص) .تنفذ إدارة الجمارك كل عام عدة عمليات حجز ،ومع ذلك ،ال توفر قواعد البيانات الموجودة معلومات إحصائية

عن عدد التقارير الكاذبة ،وعدد المخالفات لواجب تقديم التقارير ،والمبالغ المعنية .ولم ُيَقدم أي دليل إحصائي لفريق التقييم
بشأن هذه النقطة .وفي حاالت استيراد العمالت من دون تصريح أو بتصريح كاذب ،يقوم موظفو الجمارك بحجز ومصادرة
المبالغ غير المصرح عنها ،ويمكنهم فرض غرامة تصل إلى  3000دينار (المادة  383من مجلة الديوانة) .وفي حال

االشتباه بغسل األموال ،تُحيل إدارة الجمارك الملف للتحقيق إلى وكيل الجمهورية ،إال أنه لم يتم تقديم أي أرقام للفريق عن
عدد اإلحاالت إلى العدالة واإلجراءات المتخذة بشأن تلك الملفات.
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الخالصة

منذ العام 2011م ،شكل استرداد محصالت الجرائم في قطاعات المخاطر المرتفعة مثل الفساد أولوية للسلطات

التونسية ،والنتائج التي تم الحصول عليها أثناء وجود الفريق تثبت فعالية تدابير المصادرة اإلدارية التي اتخذتها

الحكومة .34بشكل خاص ،تمت مصادرة االصول المحلية التي تمثل  885مليون دوالر أميركي في  2012و8.1( 2013

و ) 8.2و وتقوم إدراة الجمارك عامة بالحجز على النقد الناجم عن النقل عبر الحدود الغير مصرح عنه ( )8.3ومع ذلك،
في إطار اإلجراءات الجنائية التقليدية ،يبقى كل من النظام الذي وضعه قانون مكافحة غسل األموال/وتمويل اإلرهاب

وقانون العقوبات غير فعال بشكل كاف وال يسمح بتجريد المجرمين من عائدات وأدوات الجرائم التي يرتكبونها )8.4( .وفي
حال سمح تشكيل اللجنة الوطنية إلدارة األصول بإدارة شفافة وسليمة للمصادرات الصادرة أحكامها ،فإن غياب النظام
يعوِق
الفعال في الممتلكات الخاضعة للمصادرة .وهو يحرم أيضا السلطات
التصرف ّ
ّ
المماثل في المسائل الجنائية ّ
المختصة من األدوات لتحليل فعالية النظام وإصدار التوجيهات المطلعة من أجل تحسين تنفيذها .ثمة حاجة إلى إجراء

تحسينات أساسية ..

.198

مستوى الفعالية الذي سجلته تونس للنتيجة المباشرة  8هو متوسط.

 3.6توصيات بشأن النظام القانوني والمسائل العملية
•

يجب تعزيز الموارد البشرية والمادية للجنة التونسية للتحاليل المالية من أجل التمكن من التعامل مع العدد المتزايد
من التصاريح بالشبهة.

•

إن الحفاظ على رابط بين أعضاء هيئة صنع القرار في اللجنة التونسية للتحاليل المالية واإلدارة األصلية ،إضافة

عمليا الحضور جميعا لوضع اللمسات األخيرة على أي ملف ،قد
إلى نصاب قانوني من ستة أشخاص يلزمهم
ّ
يمِثّل أيضا عقبة أمام فعاليتها .ويجب كذلك الشروع في التفكير في نظام جديد يجب اتباعه إلحالة الملفات على
العدالة.

•

يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام بإجراءات التوعية بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

•

يجب أن تحدد سلطات التتبع القضائي التونسية استراتيجية شاملة لقمع جرائم مكافحة غسل األموال وتمويل

على نحو أكثر توات ار فيما يخص األعمال والمهن غير المالية المحددة.

اإلرهاب .وبشكل خاص ،يجب على إدارة القضايا الجنائية أن تشجع المحاكم ،وذلك بموجب منشور ،على
استعمال صفة غسل األموال عندما تسمح العناصر الظرفية بإثبات وجود رابط بين العملية واحتمال وجود جريمة
أصلية .باإلضافة ،على المحاكم أن تحث على إطالق تحقيقات ومتابعات لغسل األموال انطالقا من جرائم

أصلية.

•

إن القانون الذي تضعه السلطات التونسية إلرغام المتهم على إثبات المصدر المشروع لألصول عندما يفرض
تعقيد وغياب المبرر االقتصادي للعمليات أنها ظاهريا تهدف إلى إخفاء الجرائم يجب إعداده والتصويت عليه
بسرعة.

•

يجب سد الثغرات في نقص الوسائل المادية ،والتدريب أو القوانين المتعلقة بأساليب التحقيق الخاصة أو تنظيم
القطب المالي كما يجب إعادة تقييم تخصيص الموارد لتسهيل فعالية التحقيقات والمالحقات القضائية.

34

تجدر اإلشارة إلى أن السلطات القضائية تفحص حاليا صالحية تدابير المصادرة التي اتخذتها الحكومة بموجب المرسوم .2011-13
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•

يجب أن تكون سلطات التتبع الجزائية (الشرطة والحرس الوطني وقضاة المحاكم والنيابة العمومية) على ّبينة من
أهمية وأولوية مصادرة كل عائدات الجريمة ،بما في ذلك العائدات المنقولة إلى أطراف ثالثة ،وأن تكون على علم
بذلك .ويجب أن تُصدر و ازرة العدل منشو ار في هذا الشأن عن السياسة الجزائية؛ مع تحديد أهداف واضحة على
المديين القصير والمتوسط؛ ووضع مبادئ توجيهية تفرض إجراء التحقيقات المالية بشكل منتظم في القضايا
الكبيرة ،خصوصا في الجرائم األصلية الهامة في تونس؛ وتعزيز األنشطة التدريبية للسلطات المختصة بالحجز
والمصادرة.

•

التصرف في الممتلكات المحجوزة وتنفيذ األحكام القضائية
السلطات المختصة مدعوة إلى إنشاء نصوص حول
ّ
التي تنص على المصادرة .إنشاء هيئة للتصرف في الممتكات المحجوزة والمصادرة بقرار مصادرة إداري إذ
أثبتت أنها تجربة ناجحة ،يمكن أن تنظر السلطات التونسية بإمكانية وضع هيكلية مركزية مشابهة للمصادرات
الجزائية .من شأن ذلك أن يسمح للسلطات القضائية بالحصول على المساعدة القانونية والعملية المفيدة لتحقيق

•

التصرف في الممتلكات المحجوزة أو المصادرة حتى صدور الحكم النهائي.
المصادرة والحجز المرجوين أو
ّ
يجب وضع إحصائيات مركزية وذات صلة وواضحة عن حجز ومصادرة األصول في تونس والخارج ،وتقاسم
األصول ،والجرائم التي كانت وراء اتخاذ التدابير (غسل األموال والجرائم األصلية) ،والمصادرات المتعلقة بتقديم
معلومات كاذبة أو تصريحات كاذبة على الحدود ،وكذلك المبالغ المعادة إلى الضحايا ،لتحديد ما هي التعديالت
المطلوبة في السياسة الجنائية.
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 .4تمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح
االستنتاجات الرئيسية
•

لم تُ ْد َمج التحقيقات المتعلقة بتمويل اإلرهاب في االستراتيجيات الوطنية إال إلى حد معين.
يبدو أن إنشاء "قطب مكافحة اإلرهاب" ،بموجب مرسوم في  29سبتمبر 2014م هو دليل على وضع نهج أكثر

•

ال تتضمن آلية تنفيذ العقوبات المحددة نظاما قانونيًّا يفرض على "أي شخص" ،ومن دون تأخير ،تجميد أصول األشخاص

•

ال توجد آلية قانونية لتنفيذ العقوبات فيما يتعلق بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

•

استراتيجية.

المدرجة أسماؤهم في اللوائح.

•

مستوى الفعالية المسجل على صعيد منع تمويل اإلرهاب معتدل بسبب القيود القانونية والعملية التي تعترض تنفيذ العقوبات

•

يشكل نقص موارد السلطات المختصة عقبة رئيسة أمام مراقبة الهيئات غير الهادفة للربح.

ضد األشخاص المدرجة أسماؤهم في اللوائح.

 4.1السياق
 .199صادقت تونس على اتفاقية نيويورك لقمع تمويل اإلرهاب في  10يونيو 2003م .وأدرج قانون مكافحة غسل
األموال/تمويل اإلرهاب لعام  2003هذه االتفاقية في القانون المحلي .كذلك ،اعتمدت تونس نظاما قانونيًّا يسمح للمحكمة

أو للسلطة المختصة بتعيين األشخاص أو الكيانات وفقا للقرار  ،1373وآلية لتجميد ممتلكات األشخاص أو المنظمات
المذكورة من ِقبل لجنة العقوبات .وينص قانون  12أغسطس 2009م على تدابير إضافية بشأن تجميد األصول ،بعد أن
أشير إلى هذه األخيرة في القرار الصادر عن وزير المالية في  24يناير 2014م.

 4.3الفعالية :النتيجة المباشرة ( 9تحقيقات ودعاوى تمويل اإلرهاب)
( )9.1المالحقات واإلدانات في تمويل اإلرهاب
 .200لم تصدر السلطات التونسية أي إدانة قضائية بشأن أعمال مصنفة على أنها تمويل لإلرهاب.
( )9.2تحقيقات في جرائم تمويل اإلرهاب
 .201إن التحقيقات في جرائم تمويل اإلرهاب جارية .وقامت الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم اإلرهابية التي كانت تابعة
للشرطة العدلية حتى شهر يونيو 2014م ،والتي ارتبطت منذ ذلك الحين باإلدارة العامة للمصالح المختصة ،بوضع عشرة
أشخاص قيد االحتجاز في العام 2014م في قضية تتعلق بجمعية .واشتُبه بأن هذه األخيرة كانت تتعامل مع مؤسسة
إرهابية ،نظ ار إلى عالقتها مع جمعية أجنبية أرسلت لها تحويالت نقدية مختلفة من بلد أجنبي .في هذه القضية ،بدا أن

تمت إحالة الملف
ّ
مسيري الجمعية في تونس معروفون لدى إدارة المصالح المختصة بعالقتهم بتونسيين ُقتلوا في سورياّ .
إلى المحكمة بعد مصادرة ماليين الدينارات ،وأجهزة معلوماتية وسيارات .وقد أفادت الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم
74

اإلرهابية عن قضايا كثيرة أُخرى أُحيلت إلى النيابة العامة ومتعلقة بتمويل سفر مقاتلين متوجهين إلى سوريا .وبعيدا عن
تمت إحالتها من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعد
هذه القضية ،تتم التحقيقات الخاصة في التصاريح بالشبهة االتي ّ
دراستها ،على سلطات التتبع ..وعليه ،من بين  80قضية محالة منذ العام 2010م من اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى
النيابة العامة ،استندت  16قضية إلى تقارير متعلقة بعمليات مشبوهة أو تمويل لإلرهاب .أوكل للقطب المالي عدد 18
ملف تمويل إرهاب ،ستة عشر منها مصدرها اللجنة التونسية للتحاليل المالية .وقد أُعيد اثنين منهما إلى دائرة االتهام وهما
في طور اإلنجاز القضائي.
 .202في الواقع ،تعاني نشاطات دوائر الشرطة والقطب القضائي المتخصص في هذا القطاع من العيوب والثغرات التي
تمت مالحظتها في تحليل النتائج المباشرة  6و .7ويبقى استخدام تقنيات التحقيق الخاصة محدودا فيما برزت الحاجة إلى

مشروع قانون يتم مناقشته حاليا خالل الزيارة الميدانية (يجري التصويت عليه في يوليو 2015م) لتثبيت بشكل أفضل

استعمال هذه التقنيات من الناحية القانونية .لم يتم استعمال المعلومات الخاصة بدخول وخروج المقاتلين األجانب بشكل
متماسك لتطوير التحقيقات على الشبكات التي تمول هؤالء المقاتلين .إضافة ،ال يتوفر أي نص تشريعي محدد لتأطير أو

تنظيم القطب .ويعاني قضاة التحقيق من نقص في التخصص ألنهم يتابعون إصدار تعليماتهم لملفات الحق العام التي

كانوا يعملون عليها قبل ان يتم تعيينهم في القطب .وال يتمتعون بمساعدة هيئة متخصصة في األمور المالية .ويبقى إذا
القطب المالي مؤسسة قضائية قيد اإلنشاء والتطور تعتمد فعاليتها على سلسلة إجراءات تشريعية أو تنظيمية وتطبيقها .هذا

هو الحال بالنسبة إلى تعريف دور المساعدين القضائيين المكلفين بمساعدة القضاة في دراسة المسائل المالية للملفات.
( )9.3ادماج التحقيقات واستعمال المعلومات التي ينتج عنها استراتيجية وطنية

 .203سمحت التحقيقات التي أجرتها الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم اإلرهابية بتحديد بعض عناصر تصنيف الجرائم
المتعلقة بتمويل اإلرهاب في سياق التحقيقات :أنواع الجرائم التي تم تحديدها مرتبطة بشكل خاص بالتحويالت البريدية أو

نقل الحواالت إلى عائالت األشخاص الذين لقوا حتفهم في القتال ،وتوفير المال للمساعدة في الوصول إلى مناطق الحرب
في سوريا أو العراق.
 .204وتشير دوائر و ازرة الداخلية كذلك إلى ّأنه وبناء على تحقيقاتها أو المعلومات التي جمعتها ،تم تعليق نشاط 157
أن شاركوا في القتال في
جمعية بشكل إداري .وفي الواقع ،عدد هام من الجمعيات كانت تتكون من أشخاص سبق لهم ّ
سوريا أو العراق ،وجناة سبق لهم أن أُدينوا بتهمة اإلرهاب ،وأشخاص مرتبطين بحركات متطرفة .وال يبدو حتى اآلن أنه تم
اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مصير هذه الجمعيات.
 .205أحالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى القضاء ،ملفا يتعّلق بتصريح بالشبهة في شأن استخدام شركة تصدير
خدمات غير مقيمة (اتصاالت سلكية والسلكية ،مركز اتصال) كانت قد فتحت حسابات باليورو والدينار قابلة للتحويل،

ومن ثم تلقت أمواال من الحساب الشخصي للمدير ومن حسابات شخصيات اعتبارية من أوروباِ .
وحولت األموال بعدها إلى
ّ
حسابات جمعية مركزها في أوروبا وأشخاص مقيمين في أوروبا على شكل "زكاة" (ضريبة دينية) أو تبرعات .بعد التحقق
من السلطات األجنبية ،ثبت أن الجمعية التي تلقت األموال في أوروبا كانت خاضعة ألمر بالتجميد بسبب عالقاتها مع
يعدون إرهابيين .عالوة على ذلك ،كان مديرها مدانا سابقا بتهمة الغش التجاري .ونظ ار إلى هذه العناصر،
أشخاص ّ
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الحظت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن القطاع المالي التونسي يمكن أن ُيستخدم في هذه القضية لغرض غسل أموال
أنشطة احتيال وتمويل اإلرهاب .لم يتم االنتهاء بعد من الملف عند تاريخ صياغة هذا التقرير.
 .206في الوقت الحاضر ،ال يبدو أن التحقيقات المتعلقة بتمويل اإلرهاب قد شكلت موضوع استراتيجية وطنية منجزة
لمكافحة لإلرهاب .على الرغم من ذلك ،تنم التطورات األخيرة عن وضع نهج استراتيجي يقوم على جمع المعلومات
وتحليلها وأخذها من منظار استراتيجي.
 .207أوال ،نص المرسوم  173الصادر في  29سبتمبر 2014م على إنشاء "قطب مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة"

يضم ممثلين عن و ازرات الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية .يضم هذا الجهاز  120شخصا ،ويمكن أن يصل عددهم

تطور األنشطة
الحقا إلى  220شخصا ،ومهمته استخدام المعلومات الواردة من أجهزة التحقيق وو ازرة المالية لدراسة ُّ
اإلرهابية ووضع االستراتيجيات المالئمة .وهو ال يزال قيد اإلنشاء .كذلك ،حللت الوحدة الوطنية للتحقيق ضد اإلرهاب

بعض األنماط من خالل تحديد عناصر مختلفة لتمويل اإلرهاب مثل التحويالت المصرفية أو البريدية ،أو نقل "الحواالت"
لدعم أسر المقاتلين في سوريا ،أو العراق ،أو ليبيا ،والتحويالت المالية لتمويل سفر هؤالء المقاتلين .وقد أنشئت عالوة على

ذلك قناة تعاون بين الوحدة الوطنية للتحقيق ضد اإلرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية .وتتلقى األخيرة حاليا طلبات من
الوحدة الوطنية للتحقيق ضد اإلرهاب لتحليل التدفقات المالية ألفراد ُيشتبه بأنهم على صلة باإلرهاب أو تمويل اإلرهاب.
بالمقابل ،تتم إحالة التصاريح بالشبهة من اللجنة التونسية للتحاليل المالية حص ار إلى وكيل الجمهورية.
 .208في النهاية ،تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التطرف واإلرهاب بقرار من المجلس األعلى لألمن الوطني بعد اجتماع
ترأسه رئيس الجمهورية في  11فبراير 2015م .و أوكل لهذه اللجنة مهمة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف
واإلرهاب ،ويقع مقرها في و ازرة الخارجية التي ترأسها ،وتتألف من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الحكومة ،وو ازرة
العدل ،واإلدارة العامة للسجون واإلصالح ،وو ازرة الداخلية (اإلدارة العامة لألمن الوطني ،اإلدارة العامة للحرس الوطني،

اإلدارة العامة للمصالح المختصة ،القطب األمني لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة) ،وو ازرة الدفاع ،وو ازرة المالية،
وو ازرة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ،و اإلدارة العامة للديوانة ،واللجنة التونسية للتحاليل المالية .وقد عقدت
اللجنة عدة اجتماعات إلعداد "استراتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب والتطرف".
( )9.4عقوبات ضد الشخصيات المعنوية والفردية
 .209حتى اآلن ،لم يتم تسجيل أي عقوبة.
( )9.5تدابير أخرى مستخدمة
 .210في غياب العقوبة الجزائية ،أهم إجراء تم اتخاذه هو تعليق نشاط  157جمعية نتيجة معلومات توصلت إليها و ازرة
الداخلية .ومع ذلك عرف نشاط االرهابيين تطو ار في تونس مما حد من فعالية ق اررات التعليق.
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 .211مستوى الفعالية الذي سجلته تونس على صعيد النتيجة المباشرة  9متدني نظ ار لغياب إدانة تمويل اإلرهاب

( ،)9.1الطابع الجزئي للتحقيقات حول الجوانب المالية لملفات اإلرهاب ( ،)9.2اإلدماج غير الكافي للتحقيقات في تمويل
اإلرهاب ضمن استراتيجيات وطنية مناهضة لإلرهاب ( )9.3وغياب العقوبات الجزائية ضد أشخاص طبيعيين أو
شخصيات إعتبارية ( .)9.4وتبدو اإلجراءات غير العقوبات الجزائية التي تم تطبيقها إزاء  157جمعية مشتبه في ارتباطها
في تمويل شبكات اإلرهاب في الخارج ظرفية في اإلطار التونسي الذي تطبعه أهمية المخاطر (.)9.5

 4.4الفعالية :النتيجة المباشرة ( 10التدابير الوقائية والعقوبات المالية الخاصة بتمويل اإلرهاب)
 .212فيما يتعلق بالعقوبات المالية للقرار  ،1267أ ُْد ِرجت أخي ار منظمات أو أفراد على صلة بأنشطة إرهابية في تونس
في الئحة العقوبات ضد تنظيم القاعدة .وهذا هو حال تنظيم "أنصار الشريعة في تونس" التي ُس ِّجلت في  23سبتمبر
2014م باعتبارها منتسبة لتنظيم القاعدة بسبب اشتراكها في تمويل ،أو تخطيط ،أو تيسير ،أو إعداد ،أو ارتكاب أعمال أو

أنشطة بالتعاون مع تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

 .213إضافة إلى ذلك ،قدمت الحكومة التونسية إلى هيئات األمم المتحدة في سبتمبر 2014م الئحة بأسماء  16شخصا
ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة وشاركوا في عمليات إرهابية (التخطيط والتمويل والدعم اللوجستي والتنفيذ) .وفي هذا
السيد سيف هللا بن حسين الذي أنشأ كذلك جماعة المقاتلين
السياق ،تم إدراج إسم زعيم أنصار الشريعة في تونسِّ ،
التونسيين عام 2002م لمساعدتهم على االلتحاق بمعسكرات تدريب القاعدة في أفغانستان ،باإلضافة إلى شخصين آخرين

في أبريل 2015م في لوائح القرار  .1267وتبذل تونس حاليا جهودا إلتمام إدراج أسماء  13شخصا آخرين مذكورين في
الالئحة .وتبقى األعداد المسجلة للمواطنين التونسيين المتهمين تحديدا باالنتماء إلى تنظيم المقاتلين في الدولة اإلسالمية

محدودة ،في حين أنه وفقا لتقديرات الحكومة ،أُحصي  6000مغادر إلى سوريا ،تبعهم عودة حوالي  500منهم إلى تونس،
واعتقال  .681ويؤدي ذلك إلى التشكيك في قدرات السطات التونسية على جمع ومطابقة واستخدام المعلومات الالزمة
لتحديد ورصد أعضاء أو قادة الشبكات اإلرهابية ،ومصادر تمويلهم كذلك.
 .214فعالية اآللية القانونية القائمة لضمان تنفيذ عقوبات األفراد المسجلة أسماؤهم في الالئحة  1267مشكوك فيها.
في الواقع ،إن اآللية التي تم إنشاؤها بموجب قرار وزير المالية الصادر في  24يناير 2014م تفرض على الخاضعين
ولكن ما من حظر يمنع أي شخص طبيعي
لقانون مكافحة غسل األموال مراجعة اللوائح المتاحة على موقع و ازرة الماليةْ .
أو شخصية اعتبارية من إتاحة األموال لألشخاص المدرجة أسماؤهم في الالئحة .فالتجميد أو حظر إتاحة الموارد ال يمكن

أن ُينفذ قانونا إال فيما يتعلق بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمهن العاملة في األنشطة التي يستهدفها
ْ
قانون مكافحة غسل األموال.
 .215عمليا ،حتى وإن انحصر األمر بالخاضعين لقانون مكافحة غسل األموال ،ال يبدو أن أيا من المهن ذات الصلة
بالموضوع (على سبيل المثال الخبراء المحاسبين )...تُدرج مراجعة لوائح األمم المتحدة كجزء من أنشطتها الجارية وتعتبر
هذه المراجعة إلزامية.
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ظم) عمالء المصارف الحاليين ضروري لتحديد هوية األشخاص المضافين إلى لوائح األمم
" .216مسح" (التحقق المن ّ
المتحدة .لكن ممارسات المصارف التي تم إطالعها على اآللية تشوبها بعض أوجه القصور .في الواقع ،أظهرت المقابالت

مع عدة مصارف عرضت نظام التزامها أن عملية التحقق المنهجي هذه ال تتم في شروط متوافقة مع موجب التجميد
الفوري ألصول هؤالء العمالء .في مصارف كثيرة ،هذا التدقيق ال يمكن إجراؤه إال بعد شهر على تعديل اللوائح .وتشير

السلطات التونسية في هذه النقطة إلى أن مصارف تونسية كثيرة تُجري فحصا (مسحا) يوميًّا لبيانات عمالئها لمقارنتها
بلوائح العقوبات المختلفة (خصوصا الالئحة  )1267التي أ ِ
ُدمجت في برامجها الخاصة بالرقابة.
 .217وفيما يتعلق بالقرار  ،1373فإن النظام الحالي القائم على أمر التجميد الصادر عن محكمة تونس ال يفرض
الحظر العام الذي تطلبه مجموعة العمل المالي والذي يمنع وضع الموارد االقتصادية تحت تصرف األشخاص المعنيين.

كما أنه ال يسمح بالقيام بتجميد فوري ألصول شخص يخضع للعقوبات .ولكي ينطبق هذا التجميد على كافة األصول،
وليس فقط على حساب تم تحديده مسبقا ،يجب توفير آلية لنشر أو تعميم قرار المحكمة .لم تصدر السلطات التونسية أي
قرار بالتنفيذ من هذا النوع ،على سبيل المثال بناء على طلب من سلطات أجنبية ،وخارج القضايا التي عالجتها اللجنة
التونسية للتحاليل المالية وأحالتها إلى السلطات القضائية.
 .218فيما يخص الرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح واإلشراف عليها ،فإن آلية الرقابة المنصوص عليها في
المرسوم

رقم  88الصادر بتاريخ  24سبتمبر 2011م والذي يضمن حرية تكوين الجمعيات ،تستند إلى نظام "اإلفصاح"

وتبطل أي إجراء بالموافقة المسبقة أو الترخيص المسبق .أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد الجمعيات :في الفترة الممتدة

بين العام 2011م والعام 2014م ،أُنشئت  8250جمعية جديدة (أي زيادة بنسبة  .)%47وقد أ ِ
ُجريت دراسة على
الجمعيات تحت إشراف لجنة القيادة للتقييم الوطني للمخاطر في العام 2013م( .رشيد :العبارة األخيرة ليست موجودة في
النسخة اإلنجليزية .ماذا عن النسخة الفرنسية؟)

 .219لكن إحالل نظام " التصريح" محل نظام الترخيص المسبق ،وهو تدبير ديمقراطي لتعزيز حرية التعبير ،تستوجب
عدد أكبر من الموارد لتأمين متابعة هذا القطاع .يجب خصوصا احترام موجبات الشفافية المعززة للجمعيات التي تتلقى

تمويال عموميا ،أو تلك التي تُ َمول جزئيًّا من تبرعات أجنبية ،أو تلك التي تفوق مواردها عتبات معينة.

 .220بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تبرعات من الخارج ،يجب أن تتم المعامالت المالية بواسطة تحويالت أو بواسطة
شيكات مصرفية متى زادت عن  500دينار .ويتعين نشر تلقي المساعدات المالية األجنبية في "وسيلة إعالمية خطية"
وعلى موقع الجمعية اإللكتروني خالل شهر ،كما يتعين إبالغ الكاتب العام للحكومة خالل المهلة نفسها .ويجب على
الجمعية كذلك نشر بياناتها المالية مع تقرير التدقيق الذي أجراه مدقق الحسابات في وسيلة إعالمية خطية وعلى موقعها

اإللكتروني .وأخي ار ،ال يمكن أن تأتي التبرعات في أي ظرف من بلدان ال تُقيم عالقات دبلوماسية مع تونس ،أو من
منظمات تحمي مصالح هذه البلدان.
 .221بالنسبة إلى الجمعيات التي تتخطى مواردها السنوية  100,000دينار ،تفرض المادة  43من المرسوم التشريعي
شرطا بتعيين خبير محاسبة .أما الجمعيات التي تفوق مواردها  1,000,000دينار ،فيجب عليها تعيين خبير محاسبة أو
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أكثر مسجلين في نقابة الخبراء المحاسبين في تونس .في الحالتين ،يجب على خبير المحاسبة أن ِ
يقدم تقريره إلى الكاتب
ّ
العام للحكومة ما يجعله متاحا لتنظر فيه اإلدارة العامة للجمعيات.
 .222اإلدارة العامة للجمعيات ،المسؤولة عن جمع هذه المعلومات ،وضمان االمتثال للنظام القانوني ،ومراقبة القطاع،
أُنشئت بموجب المرسوم  4573-2013بتاريخ  8نوفمبر 2013م على مستوى رئاسة الحكومة .يتم رصد المعلومات
المتعلقة بالجمعيات إلى حد ما ،إذ أصدرت اإلدارة الفرعية ،في موعد الزيارة 180 ،إشعا ار رسميًّا لجرائم تتعلق بالتبرعات
األجنبية ( ِمن أصل  564تصريحا) ،و 246إشعا ار رسميا لجرائم خرق قواعد التمويل العام (من أصل  308جمعية
مستفيدة) ،و 300إشعار رسمي لجرائم مختلفة .وباألخص ،عّلقت واليات الجمهورية نشاط  157جمعية بعد تقارير أو
تحقيقات قامت بها و ازرة الداخلية .على الرغم من ذلك ،إن فعالية هذا الرصد محدودة بسبب نقص الموارد .فدوائر المراقبة

ال تملك الموارد الالزمة للتحقق من االلتزام باألنظمة القانونية ،وتحليل المعلومات التي تم جمعها ،والتحقق من الصحة
القانونية أو المحاسبية المعلنة من ِقَبل الجمعيات .فمجموع موظفي اإلدارة ال يتعدى  13شخصا .وضمنها ،تتألف اإلدارة
الفرعية لرصد الجمعيات من  6أشخاص في حين أنه عليها متابعة تأسيس الجمعيات وأنشطة أكثر من ( 17000منها
 8250جمعية أُنشئت منذ العام 2011م) على كامل األراضي الوطنية ،وذلك من دون مناوبين محليين.

 .223ذكرت السلطات التونسية أن االستخدام السيء للجمعيات ألغراض تمويل اإلرهاب سيخضع إلى تحليل قطاعي.
وبالتنسيق مع االتحاد األوروبي ،بدأت اإلدارة العامة للجمعيات بدراسة إلعادة النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات،

وإنشاء نظام إلكتروني كامل لتعقب أنشطتها استنادا إلى نهج قائم على المخاطر ،وتطوير الخدمات اللوجستية وتبسيط
إجراءات اإلدارة ،وخلق مساحة للتواصل بين اإلدارة والجمعيات .ومن المتوقع كذلك اإلسراع في إصدار معيار محاسبة
خاص ،غير موجود حاليا.
الخالصة
 .224حتى الوقت الراهن ،يساهم كل من غياب اإلدانة والمصادرة في المسائل المتعلقة بتمويل اإلرهاب ،والعيوب في
نظام تنفيذ القرار  ،1267في تقييد فعالية السياسات الهادفة إلى منع تمويل المنظمات اإلرهابية بشكل ملحوظ.
عد رئيسيا وهو تطور
 .225ونظ ار إلى هذه العيوب النظامية  ،تبدو اإلجراءات المذكورة أعاله غير كافية لمواجهة خطر ُي ّ
األنشطة اإلرهابية وتمويل اإلرهاب في تونس .وفي حين أنه ثمة منظمات إرهابية مثل مجموعة أنصار الشريعة في الغرب
والدولة اإلسالمية ناشطة على بوابات البالد (في الشرق والجنوب) ،وأن اعتداءات دموية حصلت في اآلونة األخيرة بما في
ذلك في وسط مدينة تونسُ ،يطرح سؤال حاسم حول الوسائل والموارد البشرية والتقنية والمالية التي ستُعتمد لمواجهة هذه
التهديدات .باإلضافة ،كانت الحاجة إلى إصالحات تشريعية لضمان االلتزام وفعالية تطبيق ق اررات االمم المتحدة .وقد تمت
بعض هذه اإلصالحات بعد زيارة فريق التقيييم فال يمكن أخذها في االعتبار في هذا التقرير.
 .226مستوى الفعالية الذي سجلته تونس على صعيد النتيجة المباشرة  10متدني.

 4.5الفعالية :النتيجة المباشرة ( 11العقوبات المالية الخاصة بتمويل انتشار التسلح)
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 .227لم تعلن السلطات التونسية عن اعتماد أي آلية محددة لتنفيذ (أو تسمح بضمان تنفيذ) العقوبات المالية على تمويل
انتشار أسلحة الدمار الشامل .وبشكل خاص ،إن اللوائح الموزعة بأسماء األشخاص الخاضعين للعقوبات على موقع و ازرة
المالية ال يرتبط سوى بتمويل اإلرهاب .مستوى الفعالية الذي سجلته تونس على صعيد النتيجة المباشرة  11متدني.
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 4.6التوصيات المتعلقة بتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح
•

يجب على السلطات التونسية منح األولوية للوسائل اإلدارية والبشرية والمالية في اإلدارات المسؤولة عن اإلشراف
على قطاع الجمعيات ومراقبته.

•

يجب على السلطات التونسية تعزيز وتنفيذ آليات التعاون الداخلية بما يكفل تبادل المعلومات حول أساليب تمويل

•

يجب على السلطات التونسية أن تضع اآلليات القانونية التي تسمح لكل شخص بموجب القانون وضع الموارد

اإلرهاب.

تحت تصرف األشخاص المذكورة أسماؤهم في الئحة .1267
•

يجب على السلطات التونسية أن تضع آليات قانونية تسمح فعليا ومن دون تأخير بنشر التسميات المتعلقة بلوائح

•

ظم  )1تحديد هوية األشخاص أو الكيانات التي
يجب على السلطات التونسية أن تضع آليات قانونية أو إدارية تُن ِّ

•

يجب على السلطات التونسية إنشاء آلية قانونية محددة لتنفيذ العقوبات المالية فيما يخص تمويل انتشار أسلحة

•

يجب على ادارة القضايا االجرامية تطوير مناشير تتعّلق بالسياسة الجزائية وتحث النيابات العامة على منح

 1267أو عمال بالقرار  1373والتجميد الفوري لألصول.

ُيرجح أن تقترح تونس إضافتها على لوائح األمم المتحدة و )2تسمية األشخاص والكيانات في تونس عمال بالقرار
.1373
الدمار الشامل.

االولوية إلى إنشاء وتطوير إجراءات تمويل اإلرهاب.
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 .5التدابير الوقائية
االستنتاجات الرئيسة
•

ال تملك المصارف سوى معرفة جزئية حول المخاطر التي تتعرض لها ،في حين تبدو معرفة الجهات الفاعلة األُخرى في
القطاع المالي ،أي شركات اإليجار المالي والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين ،محدودة جدا فيما يتعلق بمخاطر غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .تملك األعمال والمهن غير المالية المحددة إدراكا محدودا جدا بالمخاطر التي تتعرض إليها.

•

تدابير العناية الواجبة لم تفهمها إال بعض المصارف وثمة ثغرات فيما يتعلق بالمتطلبات المحددة للمستفيدين الحقيقيين

•

يبقى تنفيذ تدابير العناية الواجبة في المصارف محدودا جدا بشكل عام مقارنة بالمخاطر .وإن كانت بعض المصارف تعمل

واألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

على تصنيف العمالء وفقا لمعايير المخاطر (العميل ،النشاط ،البلد) ،فإن غالبيتها تقريبا ما زالت تحاول تحديد الجوانب
الفنية واإلجرائية ألنظمة العناية الواجبة الخاصة بها.

•

ال تبدو تدابير العناية الواجبة المشددة فيما يتعلق باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ،البنوك المراسلة ،والعقوبات
المالية المستهدفة ،والدول مرتفعة المخاطر ،فعالة في القطاع المصرفي وتبقى غائبة في شركات اإليجار المالي ولدى
الوسطاء بالبورصة وشركات التأمين.

•

غالبية التصاريح بالشبهة صادرة عن المصارف ،إال أنها توضع في ظروف من شأنها أن تخلق التباسا بين مسار التقارير

•

العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بالقرار  1267غير منفذة على نحو فعال في الكثير من المصارف وكافة الجهات

إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومسار تنفيذ القرار  1267الذي يندرج ضمن اختصاص و ازرة المالية.

الفاعلة األُخرى في القطاع المالي وذلك بسبب عدم استخدامها الوسائل التقنية التي تسمح بترشيح بيانات المعامالت
والعمالء.

•
•

ُس ِّجل نقص مؤكد في الموارد البشرية المخصصة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع المصرفي والمالي،
إلى درجة أن وظيفة االلتزام ينفذها شخص واحد في بعض المصارف.
يخلق عدم التعداد الصريح للخاصعين لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب شكا حول نطاق تطبيق القانون فيما

يتعلق باألعمال والمهن غير المالية المحددة .ال يعتبرون أنفسهم معنيين بتدابير العناية الواجبة ،األمر الذي يفسر العدد
الضئيل للتقارير الصادرة عنهم.

•

تجري لجنة ألعاب المالهي عادة الرقابة الداخلية على الكازينوهات بشكل جيد ،حيث تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة .ال تضع
االعمال والمهن غير المالية المحددة أنظمة رقابة داخلية فيما يتعلق بمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب ،وينطبق األمر

نفسه على التدابير المشددة بالنسبة إلى الحاالت أو العمالء ذوي المخاطر.

 1.5السياق

(أ) القطاع المالي

 .228يهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي التونسي ،وهو يمثل حوالي  %70,4من إجمالي األصول المالية في
تونس ،يليه سوق رأس المال ( ،)%13,9ومؤسسات التوظيف الجماعي ( ،)%5,6وقطاع التأمين ( .)%3,1ويوجد في

تونس  22مصرفا ُمقيما من بينها مصرفين يموالن المشاريع اإلسالمية و 7مصارف خارجية .ويعتبر مصرفا اإلستثمار
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ماليت ْين وليس مصرفين بالمعنى المنصوص عليه في المادة  54من القانون رقم  .65-2001ويقتصر دورهما
مؤسست ْين َ
َ
على تقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بإدارة الثروات واإلدارة المالية والهندسة المالية وبصورة عامة كافة الخدمات التي
تسهل إنشاء الشركات وتطويرها وإعادة هيكلتها.

 .229تتم أنشطة صرف األوراق النقدية في تونس من قبل المصارف فقط في ظل غياب إطار قانوني للموافقة على
جهات متخصصة .وتخطط السلطات للسماح بإنشاء مكاتب صرف غير مصرفية في المستقبل .وحاليًّاُ ،يَنَفذ عدد كبير من
عمليات الصرف اليدوي بواسطة أشخاص غير مرخص لهم (التجار وغيرهم من األشخاص الطبيعيين) .وبالتالي ،فإن

قطاع الصرف اليدوي قطاع ينطوي على خطر كبير.

 .230تحويل األموال هو نشاط يتم حص ار من قبل المصارف وخدمة البريد ،وفي أواخر العام 2013م ،أجرت األخيرة
 1.079.583عملية تحويل ،بما في ذلك  1.037.126عملية من الخارج ،بمبلغ إجمالي قدره  658مليون دينار .وإن

كانت غالبية عمليات تحويل األموال على الصعيد الوطني تجرى من قبل خدمة البريد ،إال أن هذه األخيرة لم تبدأ بتنفيذ
نظام مكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب قبل نهاية العام 2013م ،وما زالت مستمرة في تنفيذه.
 .231وعلى الصعيد نفسه ،ترتبط المصارف وخدمة البريد بشركات عالمية للتحويالت المالية من خالل عقود تتيح لكل
منها استخدام شبكاتها في عمليات تحويل األموال .وعليه ،يؤكد البنك المركزي التونسي وديوان البريد والمصارف أن هذه
العقود أ ِ
ُبرمت مع االلتزام بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأنها ال تش ِّكل عائقا أمام تنفيذ تدابير العناية
الواجبة المنصوص عليها في القانون التونسي وتحديدا فيما يتعلق بتوافر المعلومات عن هذه التحويالت .على الرغم من
ذلك ،لم يتمكن فريق التقييم من الحصول على مزيد من المعلومات عن عقود الشراكة تلك.
 .232أنشطة التأمين في تونس ال تزال ضئيلة :في الواقع ،من أصل  23شركة عاملة 5 ،شركات فقط تقدم منتجات
التأمين على الحياة التي ال تش ِّكل إال  %15من إجمالي أعمال القطاع .ووفق ممثلي شركات التأمين والهيئة العامة للتأمين
الذين تمت مقابلتهم ،يبقى الطلب على عقود التأمين على الحياة محدودا جدا ،وال يوجد منتج تمويل إسالمي يقابله .ولكن

أوجه القصور في تنفيذ تدابير العناية الواجبة من قبل الخاضعين للقانون في هذا القطاع تجعل نشاط التأمين على الحياة

هذا أكثر عرضة لمخاطر غسل األموال.

 .233إن حجم سوق البورصة في تونس ال يزال محدودا ،وهو ُيقارب  10مليار دينار ،ويبلغ حجم المداوالت السنوية لسبع
وسبعين شركة مدرجة  1.8مليار دينار .وتتم الوساطة من قبل  23وسيطا ،غالبيتهم فروع تابعة للمصارف وتُدير حوالي
 121شركات توظيف جماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل يبلغ صافي أصولها  4.8مليار دينار .ونظ ار إلى محدودية
تطور هذا القطاع ،فهو ال ِّ
يشكل عامل خطر كبير.

 .234إن قطاع التمويل الصغير ليس على درجة عالية من التطور في تونس .وقد أُنشئ في العام 1997م ،وهو يركز
خصوصا على القروض الصغيرة التي يؤمنها أساسا البنك التونسي للتضامن ،والمنظمة غير الحكومية
.Interarbe
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(ب) األعمال والمهن غير المالية المحددة
 .235المحامون :يبلغ عدد المحامين العاملين حاليا ( 9245بيانات عام 2014م) .ويتمتع المحامون باختصاص حصري
في مجال تحرير القانون األساسي للشركات وصياغة العقود والسندات الناقلة للملكية العقارية وعقود المساهمات العينية في
ولكن ،من دون أن يتداخل عملهم مع العمل المخصص ،بموجب القانون ،لكتاب العدل وموثقي
رأسمال الشركات التجارية ( ْ
العقود أو السندات المتعلقة بالحفاظ على الملكية العقارية) .إن التدقيق في أصل األموال وأصحابها ضئيل ،في حين يبدو
أن المحامين ال يعرفون إال القليل عن نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 .236كتاب العدل :إلى اليوم ،يعمل  1049كاتب عدل في تونس .ويتم تحديد طبيعة المعامالت المسجلة لدى كاتب
العدل وهوية األطراف على مستندات .وعلى الرغم من الشكلية الصارمة المفروضة على هؤالء المهنيين ،يبقى مصدر

األموال غير محدد عندما تكون األموال نقدية .ال يبدو أن المهنة على اطالع على نظام مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب.
ولكن لم ينخرط فيها سوى  46وكالة عقارية من أصل
 .237الوكالء العقاريون :يوجد غرفة وطنية للمستثمرين العقاريينْ ،
 1500وكالة قائمة في البالد .35يبقى دورها محدودا ،وال تمارس وظيفة الرقابة فيما يختص بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب .لم تتم توعية المهنة بنظام مكافحة غسل األموال.
 .238الخبراء المحاسبون :يوجد حاليا  873خبي ار محاسبا و 358شركة محاسبة عاملة في تونس .وال يبدو أن التوعية
الخاصة بنظام مكافحة غسل األموال قد بدأت ،ويتضح من المقابالت مع الخبراء المحاسبين أو مراجعي الحسابات أنهم ال

يأخذون في االعتبار االلتزام بمكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب إال بطريقة محدودة للغاية.

 .239الكازينوهات :ال وجد سوى ثالثة كازينوهات في تونس ،وهي مخصصة حص ار لغير المقيمين .والدخول إلى
صاالت األلعاب يعتمد على إصدار بطاقة دخول يتم الحصول عليها بعد إثبات الهوية .عالوة على ذلك ،فلجنة ألعاب

المالهي التي تتألف من ممثل عن و ازرة المالية والداخلية والسياحة والبنك المركزي التونسي ،تُجري عمليات تفتيش عشوائية
للكازينوهات بمعدل عملية تفتيش واحدة كل ربع عام .وتُ ِ
قدر و ازرة المالية أنه نظ ار إلى هذه التدابير ،تعتبر قابلية غسل
ّ
األموال في الكازينوهات ضئيلة جدا .والمعلومات التي تم الحصول عليها في الموقع تدعم تحليل المخاطر هذا.

 .240تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة :في عام 2012م ،كان هناك  832مهنيًّا يمارسون نشاط تجارة
المجوهرات .لم يكن هناك توعية خاصة بالمخاطر المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب استكماال لنظام مراقبة هذا

النشاط.

 .241مسدي الخدمات للصناديق االئتمانية والشركات :بعض أنشطة مسدي الخدمات للصناديق االئتمانية والشركات
يغطيها تنظيم مكافحة غسل األموال ،وذلك عندما يتصرف مقدم الخدمات مثال باعتباره وكيال لتشكيل شخصية اعتبارية.
35

أرقام قدمتها الغرفة الوطنية للمستثمرين العقاريين.
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ولكن ،ال وجود للصناديق االئتمانية في القانون التونسي ،وبالتالي تعتبر المخاطر محدودة .بينما يمكن للصناديق االئتمانية
ْ
األجنبية ممارسة النشاط المالي في تونس.
 .242المهن التي تشتمل على أكتر نقاط ضعف :يتم استخدام القطاع العقاري في تونس لغايات غسل األموال كما
أظهرته ملفات عديدة أحالتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى النيابة العامة .في هذا اإلطار ،تكون المهن األكثر

عرضة لمخاطر غسل االموال وتمويل اإلرهاب )1 :المحامون الذين يستطيعون تحرير عقود تخلية ملكية ال سيما لألموال

غير المنقولة منها والعقارات ) 2 ،كتاب العدل الذين يجوز لهم المبادرة في إجراء معامالت عقارية بموجب عقد خاص
وقواعد رسمية ،أقل صرامة )3 ،الوكالء العقاريين حتى الذين ال يستطيعون االستالم ،بأي صفة كانت ،مبالغ أو أسناد أو

قيم تتعلق بتلك العمليات.

(ج) التدابير الوقائية
 .243بالنسبة إلى المؤسسات المالية :تستند تدابير العناية الواجبة المنطبقة على المؤسسات المالية الخاضعة إلى

القانون رقم  2003/75تاريخ  10ديسمبر 2003م .إثر تقييم النظام التونسي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
2006م ،خضع هذا النص إلى تعديل في تاريخ  12أغسطس 2009م (القانون رقم  )2009/65يدخل تعديالت لموجبات
الجهات الخاضعة باضافة  11مادة جديدة محددة إلى تعريف األشخاص الخاضعين للقانون وقواعد العناية الواجبة

المنطبقة خالل دخول وطيلة مدة العالقة إلى الدول ذات المخاطر (انظر تفاصيل كل موجب على مستوى ملحق االمتثال
الفني).
 .244بالنسبة إلى المؤسسات المالية :يفرض قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ صراحة على الخاضعين
ويلزم
له االستمرار في االلتزام بتدابير العناية الواجبة فيما يتعلق بعالقات العمل وإجراء مراجعة دقيقة للعمليات المنفذةُ .

القانون رقم  75-2003المؤسسات المالية بتحديد هوية عمالئها ،بمن فيهم العارضين ،استنادا إلى وثائق رسمية .وتم
تعزيز تدابير العناية الواجبة بناء على توجيه اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ  20أبريل 2006م ومنشور البنك
المركزي التونسي  ،15-2013بما يلزم مؤسسات القرض باتخاذ تدابير العناية الواجبة عند الشروع في أي عالقة عمل.

وتطال تدابير العناية الواجبة التي يطرحها قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قطاع التأمين أيضا .وعلى نطاق
أوسع ،يحتوي النظام التونسي على التزام عام لالستفسار بشكل منهجي عن هدف وطبيعة عالقة العمل .وفي حال االشتباه

بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب فيما خص معاملة مالية ،يجب على المؤسسات المالية التصريح بذلك إلى اللجنة التونسية
للتحاليل المالية.
ولكن ،إذا كانت القوانين التي تحدد تدابير العناية الواجبة تنص على بعض العناصر التي تغطي مخاطر غسل
ْ .245
األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي يجب أن يعتمدها بعض الخاضعين للقانون وتحديدا المؤسسات المصرفية والمالية ،فواجب
اعتماد نهج قائم على المخاطر المتعلقة بغسل األموال/تمويل اإلرهاب غائب ،وينعكس ذلك على صعيد التنفيذ الفاعل
ألحكام القانون من ِقبل معظم المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة للقانون التي تمت مقابلتها.
 .246بالنسبة إلى األعمال والمهن غير المالية المحددة :تنطبق كافة تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في قانون
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على األعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب المادة  74من قانون مكافحة
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غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تنص على ما يلي" :على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب
المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم ،إلعداد أو إنجاز معامالت أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات

أو األصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية
أو التصرف فيها أو استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات ،أو لتقديم االستشارة بشأنها ،اتخاذ تدابير اليقظة.

وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في

معامالتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية".

لكنه يحدد فئة
 .247وعليه ،ال يعدد قانون مكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب صراحة كل المهن الخاضعة لهّ ،
الخاضعين له من خالل اإلشارة إلى العمليات والمعامالت التي تؤديها من جهة ،ومن خالل ذكر صراحة الكازينوهات
وتجار المجوهرات أو األحجار الكريمة من جهة أخرى .يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم اليقين بشأن نطاق تطبيق هذا

القانون على ما أثبتت اللقاءات مع الخبراء المحاسبين .عالوة على ذلك ،إذا كانت القوانين التي تحكم واجبات تطبيق

تدابير العناية الواجبة تنص على بعض العناصر التي تغطي مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي يجب أن
يعتمدها بعض الخاضعين للقانون وتحديدا المؤسسات المصرفية والمالية ،فواجب اعتماد نهج قائم على المخاطر المتعلقة

بغسل األموال وتمويل اإلرهاب غائب.

(د) اإلعفاءات أو تمديد التدابير الوقائية القائمة على المخاطر
 .248بالنسبة إلى المؤسسات المالية :ال ينص النظام التونسي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أي إعفاء
أو توسيع للتدابير الوقائية القائمة على المخاطر لفئة معينة من المؤسسات المالية أو غير المالية الخاضعة للقانون.

 5.3الفعالية :النتيجة المباشرة ( 4التدابير الوقائية)
إدراك مخاطر والتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
للسلطات ،بعض المصارف التي

 .249وجد فريق التقييم أن المصارف تُدرك جزئيا المخاطر التي تتعرض لها .ووفقا
تملك أنظمة داخلية رسمية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وهيكليات مخصصة وإجراءات عمل ،عرضت نهجها
في إدارة المخاطر المرتبطة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وأكدت اعتماد تصنيف لمعايير المخاطر .على الرغم من ذلك،

فهي لم تتوصل إلى تقدير درجة تعرضها لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وال إلى األخذ في االعتبار العوامل
الحقيقية المتعلقة خصوصا بالخدمات والمنتوجات التي تسوقها.
العينة التي تمت مقابلتها ما تزال في مرحلة فهم األحكام القانونية المتعلقة
 .250المصارف األُخرى التي تشكل جزءا من ّ
بموجبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إضافة إلى تلك التي تتطلب اعتماد نهج قائم على المخاطر ،وتحديد
مواقع الخطر وتحليل طرق تنفيذ األحكام التي تتطلب منها اعتماد نهج قائم على المخاطر .هذا الوضع يطال خصوصا
بعض المصارف العمومية التي يجب أن تعزز أنظمتها لمكافحة غسل األموال عن طريق اكتساب أداة دعم للقرار
المختص بااللتزام ومراجعة اإلجراءات وإصالح قواعد البيانات.
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 .251يبدو أن الجهات الفاعلة األُخرى في القطاع المالي (شركات اإليجار المالي ،ووسطاء البورصة ،وشركات التأمين)
ال تُدرك إال بشكل محدود جدا مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وعليه ،فبعض ممثلي الجهات الفاعلة الذين تمت
مقابلتهم وتقدموا بتأكيد غياب مخاطر غسل األموال/تمويل اإلرهاب الخاصة بنطاق تدخلهم ،طلبوا من فريق التقييم أن
يعرض لهم في أي سياق يمكنهم أن يكونوا معنيين بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 .252هذا االستيعاب المحدود لمخاطر غسل األموال/تمويل اإلرهاب عند هذه الفئة من المؤسسات المالية الخاضعة
للقانون ،تفسره إلى حد كبير التعبئة المحدودة لسلطات الرقابة على هؤالء الخاضعين للقانون .فالهيئات أو الوكاالت
التنظيمية ال تبدو قادرة على تقييم تعرض القطاعات الخاضعة لسيطرتها لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 .253إن غياب تحليل وطني للمخاطر وتعميمه على القطاع المصرفي والمالي  -والذي هو أيضا لم يبادر إلى هذا النوع
من التقييم على المستوى القطاعي  -يشكل هو أيضا عامل يؤدي إلى عدم أخذ القطاع الخاص للمخاطر في االعتبار.

فهم اإلجراءات القانونية الخاصة بالمستفيد الحقيقي
 .254أشارت بعض المصارف أنها قادرة على األخذ على عاتقها اإلجراءات المختلفة التي تتضمنها النصوص القانونية
وتلك الصادرة عن السلطات الرقابية .مع ذلك ،يبقى فهم القطاع المصرفي للقواعد الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين ناقصا.

 .255وفي المقابالت مع المسؤولين عن االلتزام داخل المصارف ،الحظ فريق التقييم اختالفات هامة بين االلتزامات
القانونية في هذا الشأن واإلجراءات التي يجب أن تُجرى خالل عملية تحديد المستفيدين الحقيقيين.

 .256وعليه ،يبدو التمييز بين مفهوم الممثل القانوني للشخصية االعتبارية ومفهوم المستفيد الحقيقي غير مأخوذ في
االعتبار بشكل كاف؛ لم يتم إدراك عناصر المعلومات الالزمة إلجراء هذا التحديد ،خصوصا في حال وجود عميل اعتباري

تملكه هيئات خارجية.
 .257في النهاية ،ال تزال المصارف في مرحلة فهم القواعد األساسية لليقظة وتدابير العناية الواجبة التي يجب تطبيقها.
 .258إن إدراك شركات اإليجار المالي ووسطاء البورصة وشركات التأمين لواجبات تطبيق تدابير العناية الواجبة ال يزال
بدائيا جدا .في الواقع ،وخالل مناقشات مع ممثلي هذه القطاعات ،الحظ فريق التقييم التباسا حول إدراك هؤالء المهنيين
بمفهومي المستفيدين الحقيقيين واألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
سيما تلك المتعلقة
لموجبات معينة ،ال ّ
َ

تنفيذ تدابير العناية الواجبة المتناسبة مع المخاطر
 .259يبقى تنفيذ تدابير العناية الواجبة محدودا من حيث التناسب مع المخاطر .وأشارت بعض المصارف التي تمت
مقابلتها إلى أنها تقوم بتصنيف العمالء وفق معايير المخاطر (العميل ،النشاط ،البلد) وتنفذ تدابير العناية الواجبة المناسبة.
تم تظمين هذه التدابير بسياساتها وإجراءاتها ،لكنها لم تخضع للتجديد أو إعادة التقييم.
وقد ّ
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 .260لمعالجة هذا الوضع ،أُطلِق برنامج االعتماد على قاعدة بيانات العمالء في إحدى المصارف التي تمت مقابلتها.
ومع ذلك ،لوحظت صعوبات في مصارف أُخرى ،وقد أكدت أنها ال تزال في طور إعداد أنظمتها الداخلية المرتبطة بتدابير
العناية الواجبة ،من خالل تصميم مشاريع للسياسات واإلجراءات الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

واالنطالق في برنامج اقتناء برمجيات تساعد في تحديد المخاطر التي يمثلها العميل ومراجعة قائمة العمالء
) ،)screeningوإعادة تشكيل بنيتها التنظيمية عبر إنشاء بنية مخصصة لاللتزام .فمصارف عديدة تمت مقابلتها ال تملك
إال مسؤوال واحدا عن االلتزام لكامل شبكتها.
 .261ويمكن تفسير هذا الوضع ،وفقا لممثلي تلك المصارف ،بأن إجراءات تنفيذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها
في القانون ولوائحه التنفيذية تمت برمجتها مؤخ ار ،وعملية موافقة الهيئات اإلدارية على تخصيص الموارد من أجل االلتزام

باألنظمة الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب استغرقت وقتا طويال.
 .262تبدو شركات اإليجار المالي ووسطاء البورصة وشركات التأمين غير قادرين على تنفيذ واجباتهم في تطبيق تدابير
العناية الواجبة كجزء من النهج القائم على المخاطر .في الواقع ،ووفقا للمعلومات التي تم جمعها خالل المناقشات مع
ممثليهم ،وحدها تدابير العناية الواجبة األساسية المتعلقة بتحديد هوية العميل وحفظ الوثائق تَُنفذ ،إضافة إلى تحليل بعض
عد عادات عمالئهم معروفة في إطار عدد معين من المنتجات التي ال تنطوي على
العمليات التي تبدو غير اعتيادية ،إذ تُ ّ
خطر التعرض إلى غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 .263يبدو أن االلتزام برفض إقامة عالقة عمل أو القيام بعملية ما عند بدء عالقة تجارية مع عميل طبيعي أو معنوي،36
في غياب المعلومات الكاملة (معرفة موضوع العالقة التجارية ،أو العميل ،أو مصدر األموال) أو استحالة تحديد هذه
المعلومات ،مفهوما .فموجب تقديم تصريح عن العمليات المشبوهة فيما يخص العميل المرفوض أُعيد تناوله في المادة 74
المكررة ،في الفقرة األخيرة.
 .264لم تُالحظ أي صعوبة فيما يتعلق بتنفيذ تدابير االحتفاظ بوثائق العمليات والمعلومات التي تم الحصول عليها في
إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة ،وذلك من قبل مجموع المؤسسات المالية .وسيكون من المرغوب فيه ،لتعزيز فعاليتها،
بالدفع بعدم اختصاص أحكام قانون مكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب أكثر ،بقصد تحديد عناصر المعلومات التي

يجب االحتفاظ بها.

إجراءات العناية الواجبة المشددة
 .265إن إجراءات العناية الواجبة المشددة أو المحددة تجاه األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والمراسالت المصرفية
وتحديد المستفيدين الحقيقيين والدول ذات المخاطر والتحويالت اإللكترونية ،غير كافية .مجمل المؤسسات المالية الخاضعة
للقانون تعاني صعوبة في تحديد معالم مفهوم األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ،بمن فيهم الوطنيين .ووفقا للسلطات
التونسية فإن الئحة واضحة بالمهام أُرفقت بالمنشور الصادر عن البنك المركزي التونسي لتحديد األشخاص السياسيين

الوطنيين ممثلي المخاطر .عالوة على ذلك ،ووفقا لهذه السلطات ،فالجزء األكبر من األشخاص السياسيين الوطنيين ممثلي
36

باستثناء الصناديق االئتمانية وغيرها من الترتيبات غير الموجودة في تونس (ال ينص عيلها القانون أو تكرسها الممارسات العملية).

88

المخاطر (رؤساء األحزاب السياسية ،نواب أعضاء في الحكومة ،كبار القضاة ،كبار المديرين التنفيذيين في الشركات
العامة) هم شخصيات عامة معروفة ،خاصة وأن تعيينهم يتم في مراسيم تُنشر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) .وعليه،
يبدو تنفيذ البنوك لتدابير الكشف عن األشخاص السياسيين الوطنيين ممثلي المخاطر بأنه يطرح مشكلة .من حيث المبدأ،
يستند هذا التحديد فقط على تصريح غير ملزم من العميل على بطاقة االرشادات عند الدخول في عالقة عمل ،والتي
تستخدمها بعض المصارف .ويمكن لبعض المصارف ممارسة تدابير بحث إضافية بشأن األشخاص السياسيين األجانب
ممثلي المخاطر بناء على اللوائح المقدمة من الشركات األ ُّم .وبما أن تحديد العمالء من األشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر ال يتم في شكل منهجي ،فإن تنفيذ القطاع المصرفي إلجراءات اليقظة في هذه المسألة يمكن وصفها بأنها غير
كافية.
 .266وفيما يتعلق بالبلدان المصنفة ذات مخاطر عالية ِم ْن ِقَبل مجموعة العمل المالي ،تؤكد بعض المصارف التي تمت
ولكن في الواقع لم تتمكن هذه المؤسسات من إثبات أنها تستغل لوائح
مقابلتها أنها تطبق تدابير العناية الواجبة المتناسبةْ ،

مجموعة العمل المالي وتعزز تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء من رعايا هذه الدول ذات المخاطر العالية .وفيما يتعلق
بفئات المؤسسات المالية األخرى ،فهي ال تعرف المتطلبات الخاصة بمخاطر الدولة وال تستطيع أن تضع موضع التنفيذ
إجراءات العناية الواجبة المناسبة.

المقابلة أنها ال تتعامل إالّ
 .267وفيما يتعّلق بعالقات المراسلة المصرفية ،النهج ال يقوم على المخاطر ،وأكدت المصارف ُ
ويوقع عقد ُيضفي الطابع الرسمي على
مع المصارف العالمية الذائعة الصيت .يتم إرسال استبيان إلى المراسل األجنبيُ ،
عالقة العمل .ال ُيمكن لهذه الخطوات وحدها أن تقوم مقام اهتمام خاص في حال تأسيس عمل في منطقة خارجية،
والتحقق من وجود إشراف ،وتنفيذ توزيع واضح للمسؤوليات بين المصرفين المعنيين.

 .268وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالتحويالت اإللكترونية ،أعلن عدد قليل من المصارف التي تمت مقابلتها الحرص
على االستعالم عن كل المعلومات المطلوبة عن اآلمرين بالسحب .على الرغم من ذلك ،بدا أنها غير قادرة على إثبات
مدى تحقيق الضوابط على التحويالت التي تلقتها ،وإذا كان من الممكن اتخاذ تدابير مضادة (بما في ذلك رفض التنفيذ)
في حال عدم وجود معلومات دقيقة.
مشغلي خدمات تحويل األموال أو القيم المعتمدة ،تقدم المصارف هذه الخدمات مباشرة من خالل
 .269في ظل غياب ّ
شبكاتها التي تتوفر تحت تصرف مشغلين دوليين يعملون من الخارج لألوامر التي تصلهم من الخارج.
 .270لم يتمك ن فريق التقييم من االطالع على العقود التي تربط المصارف بالمشغلين العالميين ،والتي بحسب البنك
المركزي تحدد المسؤوليات فيما يتعّلق باحترام القواعد الخاصة بتحويل األموال.

 .271مع ذلك ،وأمام غياب اإلطار الخاص الذي ينظم نشاط تحويل األموال ،يكتفي البنك المركزي بالرقابة المركزية قبل
توقيع العقود بين المصارف التونسية وشركات تقديم خدمات تحويل األموال .ما ينتج عن هذا الوضع استحالة الفرضية

التي تقول بتطبيق فعال لتدابير العناية الواجبة المرتبطة بتحويل األموال فضال عن عدم تطبيق أي إطار قانوني أو
تنظيمي على شركات تحويل األموال أو القيم.
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 .272وفيما يخص تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بتمويل اإلرهاب ،ووفقا للمعلومات المتوّفرة من اإلدارة العامة
للرقابة المصرفية في البنك المركزي التونسي ،فإن  17مصرفا فقط يملك أدوات غربلة ) ،)screeningالعناصر لتحديد
العمالء والمعامالت بشأن لوائح مجلس األمن لألمم المتحدة .وأكدت المصارف التي تملك هذه األدوات أنها تنفذ الغربلة

) ،)screeningمن خالل اللوائح المقدمة من المزودين  )1عند بدء عالقة عمل مع العمالء ،وكذلك عند  )2التحويالت
اإللكترونية ،وأثناء " )3المسح" أو التدقيقات الشهرية لقواعد بيانات العمالء .ويترتب على ذلك أن تحديثات لوائح األمم
المتحدة تؤخذ في االعتبار مع فارق يمكن أن يصل إلى شهر ،مما يتعارض مع الهدف المنشود ،أي التجميد الفوري

ألصول العمالء الحاليين المضافين إلى اللوائح.

 .273وال تملك مصارف أُخرى تمت مقابلتها ،أدوات الغربلة ) ،)screeningوال تنفذ أي رقابة في هذا الشأن .وعلى الرغم
يصرح للجنة التونسية
من إجراءات التوعية التي تقوم بها اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،فجزء كبير من المصارف
ّ
للتحاليل المالية بالحاالت المكتشفة لديها وليس و ازرة المالية المسؤولة مع أنها هي المعنية بتنفيذ العقوبات المالية
المستهدفة ،ونشر لوائح مجلس األمن المحدثة على موقعها على اإلنترنت ،وتلقي الحاالت المكتشفة.
 .274وبخصوص التعرف على المخاطر المرتبطة باستعمال التقنيات الجديدة ،فإن المصارف والمؤسسات المالية األخرى
سيما البريد ،لم تبادر إلى اعتماد اإلجراءات الضرورية لتحليل مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة
ال ّ
بالمنتجات التجارية القائمة على استعمال التقنيات الجديدة .لذلك ،ال يمكن الحكم على تطبيق تدابير العناية الواجبة
المشددة بأنها دقيقة وفعالة طالما أنها ال تتبع التطور الحالي للتقنيات المستخدمة ،بشكل خاص من قبل البريد التونسي،
من حيث تحديد وتقييم واعتماد التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر .ويزداد هذا الوضع سوءا مع غياب القواعد العامة
التي تفرضها سلطات الرقابة.

تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه المستفيدين الحقيقيين
 .275فيما يتعلق بتحديد هوية المستفيد الحقيقي ،يواجه المسؤولون عن االلتزام داخل البنوك التي تمت مقابلتها صعوبات
حقيقية في تطبيق تدابير العناية الواجبة المحددة .وعليه ،الحظ فريق التقييم غياب المواقف والسياسات الواضحة بشأن

بعض القضايا في هذا المجال .ففي حالة العمالء االعتباريين وسلسلة الشركات ،يتساءل الموطفون المعنيون خصوصا
لمعرفة إلى أي درجة يجب تناول األمر من أساسه للوصول إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي ،أو إذا كان باإلمكان فسخ
عالقة عمل في حال استحالة تحديد هوية المستفيد الحقيقي .يؤدي ذلك إلى انخفاض درجة الكفاية فيما يتعلق بتطبيق
تدابير العناية الواجبة تجاه المستفيدين الحقيقيين.
 .276وفيما خص الجهات الفاعلة المالية األُخرى الخاضعة للقانون ،أي شركات اإليجار المالي ووسطاء البورصة
تبين لفريق التقييم وجود نقص خطير في شروط تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه المستفيدين الحقيقيين،
وشركات التأمينّ ،
في الواقع ،تبدو تدابير العناية الواجبة التي تتعلق بهذه الفئة من العمالء (المستفيدين الفعليين) ال تطبق من قبل أي من
المؤسسات المالية غير المصرفية التي تم مقابلتها .وتتجانس هذه المالحظة مع عدم إدراك المخاطر المالزمة لهذه الفئة
من العمالء.

التصريح بالعمليات المشبوهة
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ضمن القطاع المصرفي ممارسة التصريح بعمليات المشبوهة عن طريق إحالتها إلى اللجنة التونسية للتحاليل
.277
ّ
المالية .في معظم الحاالت ،تقوم هذه التصاريح حول شبهات بالفساد واختالس أموال عامة .كما أن انخراط الجهات
وتم
المالية الفاعلة األُخرى الخاضعة للقانون (شركات اإليجار المالي ،ووسطاء البورصة ،وشركات التأمين) محدود جداّ ،
حديثا تعيين مراسلين عن هذه المؤسسات لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

 .278وفيما يتعلق بالتغذية العكسية للمعلومات بعد التصاريح بالعمليات المشبوهة ،وبخالف الحاالت التي قررت فيها
اللجنة التونسية للتحاليل المالية التجميد أوليًّا ،قالت البنوك والمؤسسات المالية األُخرى التي تمت مقابلتها أنها قلقة من عدم

وجود تغذية عكسية منتطمة من اللجنة التونسية للتحاليل المالية .ووفقا لقانون مكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب ،تُبلغ
صِّرح عن مصير تقارير العمليات المشبوهة (نقلها ،أو حفظها ،أو وضعها تحت
الم َ
اللجنة التونسية للتحاليل المالية ُ
فإن التصريح بالشبهة الذي اليزال قيد الدرس ال يصدر بشأنه تغذية عكسية؛ ونظ ار للتأخير الحاصل
المراقبة) .في المقابلّ ،
الم ْرَسلة بين عامي 2011م و2012م ،لم تستلم بعض البنوك
في معالجة العدد الكبير من التصاريح بالعمليات المشبوهة ُ

تغذية عكسية بعد أعوام من إرسالها للتصاريح بالشبهة.

 .279وقد ُنشرت أربعة تقارير سنوية تتضمن معلومات إحصائية ونماذج تتعلق بالقطاع المالي منذ العام 2011م ،التاريخ
الذي بدأت فيه اللجنة التونسية للتحاليل المالية فعال أعمالها .وتأتي كافة تقارير العمليات المشبوهة (مع استثناءات قليلة)
حدا معينا.
من المصارف ،مما ُيظهر بلوغ التعاون ّ

 .280لم تطرح الجهات الفاعلة المالية الخاضعة للقانون التي تمت مقابلتها أي مشكلة تتعلق بمتطلبات السرية وعدم
اإلفصاح عن التصاريح بالشبهة.

عمليات الرقابة الداخلية
 .281لم تُنشئ كافة المؤسسات المالية التي تمت مقابلتها عمليات الرقابة الداخلية واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .ال يبدو خبراء المحاسبة الذين التقاهم الفريق بأنهم يراجعون على وجه التحديد األجهزة الداخلية
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وال تزال بعض البنوك في طور وضع إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب ،فيما تؤكد أُخرى أنها تُجري عمليات تدقيق ألنظمة اليقظة الداخلية ،ولم يتم إلى اليوم استغالل نتائج عمليات
التدقيق األخيرة.
 .282على صعيد تطبيق قواعد الرقابة الداخلية وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تشمل المجموعات
المالية ،والتي تنطبق على مجمل الشركات التابعة ،الحظ فريق التقييم وجود قواعد مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب
تشمل عدة نشاطات لمجموعات (شركات أم وشركات تابعة) .غير أن الفريق الحظ أيضا غياب أي نظام لمكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب شامل يتكيف على مستوى المجموعات التي تشمل مجموعة من جوانب تبادل المعلومات وإحالة
البيانات إلى المكلفين بااللتزام على مستوى المجموعة.

 .283إن حالة غياب تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة من قبل معظم المؤسسات المالية يسمح باالستنتاج بغياب
الفعالية لجهة تحمل المتطلبات الخاصة في هذا اإلطار.
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بالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المحددة
يعين األعمال والمهن غير
 .284إن غياب اإلطار التشريعي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي من شأنه أن ِّ
المالية المحددة المعنية والسلطات المنوط بها تنفيذ التزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ال يعزز معرفتها في
القطاعات المعنية .تبدو بعض المهن (خبراء المحاسبة) مترددة في اعتبار نفسها خاضعة للقانون .إن تنفيذ وتطوير نهج

قائم على المخاطر يعتبر محدود وذلك بسبب تقصير الهيئات التنظيمية الخاصة بمختلف المهن المعنية في نشر
المعلومات عن مخاطر غسل األموال والنصوص التشريعية .إن نقص المعرفة بااللتزامات المنصوص عليها في قانون

مكافحة غسل األموال والطبيعة الحديثة نسبيًّا لتنفيذه يعكسان غياب التصاريح بالشبهة الصادرة عن وكالء العقارات ،وتجار
المجوهرات ،وكتاب العدل ،والعدد المحدود للتصاريح بالشبهة الصادرة عن المحامين (تصريحين بالشبهة خالل عام
2014م) ،وعن الخبراء المحاسبين (تصريح واحد بالشبهة فقط في عام 2011م) .لم تُنِّفذ على ما يبدو األعمال والمهن

غير المالية المحددة أي تدابير لتخفيف المخاطر.

 .285وعالوة على ذلك ،إذا نف ّذت الكازينوهات بعض إجراءات اليقظة على العمالء وحفظ المعلومات (تحديد هوية العميل
بواسطة بطاقة تسجيل الناخبين ،أو جواز سفر ،أو رخصة قيادة ،أو إثبات اإلقامة) ،يبدو أن األعمال والمهن غير المالية
المحددة األُخرى ال تنفذ إال بشكل محدود إجراءات اليقظة هذه .ووفق المعلومات التي جمعها فريق التقييم ،فإن أنظمة

الرقابة الداخلية بشأن مكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب ضئيلة أو معدومة في األعمال والمهن غير المالية المحددة،

وينطبق األمر نفسه على تنفيذ تدابير معززة في الحاالت التي تنطوي على المخاطر أو العمالء ممثلي المخاطر.

 .286تحتاج األعمال والمهن غير المالية المحددة إلى التوعية فيما يتعلق بواجب امتالك نظام إداري يتيح التعرف على
األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ،واالستعالم في شأنهم وفي شأن أصحاب الحق المنوبين عنهم ،عن مصدر األموال
واألصول واعتماد تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
الخالصة
 .287تدرك المصارف جزئيا مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وموجبات العناية الواجبة ،فيما تملك المؤسسات
المحددة معرفة
المالية األُخرى (شركات اإليجار المالي وسطاء البورصة وشركات التأمين) والمهن واألعمال غير المالية ُ
محدودة ًّ
جدا بهذه المخاطر التي تتعرض لها وبموجبات العناية الواجبة التي تقع على عاتقها.

المنّفذة من قبل القطاع المصرفي غير متناسبة بسبب نقص في تحديد المخاطر وتحليلها،
.288
ّ
إن التدابير ُ
وهناك بعض البنوك التي ال تزال أصال في طور تصميم األنظمة الداخلية للعناية الواجبة .ال تنفذ المهن واألعمال
غير المالية المحددة أي من هذه التدابير (.)4.2
.289

وحده القطاع المصرفي لوحده ينّفذ موجبات العناية الواجبة المستمرة (تحديد هوية العميل وحفظ الوثائق)

باستثناء القواعد الخاصة بالمستفيدين الفعليين .يبدو أن هناك فهم لواجب رفض إقامة عالقة عمل أو إتمام عملية في

طبق من قبل المصارف. .
ظل استحالة التحديد ،وأن هذا الواجب ُم ّ
غياب المعلومات الكافية أو في ّ
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.290

المعرضين سياسيا والعالقات المصرفية
المحددة في ما يتعّلق باألشخاص
المعززة أو
تنّفذ تدابير العناية الواجبة
ّ
ّ
ّ

المراسلة وتحديد هوية المستفيدين الفعليين والدول عالية المخاطر والعقوبات المالية المستهدفة بشكل غير كاف من قبل
القطاع المصرفي وال يبدو ّأنها معتمدة من قبل القطاعات األخرى (.)4.4

.291

يعتمد القطاع المصرفي رفع تقارير المعامالت المشبوهة عبر إرسال كامل البالغات تقريبا إلى اللجنة التونسية

أن مساهمة الجهات الملزمة باإلبالغ تبقى
للتحاليل المالية وهو يحترم من دون أي مشكلة متطّلبات عدم التنبيه في حين ّ

محدودة جدا (.)5.4

الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل جميع
 .292لم يتم إرساء وإنفاذ الضوابط الداخلية واإلجراءات
ّ
المؤسسات المالية كما ّأنها لم تنّفذ بشكل فعلي على مستوى المجموعات (.)4.6
ّ

 .293مستوى الفعالية الذي حققته النتيجة المباشرة  4متدني.
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 5.4التوصيات بشأن التدابير الوقائية
فيما يتعلق بمخاطر غسل األموال و تمويل اإلرهاب

•

اإلسراع في عملية التحديد والتقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والعمل على نشرها والتأكد

من أن سلطات الرقابة والمهنيين الخاضعين للقانون يأخذون في االعتبار نتائج تحليل المخاطر على صعيد
القطاعات وفي نطاق السياسات الداخلية ما يضمن تناسبا بين هدف تقليل المخاطر واإلدماج المالي.

•

تعبئة آلية تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة أكثر باعتبارها جزء من مكافحة تمويل اإلرهاب.

•

تطوير ونشر مبادئ توجيهية قطاعية توضح أساليب تنفيذ تدابير العناية الواجبة والنهج القائم على المخاطر فيما
يتعلق باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وتحديد المستفيدين الحقيقيين وعالقات المراسلة المصرفية والبلدان
ذات المخاطر المرتفعة والتحويالت اإللكترونية.

فيما يتعلق باإلطار التشريعي
•

إكمال التشريع التونسي على النحو الموصى عليه من مجموعة العمل المالي في العام 2012م ،عن طريق سن
سيما فيما يتعلق باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر
األحكام التي تعزز النهج القائم على المخاطر ال ّ
الوطنيين واألجانب والدول ذات المخاطر المرتفعة وإجراءات العناية الواجبة المستمرة تجاه العمالء.

•

توضيح التشريعات ونشر المناشير والمبادئ التوجيهية لتحديد المستفيد الحقيقي.

فيما يتعلق بتنفيذ النهج القائم على المخاطر
•

مرافقة المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة للقانون في عملية تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

•

يجب على البنك المركزي أن يأخذ في عين االعتبار في عمليات التفتيش المستقبلية المعلومات الواردة في تقرير

على المستوى القطاعي.

الرقابة الداخلية للمصارف والخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فيما يتعلق بالتصاريح بالشبهة
•

يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية توفير تغذية عكسية بشكل متواتر أكثر في شأن التصاريح بالشبهة

التي لم يتم معالجتها بعد ،وتعزيز الحوار مع الخاضعين للقانون بشأن التطبيقات المحددة للقطاع المالي.

فيما يتعلق باألعمال والمهن غير المالية المحددة
•

توضيح الئحة المهن التي يغطيها قانون مكافحة غسل األموال/تمويل اإلرهاب وتحديد االلتزامات التي تنطبق
على المهن.

•

بذل جهود كبيرة لتعبئة القطاعات الضعيفة وتوعيتها ،خصوصا المحامين وكتاب العدل ووكالء العقارات.

•

التفتيش والرقابة بشكل خاص في تطبيق إجراءات التعرف على العمالء والمستفيدين الفعليين وتحديدهم وتدابير
العناية الواجبة الي تقع على عاتق المهن واالعمال غير المالية المحددة.
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 .6الرقابة
النتائج الرئيسة
•

لم تحدد سلطات الرقابة أعلى المخاطر المتعلقة بالقطاعين المصرفي والمالي ،ويبقى إدراك المخاطر ناقصا ويرجع ذلك
أساسا إلى عدم كفاية عمليات التفتيش الميداني التي يقوم بها البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية ،وغيابها عن
الهيئة العام للتأمين.

•
•

يتم تعيين سلطات التفتيش في القطاع المصرفي والمالي كسلطات رقابية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

تنفيذ النهج القائم على المخاطر والمتعلق بعمليات التفتيش في القطاعين المصرفي والمالي غير موجود النعدام الزيارات
الميدانية بسبب النقص في الموارد وغياب اإلجراءات المحددة لموظفي الرقابة .وحده البنك المركزي التونسي بدأ التفكير

منهجيا في اإلشراف.

•
•

باشرت سلطات الرقابة في عام 2014م إرسال استبيانات بشأن مكافحة غسل األموال إلى المؤسسات المصرفية والمالية
ولكن من دون االستناد إلى المخاطر.
الخاضعة للقانون من أجل تحديد أولويات الرقابةْ ،
عمليات اإلشراف عن ُب ْعد لم تتحقق ،ووفق السلطات التونسية يجب أن ترتكز فقط على تقارير الرقابة الداخلية واستنتاجات
مراقبي الحسابات.

•

تقود سلطات الرقابة للقطاعين المصرفي والمالي سياسة غير كافية لنشر المعلومات في غياب المبادئ التوجيهية المحددة،
المالئمة والمحدثة .وتوضيح االلتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل األموال يتوافر فقط عن طريق لوائحه

التنفيذية.

•

لم تفرض سلطات الرقابة للقطاعين المصرفي والمالي أي عقوبة على مخالفات تدابير العناية الواجبة.

•

لمراقبة معظم األعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يجب تعيين سلطات

•

ال تخضع أي من األعمال والمهن غير المالية المحددة ألي جهاز إشرافي يضمن احترامها لموجبات مكافحة غسل االموال

•

ال تملك سلطات الرقابة والتنظيم الذاتي لألعمال والمهن غير المالية األخرى المحددة سوى إدراك محدود لمخاطر غسل

إشرافية صراحة.

وتمويل اإلرهاب .وال تزال سلطات الرقابة غير مهيأة لهذه المسائل.

األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض إليها هذه الفئات من األعمال .وحدها الكازينوهات وتجار المعادن واالحجار الكريمة

يقدرون تلك المخاطر في القطاعات التي ينتمون إليها.

•

يمكن اعتبار عدم وجود إجراءات تحدد تطبيق العمليات الرقابية لألعمال والمهن غير المالية المحددة كعامل خطر لديه

تأثير على ارتباط عمليات التفتيش.

 6.1السياق
 .294يتم تنفيذ الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة للقانون في تونس من السلطات التي كانت موجودة أساسا .في
القطاع المصرفي ،البنك المركزي التونسي هو السلطة الرقابية لمؤسسات القرض ،وتشرف على شركات التأمين الهيئة
العامة للتأمين ،فيما تراقب هيئة السوق المالية األطراف المتداخلة في السوق المالي.
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 .295تشرف السلطات المذكورة أعاله (البنك المركزي التونسي ،الهيئة العامة للتأمين ،هيئة السوق المالية) على
المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة للقانون .يعينها قانون مكافحة غسل األموال كهيئات رقابية لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب باإلشارة إلى المؤسسات المالية "المصرفية وغير المصرفية" التي تشرف عليها وتراقبها. .

 .296عالوة على ذلك ،يوجد فراغ قانوني فيما خص السلطة التي يجب أن تتولى الرقابة على مصلحة البريد التونسي
التي ترتبط إداريا بو ازرة االتصاالت.
 .297عدد الخاضعين للقانون مذكور أدناه:
العدد

الفئة
المصارف

22

المصارف غير المقيمة

7

المصارف اإلستثمارية (مصارف االعمال)

2

شركات اإليجار المالي

9

شركات التخصيم (الفكتورينق)

3

مكاتب تمثيل

9

مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل

121

وسطاء البورصة

23

شركات التأمين

23

التأمين على الحياة

5
1064

وسطاء التأمين

 .298المصرف المركزي التونسي هو سلطة الرقابة واإلشراف على المصارف والمؤسسات المالية ،وكذلك المصارف غير
المقيمة .ويملك صالحيات رئيسة ثالث :السلطة التشريعية (المصرف المركزي التونسي يضع قواعد اإلدارة والمعايير

االحت ارزية) ،وسلطة الرقابة (التفتيش المكتبي والميداني) ،والسلطة التأديبية.
 .299منح المصرف المركزي التونسي الموافقة لمصرفين إسالميين لتسويق المنتجات المصرفية المسماة "إسالمية" ،وذلك
في غياب إطار قانوني لهذا النشاط.
 .300شركات التأمين مرخصة من وزير المالية ،بعد التشاور مع الهيئة العامة للتأمين ،وفقا للمادة  50من قانون التأمين.
وتخضع هذه الشركات لمراقبة وإشراف الهيئة العامة للتأمين التي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقالل مالي ،وهي تابعة لو ازرة
المالية.
 .301يخضع وسطاء التداول في البورصة إلى تنظيم ومراقبة هيئة السوق المالية ،وفقا للمادة  23من القانون رقم 117-
 94في  14نوفمبر 1994م الذي ينص على تنظيم السوق المالي .وتشرف هيئة السوق المالية على صناديق االستثمار

(شركات استثمار مع رأس مال متغير -الصناديق المشتركة لالستثمار والقروض المدرجة في هذه الفئة) ،والرقابة المستمرة
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لبورصة األوراق المالية في تونس ،ووسطاء التداول في البورصة ،وشركة اإليداع والمقاصة وتسوية السندات المالية،
والشركات التي تدير المحفظات المالية.
 .302ويتم اإلشراف أيضا على مؤسسات التمويل الصغير ،وينظم المرسوم  117-2011نشاط التمويل الصغير ومراقبته
من سلطة مستقلة :هيئة اإلشراف على مؤسسات التمويل الصغير.
 .303وفيما يتعلق بالوسائل المتاحة لسلطات الرقابة ،خصوصا البشرية منها ،فهي تبدو قليلة جدا نسبة إلى عدد
الخاضعين للقانون ونظ ار لمواصفات الموظفين المخصصين لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .في الواقع ،العدد

الفعلي لمراقبي المصرف المركزي التونسي  ،13أحدهم أخصائي في نظام المعلومات (المعلومات التي توفرها المديرية
العامة للرقابة المصرفية -المصرف المركزي التونسي) ،ولكن ال أحد منهم متخصص بموضوع غسل األموال وتمويل

اإلرهاب .غالبية المفتشين بالتأكيد شاركوا في بعثات تفتيش تتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وعدد مهم من
المراقبين يستفيد كل عام من أنشطة التدريب على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في تونس و/أو الخارج :بلغ هذا
الرقم  6العام 2014م مقابل  5لعامي 2013م و2012م .من جانبها ،لدى الهيئة العامة للتأمين  17مراقبا معتمدا إلجراء

عمليات تفتيش داخل المواقع وفي المستندات ،ولكن هؤالء ال يملكون المعرفة حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أو ليسوا مدربين للقيام بمهام في هذا المجال .لهيئة السوق المالية  15وكيال محلفا إلجراء عمليات تفتيش ميدانية ومكتبية،

ولكن هنا أيضا من دون التخصص في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ْ

 .304فيما يتعلق باألعمال والمهن غير المالية المحددة  -كل المهن غير المالية المحددة التي يغطيها قانون مكافحة
غسل األموال ،تخضع للتنظيم أو التنظيم الذاتي .وتعتمد ممارسة هذه األنشطة على موافقة الهيئات الرقابية التي تقوم

بعمليات تفتيش منتظمة ،كل منها في حدود نطاق صالحياتها .مع ذلك ،إذا كانت المادة  77من قانون مكافحة غسل
األموال تعترف للسلطات المعنية بسلطة اإلشراف على التزام األعمال والمهن غير المالية المحددة بمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ،إال أن تكريس هذه السلطة وتنفيذها العملي لم ُيدرجا في النصوص التي تحكم نشاطات كل منها.

 6.3الفعالية :النتيجة المباشرة ( 3الرقابة)
التدابير المتخذة لمنع المجرمين والمتواطئين معهم من دخول السوق
 .305في القطاع المصرفي ،الموافقة ضرورية لممارسة النشاط ،هكذا ،يبادر البنك المركزي إلى تحليل ملف الموافقة بناء
على قاعدة البيانات التي يقدمها مقدمو الطلب الذين يتصلون بصفة خاصة بالصفات المالية وجودة جالبي رؤوس األموال.
ويتم تحليل الوضع القانوني للمسؤولين المستقبليين بالنسبة إلى مصداقيتهم وجدارتهم ،ويرتكز في هذ اإلطار البنك المركزي
إلى المستندات الرسمية (أي نسخة عن السجل الجنائي) .إن االستثمارات الجديدة في رأس مال المؤسسات المصرفية

إضافة إلى تغيير المسؤولين ترضخ إلى قواعد الموافقة ومراقبة المصداقية وفق اإلجراء السابق نفسه .وتجري هيئة السوق
المالية عمليات رقابة دخول السوق المالي وفق نفس اإلجراء الذي يعتمده البنك المركزي.

 .306رفض المصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية االستثمار على حصص في رأسمال خاضعين للقانون
واقعين تحت سيطرتهما ألسباب التعتيم من مقدمي الطلبات األجانب .والمراجعات المتعلقة بهذه االستثمارات في رؤوس
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األموال يمكن أن تتحقق أيضا بالرجوع إلى نظراء أجانب .وعلى هذا األساس ،قدم ممثلو هيئة السوق المالية قضية واحدة
من هذا النوع إلى فريق التقييم ،تم نتيجتها الطلب من النظير األجنبي التحقق من هوية المستفيد الحقيقي.
ولكن ،حتى لو كانت ضوابط االعتبار تلك فاعلة ،فإن غياب ،إضافة إلى النصوص القانونية ،اإلجراءات التي
.307
ْ
تضفي الطابع الرسمي على تنفيذها يمكن اعتباره أحد عوامل الخطر التي تؤثر على كفاية الضوابط.
إدارة المخاطر ومراقبة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 .308وفيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في إدارة مخاطر غسل األموال/تمويل اإلرهاب ،فإن السلطات المشرفة على
القطاعات المصرفية والمالية (المصرف المركزي التونسي ،هيئة السوق المالية ،الهيئة العامة للتأمين) لم تعمد إلى تحديد

المخاطر المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها أو تلك التي تخص فئات معينة من المؤسسات المالية أو مؤسسة تؤخذ
في شكل فردي.
 .309وعليه ،فإن عملية تحديد المخاطر ال تزال في مرحلة بدائية إلى حد ما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي
وتشكل عقبة أمام تنفيذ النهج القائم على المخاطر.
 .310عالوة على ذلك ،وأثناء الزيارة الميدانية ،بدا أن إشراك اللجنة التونسية للتحاليل المالية للجهات الفاعلة األُخرى
(ممثلو القطاع الخاص؛ القطاع المصرفي والمالي ،وخصوصا الخاضعون الماليون )...في العملية الوطنية لتحديد
المخاطر ،يبقى محدودا جدا.
 .311وفي إطار فرق التفتيش الميدانية الثالث غير المجدولة للمصرف المركزي التونسي ،والتي بدأها العام 2014م بناء
على تعليمات من حاكمه ،أخذ المصرف في االعتبار عوامل الخطر في اختيار البنوك التي يجب أن تخضع للتفتيش ،وال

سيما وجود مجموعة كبيرة من الجمعيات غير الهادفة باعتبارها عمالء عاليين المخاطر.
ّ

ويفسر هذا الخيار بالحملة التي بدأتها السلطات العامة لمحاولة السيطرة على الجمعيات التي استمر عددها في
ُ .312
التزايد منذ العام 2011م ،وذلك في سياق يتسم بوجود تمويل خارجي لهذه الوكاالت وعدم توافر المعلومات الموثوقة حول
وضع مواردها.

 .313وإلى جانب عدم وجود تخطيط لعمليات التفتيش الميدانية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يفتقر المصرف
المركزي التونسي إلى األدوات الالزمة إلجراء عمليات تفتيش محددة الهدف مع مراعاة المخاطر التي تهدد القطاع
المصرفي.
 .314وإلى ما بعد الهدف الرئيس لبعثات التفتيش الميدانية الثالث ،سمحت نتائجها بتحديد نقاط الضعف في غالبية
تم
إجراءات اليقظة التي يجب اتخاذها وفقا ألنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المصارف الثالث التي ّ
تفتيشها.
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 .315وإذا بدا وكالء التفتيش الميدانيين التابعين للمصرف المركزي التونسي قادرين على تحديد المخاطر الرئيسة لغسل
األموال وتمويل اإلرهاب على أساس خبراتهم ومعارفهم من سياق ممارسة نشاطهم ،لم ُيتخذ أي إجراء لبدء تقييم المخاطر
القطاعية التي يمكن بالتالي دفعها في إطار برامج المكافحة .وأشار المصرف المركزي أيضا أنه يريد االعتماد على تقارير
خبراء المحاسبة ومدققي الحسابات إلنشاء برنامج الزيارة الميداني وتحديد البنوك التي يجب زيارتها أوال .لكن هؤالء
المهنيين لم يحصلوا على التدريب أو التوعية الالزمة للقيام بهذا العمل وال ينفذون بعد تدابير العناية الواجبة المطبقة على

أنشطتهم.
 .316برمجت هيئة السوق المالية من جهتها ،منذ سبتمبر 2014م ،ست بعثات حمالت تفتيش ميداني على ستة وسطاء
تداول بالبورصة ،تم التحقق على ثالث منها .وكانت المدة القصوى لكل بعثة يومين ،أكد خاللها مفتشو هيئة السوق
المالية أنهم استعرضوا مختلف الجوانب المذكورة في االستبيان لمكافحة غسل األموال أفادهم بها وسطاء التداول هؤالء

العام 2014م .وعليه ،الحظ فريق التقييم أن جدولة هيئة السوق المالية لهذه الزيارات حديثة العهد جدا .عالوة على ذلك،

فاالستبيان الموجه إلى وسطاء التداول في البورصة ،والذي شكل وفق مراقبي هيئة السوق المالية الركيزة لبعثات لحمالت
الحظ فيه غياب نهج يقوم على تحديد المخاطر الخاصة بكل قطاع .يعتقد فريق التقييم أن حمالت
التفتيش ،عام جدا ُ
وي َ
التفتيش الثالث الميدانية التي قامت بها هيئة السوق المالية كانت قصيرة األجل وال يمكن بالتالي أن تغطي الجوانب
الرئيسة لتنفيذ نظام داخلي فعال من اليقظة الواجبة .ونتائج فريق التقييم بشأن نطاق وأهمية مهام التفتيش الميدانية لهيئة

السوق المالية تم تقاسمها مع ممثلي القطاع الذين التقاهم فريق التقييم.

 .317أخي ار ،إن الهيئة العامة للتأمين ،بوصفها السلطة اإلشرافية على قطاع التأمين ،لم تكن قد وضعت على جدولها أو
باشرت ،يوم موعد الزيارة الميدانية ،عمليات تفتيش ميدانية تتعلق بتطبيق الخاضعين للقانون في سوق التأمين االلتزامات
المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية والنصوص التطبيقية.

 .318يسعى المصرف المركزي التونسي إلى تتطوير نظام "تصنيف" لمؤسسات اإلئتمان بما يسمح بتقويم مخاطر غسل
األموال وتمويل اإلرهاب الكامنة في هذه المؤسسات الخاضعة للقانون في إطار تقويم شامل للخطر االحترازي .ووضع
المصرف المركزي التونسي كذلك في العام 2014م مشروع دليل اإلشراف على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
للمتفشين الميدانيين ،واستكماله وشيك .وتؤكد السلطات الرقابية األخرى ،أي هيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين ،أنها
ال تتمتع بإجراءات الرقابة على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .مع ذلك ،إن الوسائل التقنية التي تستخدمها
مختلف السلطات الرقابية لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية غير كافية نظ ار إلى نظم المعلومات التي تساعدها على
تحليل البيانات المقدمة من الخاضعين للقانون أثناء عمليات التفتيش.

 .319في نطاق التفتيش المكتبي ،أرسلت السلطات الرقابية (المصرف المركزي التونسي ،الهيئة العامة للتأمين ،هيئة
السوق المالية) في العام 2014م استبيانا أول إلى الخاضعين للقانون عن في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

(االستبيان عن غسل األموال) .العمل على إبراز النتائج جار ،ويجب أن تؤخذ النتائج في االعتبار في إطار عمليات
التفتيش في المستقبل ونظام تصنيف المصارف الذي ِ
يطوره المصرف المركزي التونسي.
ّ
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 .320تعتبر السلطات الرقابية أن االستبيان عن غسل األموال سيكون أيضا أداة دائمة للمراقبة عن بعد ،ولكنها لم ِ
تعط
تفاصيل عن وتيرة نشرها والنصوص واإلجراءات التي تتطلب استخدامها.
 .321وتشير السلطات الرقابية على القطاع المصرفي والمالي أنها لم تنفذ أبدا رقابة مجمعة على مستوى المجموعات
المالية ،لكن هذا الوضع لم يحل دون تبادل المعلومات .أكدت هيئة السوق المالية انضمامها إلى االتفاق المتعدد األطراف
للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية من أجل التعاون وتبادل المعلومات .وإلى أبعد من هذه القناة الدولية للتعاون ،وقعت

هيئة السوق المالية  5مذكرات تفاهم مع نظيراتها األجنبية في المغرب ،وتركيا ،ومصر ،وفرنسا ،واإلمارات العربية
المتحدة .ووقعت كذلك هيئة السوق المالية اتفاقية تعاون مع المصرف المركزي الماليزي .مع ذلك ،إن تنفيذ اتفاقات

التعاون والتبادل هذه لم يتم لغاية موعد الزيارة الميدانية ،على الرغم من وجود فروع في تونس تابعة للمؤسسات الموجودة
في البلدان الموقعة لالتفاقيات المذكورة آنفا ووجود فروع في هذه البلدان تابعة لشركات تونسية.
 .322عموما ،إن غياب التحديد القطاعي للمخاطر يعوق عملية الرقابة في هذه المسألة .وبالمثل ،إن عدم كفاية بعثات
الرقابة وحداثتها حاال دون تنفيذ إجراءات تصحيحية أو خطة عمل لمواجهة أوجه القصور التي تم تحديدها .وعلى الرغم

المالحظة خالل عمليات التفتيش ،لم تفرض السلطات اإلشرافية للقطاعين المصرفي
من العيوب في تدابير العناية الواجبة ُ
والمالي أي عقوبة ،لتدعي أن الخاضعين للقانون يطورون أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وما زال العمل
جار على نتائج عمليات التفتيش.

 .323إن ممارسة السلطات التنظيمية للقطاع المصرفي والمالي الرقابة على نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ال تزال قيد التنفيذ ،في غياب النهج القائم على المخاطر الذي يؤثر بشدة على كفايتها.
تعزيز فهم المخاطر وااللتزامات فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 .324نشر المصرف المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين على موقعهما على شبكة اإلنترنت النصوص التطبيقية التي
توضح بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،ومنشور صدر عام 2013م والئحة تنظيمية في العام
2012م .ولم تتناول هيئة السوق المالية ،باعتبارها السلطة اإلشرافية على السوق المالي ،أي نص يشرح لألشخاص
الخاضعين إلشرافها طرق تنفيذ المادة  77من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام 2009م .لكنها قامت

بنشر دليل .بالنسبة لممثلي هيئة السوق المالية ،تكفي أحكام قانون مكافحة غسل األموال وقرار اللجنة التونسية للتحاليل
المالية الرقم  03-2007في  22مارس 2007م الذي وضع مبادئ توجيهية للسوق المالية ،وتغطي قواعد الرقابة

االحت ارزية إلى حد كبير التزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 .325نشرت من جهتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية على موقعها اإللكتروني القرار الرقم  01-2006الذي يرسي
نموذج التصريح بالعمليات المشبوهة ويعود للعام 2006م ،إضافة إلى الق اررين الرقم و 2-2006و 03-2007بشأن
المبادئ التوجيهية ،الصادرين على التوالي في العام 2006م و2007م ،والمتضمنين إجراءات مماثلة موجهة إلى)1 :

مؤسسات اإلئتمان ،والبنوك غير المقيمة ،ومكتب البريد )2 ،السوق المالي.
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 .326لم يتم تحديث هذه المبادئ التوجيهية إلى اليوم ،على الرغم من إعادة النظر في القانون ،ويبدو أنها تتعارض مع
بعض جوانب اإلصالح للعام 2009م .على سبيل المثال ،نموذج التصريح بالعمليات المشبوهة المرفق بقرار اللجنة
التونسية للتحاليل المالية الرقم  01-2006ينص على قواعد خاصة بالعمليات المصرفية والمالية التي يمكن أن تقوم بها

المؤسسات المصرفية والمالية فقط الخاضعة للقانون تطبيقا للمادة  85من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

لعام 2003م .هذا النموذج من التصاريح بالعمليات المشبوهة الساري المفعول يشير إلى القرار  2006المذكور آنفا ولم
يكن يستهدف إال المؤسسات المالية .وتوسع المادة  85الجديدة التزام التصريح بالعمليات المشبوهة ليشمل الخاضعين
للقانون ،غير المؤسسات المالية األخرى ،في حين ال ينطبق عليهم هذا النموذج من التصاريح بالعمليات المشبوهة .على
الصعيد نفسه ،تبدو التوجيهات األخرى لألحكام  02-2006و 03-2007المتعلقة بتدابير العناية الواجبة أنها تكرار

سيما منشور المصرف التونسي المركزي لعام 2013م.
وتخلق ازدواجية في العمل مع النصوص الصادرة الحقا ،ال ّ

 .327توفر اللجنة التونسية للتحاليل المالية على موقعها اإللكتروني المنشأ في العام 2013م بابا خاصا بـ"األسئلة الشائعة
واألجوبة" ،لكنه ال يزال قيد اإلنشاء ولم تتم تغذيته .والتقارير التي أعدتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية منذ إنشائها في
العام  ،2003تتعلق فقط باألعوام 2010م ،و2011م ،و2012م ،و2013م .وفي العام 2014م ،نشرت اللجنة التونسية
للتحاليل المالية على موقعها اإللكتروني تقريرين وجيزين رقمهما  1-2014و 2-2014يعالجان حاالت "حسابات عبور"
و"استخدام حسابات تعود إلى أشخاص قاصرين" ذات الطبيعة القانونية غير الواضحة .هذان اإلشعاران مأخوذان من

ممارسات عن التصاريح بالعمليات المشبوهة التي تتلقاها وتعالجها اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتُ ّعّد تحذيرات ليس
ُّ
الممارسة من
للخاضعين للقانون فحسب ،وإنما لعامة الناس كذلك للفت االنتباه إلى المخاطر التي تشكلها بعض الحيل ُ
المنشأة في الخارج أو في تونس ،ويرتكز عملها على مخططات بيع هرمية أو عمليات "مخططات بونزي"
الشركات ُ
وتستهدف مدخرات العموم.

 .328وفي غياب سياسة تعزز فهم مخاطر والتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتستند إلى أدوات تشمل
مبادئ توجيهية محددة ،ومالئمة ومحدثة ،تبقى الجهود التي بذلتها السلطات اإلشرافية للقطاعين المصرفي والمالي واللجنة
التونسية للتحاليل المالية محدودة جدا ،نظ ار كذلك إلى عدم اإلدراك الذي تمت مالحظته أثناء المناقشات مع الخاضعين

للقانون في القطاعين المذكورين أعاله (مراجعة النتيجة المباشرة .)4
فيما يتعلق باألعمال والمهن غير المالية المحددة

 .329ال تخضع أي من األعمال والمهن غير المالية المحددة إلى جهاز مراقبة يكفل أنها تلبي التزاماتها المتعلقة بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب .لم تتم بعد تجنيد الجهات الرقابية وإعداها بشأن هذه القضايا.
 .330سلطات الرقابة والهيئات الذاتية التنظيم لألعمال والمهن غير المالية المحددة فهمها محدود لمخاطر غسل األموال
وتمويل اإلرهاب التي تواجهها هذه الفئات من المهنيين .يبدو قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في كثير من
األحيان غير معروف من هذه السلطات وأنظمة الرقابة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ُوضعت فقط للكازينوهات
وتجار األحجار الكريمة والمعادن الثمينة .ويبدو كذلك أن خبراء المحاسبة والمحامين ال يعرفون جيدا قانون مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .وفي حين نظمت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بعض عمليات التوعية ،فالكازينوهات وتجار

األحجار الكريمة والمعادن الثمينة وحدهم طوروا تقييما للمخاطر في قطاعاتهم .ولم يستطع فريق التقييم مقابلة ممثلي
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السلطة اإلشرافية على الوكالء العقاريين وعدول اإلشهاد .عموما ،يبدو مستوى فهم القطاعات غير المالية لنظام مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب بدائيا.
 .331تخضع ألعاب الكازينوهات إلى موافقة مسبقة تُمنح بموجب قرار مشترك من و ازرتي الداخلية والسياحة .يجب أن
يكون جميع موظفي الكازينوهات واإلدارة العامة وأعضاء اللجنة اإلدارية يتمتعون بغالبية تمكنهم من امتالك حقوق مدنية
وسياسية ومتفق عليها من قبل و ازرة الداخلية .وتجري هيئة األلعاب التي تتألف من ممثل عن و ازرة المالية ،الداخلية

والسياحة والبنك المركزي ،عمليات تفتيش مفاجئة لكازينوهات بمتوسط مرة واحدة لكل فصل.

 .332شروط الدخول إلى مهنة الخبراء المحاسبين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين والمحامين محددة للغاية .ويخضع
عدول االشهاد لعمليات رقابة صارمة من وكيل الجمهورية الذي يقوم بعملية رقابة مرة كل  3أشهر :يكون الوكالء
العقاريون ملزمين مسك سجل للخدمات حيث يتم ذكر الخدمات المقدمة واألتعاب إضافة إلى سجل مفصل عن العقود .كما
أن شروط الدخول إلى مهنة الخبراء المحاسبين محددة للغاية ،يتم إنشاء هيئة تأديبية يرأسها قاضي لدى هياة المحاسبين
ومراقبي حسابات الشركات في تونس .كما وهنالك الهيئة الوطنية للمحامين التي ال ّبد أن تشمل كافة المحامين في تونس،
كما ويجوز أن يخضع المحامي لعقوبات تأديبية بمجرد تخلفه عن أداء واجباته.
 .333وإن كانت عمليات الرقابة ه ذه فعالة ،إن غياب اإلجراءات التي تفعل تطبيقها يمكن اعتباره عامل خطر لديه تأثير
على صلة الرقابة .إضافة إلى ذلك ،لم تذكر السلطات اي مثال يعكس أنه تم منع أي موظف يمارس تلك الوظائف من
ممارسة مهامه نتيجة عمليات رقابة محددة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
الخالصة
 .334تنّفذ سلطات الرقابة على القطاعين المصرفي والمالي رقابة فعلية ودقيقة على النفاذ إلى السوق ،غير أن عدم تحديد
إجراءات الرقابة لدخول السوق قد يؤثر بشكل ملحوظ على فعالية هذه الرقابة (.)3.1

لم تحدد سلطات القطاعين المصرفي والمالي وتفهم بشكل كامل المخاطر المتعلقة بالقطاعات التي تشرف عليها

ويترجم هذا الوضع بعدم الترابط بين عمليات الرقابة الميدانية وضرورة وجود نهج قائم على المخاطر (.)3.3
(ُ ،)3.2
المفسر لفرض عقوبات على الشركات المالية الخاضعة للقانون المخالفة أثر في شكل كبير على
 .335إن الغياب غير ُ
تنفيذ الشركات المالية الخاضعة للقانون بفعالية التزاماتها في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (.)3.4

 .336التعبئة الضئيلة لسلطات الرقابة لتعزيز فهم تدابير العناية الواجبة منذ اعتماد اإلصالح القانوني في العام 2009م
يش ِّكل عقبة حقيقية أمام التنفيذ الفعال للنظام التونسي في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل هيئات اإلبالغ
( 3.5و( )3.6رشيد :هل نستخدم مصطلح "هيئات اإلبالغ" أم األشخاص الخاضعين؟)

 .337سلطات الرقابة التونسية غير قادرة أن تُثبت أن مراقبتها لألشخاص الخاضعين تؤثر على مستوى احترامها
اللتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (.)3.5
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 .338ال تخضع أي من األعمال والمهن غير المالية المحددة ألي جهاز إشرافي يضمن احترامها لموجبات مكافحة غسل
االموال وتمويل اإلرهاب .وال تزال سلطات الرقابة غير مهيأة لهذه المسائل.
 .339ال تملك سلطات الرقابة والتنظيم الذاتي لألعمال والمهن غير المالية األخرى المحددة سوى إدراك محدود لمخاطر
غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض إليها هذه الفئات من األعمال .وحدها الكازينوهات وتجار المعادن النفيس

واالحجار الكريمة يقدرون تلك المخاطر في القطاعات التي ينتمون إليها.

 .340وإن كانت عمليات التفتيش هذه فعالة ،فإن غياب اإلجراءات التي تفعل تطبيقها يمكن اعتبارها عامل خطر لديه
تأثير على صلة التفيتش .إضافة إلى ذلك ،لم تذكر السلطات اي مثال يعكس أنه تم منع أي موظف يمارس تلك الوظائف
من ممارسة مهامه نتيجة عمليات تفتيش محددة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 .341مستوى الفعالية الذي تحقق للنتيجة المباشرة  3متدني.

 6.4التوصيات بشأن الرقابة
فيما يتعلق بصالحية الرقابة
•

تعيين صراحة على مستوى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،هيئة السوق المالية والهيئة العامة
للتأمين كسلطة رقابية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتحديد صالحياتها ومسؤولياتها في هذا
الخصوص.

فيما يتعلق بعملية الموافقة ومراقبة الوصول إلى األسواق
•

يجب التوثيق في شكل رسمي وخطي كامل آلية التوجيهات المتعلقة بطلبات الموافقة والترخيص بشأن التماس
المساهمات الجديدة وتبديل المدراء ،وذلك حرصا على الفعالية في المعالجة والقدرة على التتبع.

•

تحديث نظام الرقابة للوصول إلى السوق على ضوء القواعد الدولية مع إدخال إجراءات مفصلة وتحديد الهياكل
الضرورية للتطبيق.

فيما يتعلق بتحديد وفهم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
•

بالنسبة للمصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين ،يجب العمل على تحديد المخاطر
القطاعية وتحليلها موثقة ،بالتشاور مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية باعتبارها محرك مشروع تحديد المخاطر
على الصعيد الوطني ،وعلى نشر النتائج بشأن إجراءات العمل وعمليات التفتيش ،فضال عن القطاع الخاص.

فيما يتعلق بتعزيز الوسائل وبتنفيذ عمليات الرقابة على أساس مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
•

على المصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين تخصيص مواردها (البشرية والفنية)
بشكل أفضل بهدف ممارسة عملية تفتيش فعالة للتحقق من احترام المؤسسات المالية لمتطلبات مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب.
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•

على المصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وضع منهجية رقابة تستند إلى
المقاربة المبنية على المخاطر.

•

على المصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين اعتماد إجراءات متكاملة تستند إلى
أنواع الرقابة الميدانية والمكتبية من أجل رقابة أفضل لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

•

على المصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين التحق من أن نظام "الدرجات"
مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب تأخذ بعين االعتبار نتائج التفتيش المكتبي.

•

على المصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين تطوير وسائل رقابة مكتبية (تحديث
إستبيان غسل األموال) وتطبيق إجراءات تفتيش مكتبية تستند إلى المقاربة المبنية على المخاطر وتدعمها دورات
تدريب مناسبة.

•

بالنسبة إلى المصرف المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين ،من األفضل برمجة وإجراء

عمليات  -رقابة ميدانية وأن تستند من حيث التواتر والنطاق والمدى واألهمية على المخاطر ،خصوصا لما
يتعلق بالفساد وتمويل اإلرهاب ،وتنفيذ العقوبات المالية ،والتهريب؛ تعزيز عدد الموظفين المخصصين لإلشراف؛
استخدام البيانات الواردة في االستبيان عن غسل األموال المرسل من المؤسسات المصرفية والمالية ،وإضفاء
الطابع المؤسسي على وثيقة المراقبة عن بعد هذه وتكييفها لمراعاة خصوصيات كل قطاع.

•

حيز التنفيذ والسهر على
بالنسبة إلى المصرف المركزي التونسي ،من االفضل استخدام دليل اإلشراف منذ دخوله ّ
متكيفة؛ ووضع اللمسات األخيرة على نظام "التصنيف" لمؤسسات
تطبيقه بصورة منتظمة مع إدماج أدوات
ّ
االئتمان مع الحرص على ضمان الطابع الفردي لخطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلجراء التعديل المالئم

على عملياتالرقابة.

•

بالنسبة إلى هيئة السوق المالية ،من األفضل أن تتجهز بإجراءات الرقابة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل

•

بالنسبة إلى الهيئة العامة للتأمين ،من األفضل تنفيذ كل الشروط الالزمة لتولي دور السلطة اإلشرافية في مكافحة

اإلرهاب؛ تعزيز خبرة المراقبين التقنية في هذا الشأن؛ تكريس فترات كافية لبعثات التفتيش الميداني.

غسل األموال وتمويل اإلرهاب لما يختص بمهنيي التأمين ،على وجه الخصوص من حيث اإلطار القانوني
وإجراءات العمل والتخصص بالموارد ،واألخذ في االعتبار بحجم نشاط قطاع شركات التأمين المعني وحجم
المعامالت المرتبطة به.
فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق في إطار الرقابة على غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،من األفضل
•

تعزيز التعاون بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات الرقابة على متطلبات تقارير العمليات
المشبوهة ،ال سيما من خالل وضع مبادئ توجيهية مشتركة تُ ِّ
مكن من استهداف مواطن الضعف في
ّ
القطاعات بشكل أفضل.

•

إنشاء قنوات رسمية لتبادل المعلومات بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات الرقابة من أجل تحديد
المخاطر على الصعيد الوطني ونقاط الضعف القطاعية ،من دون االعتماد فقط على االستبيانات الموجهة

من هذه السلطات لالستعالم.
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فيما يتعلق بتشديد اإلجراءات الرامية إلى تعزيز فهم المخاطر والوقاية منها ،من األفضل
•

تحديث التوجيهات المنشورة لتعكس اإلصالح التشريعي لعام 2009م وخصوصيات كل قطاع من القطاعات

•

تفعيل عملية التشاور والحوار من خالل زيادة إشراك المؤسسات المهنية الخاضعة للتصريح ،خاصة في سياق

المعنية؛ تطوير ونشر إرشادات محددة لمساعدة الخاضعين للقانون على تنفيذ كل تدابير العناية الواجبة.

وضع اإلرشادات.
فيما يتعلق باألعمال والمهن غير المالية المحددة
•

يجب أن تطور اللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات الوصاية وهيئات التنظيم الذاتي توعية المهنيين على
درجة تعرضهم إلى مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ويجب أن تعزز سلطات الرقابة معرفة المهنيين

بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتنظيم اإلشراف على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
قطاعاتهم بشكل منهجي .وأخي ار ،يجب إشراك األعمال والمهن غير المالية المحددة بشكل وثيق في تحليل
المخاطر.
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 .7الشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية
النتائج الرئيسة:
•

بناء على التصاريح بالعمليات المشبوهة ،تم اعتبار استخدام الشخصيات االعتبارية ألغراض إجرامية خط ار كبي ار
في تونس وقد باشرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ثالث دراسات قطاعية على نقاط الضعف في الشركات
العاملة في قطاعات التجارة الدولية والخدمات ،فضال عن الجمعيات بهدف فهم بصورة أفضل هذه المخاطر
وتحديد تدابير تخفيف المخاطر ،الواردة أساسا من المصارف.

•

بعد تقويم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البالد في العام 2006م ،تم تعزيز النظام القانوني التونسي
فيما يختص بإنشاء الشركات من أجل زيادة تدابير الشفافية المتعلقة بالشركات .إن تحديد المستفيدين الحقيقيين

•

سيما في حالة سلسلة الشركات.
على النحو المحدد في التوصية  24يبقى غير مكتمل ،ال ّ
تنص التشريعات على عقوبات (غ ارمات) لخرق موجبات الشفافية ،بما في ذلك واجب تحديث البيانات .ومع

•

ال تملك تونس إطا ار قانونيا ينطبق على صناديق االئتمان ألن هذه الكيانات القانونية غير معروفة .وإذ ال تكون

فرض هذه العقوبات والغرامات المنصوص عليها ليست رادعة .ويعوق عدم تطبيق نظام العقوبة
ذلك ،ال تُ َ
الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين.
هذه الصناديق محظورة صراحة بموجب القوانين الوطنية ،يجوز لصناديق االئتمان األجنبية إنشاء عالقات عمل

مع مؤسسات مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة تونسية ،أو أن يمتلك صندوق ائمان أو ترتيب مشابه
أجنبي ممتكالت في تونس أو أن يتصرف محامي تونسي أو أي شخص آخر بصفة " الوصي"/المدير على

أمالك تقع في الخارج أو في تونس أو حتى على صندوق ائتمان تم إنشاؤه بموجب قانون أجنبي .أمام هذه

الحاالت ،ال يحدد القانون التونسي أو قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أي تدبير خاص لتحديد
المستفيد الفعلي وتأمين شفافية المعامالت إزاء إجراءات الوقاية من غسل األموال.

 7.1السياق

(أ) التعريف بالشخصيات االعتبارية
أنواع الشخصيات االعتبارية

 .342وفقا للقانون  93-2000من  3نوفمبر 2000م الذي أصدر قانون الشركات التجارية ،يوجد خمسة أنواع من
الشركات في تونس :شركات المفاوضة ،وشركات المفاوضة البسيطة ،وشركات المحاصة ،والشركات ذات المسؤولية
المحدودة ،شركات االسهم التي يمكن أن تكون إما شركات خفية االسم أو شركات المفاوضة باالسهم.

 .343الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو نوع الشركات األكثر شيوعا في تونس .فهي كيان يسهل تحقيقه ألنه يتطلب
رأسماال منخفضا ( 1000دينار أو ما يعادلها بالعملة األجنبية) وعدد محدود من المؤسسين عند إنشائه (شخص واحد
للشركات ذات مسؤلية محدودة للشخص الواحد وأقله شخصين لشركة كالسيكية ذات مسؤولية محدودة) .للشركات ذات
المسؤولية المحدودة ،يجب أن يشتمل العقد المؤسس على المعلومات المتعلقة باألشخاص الطبيعيين والشخصيات

ِ
المؤسسة .ويتم االحتفاظ بسجل المساهمين في مكتب المسجل على مسؤولية الوكيل (المادة  111من القانون
االعتبارية
106

 .)2000عندما يعادل رأس المال  20,000دينار تونسي أو يتجاوزه ،يجب على الشركاء تعيين مراقب حسابات (المادة

 123من القانون  .)2000وفيما يتعلق بالشركة خفية االسم ،يتم تعيين مراقب الحسابات من الجلسة العامة للمساهمين

عند االكتتاب الكامل لرأس المال (المادة  172من القانون  .)2000يتحقق المدققون من حفظ سجل المساهمين وتحديثه،
وتتولى الحفاظ عليه الشركة الخفية االسم بنفسها في حال لم تكن مدرجة في البورصة ،ويمسكه وسيط التداول في البورصة
في حال كانت الشركة الخفية االسم مدرجة في البورصة.

السجل التجاري
 .344وفقا للقانون  95-44في  2مايو 1995م الخاص بالسجل التجاري ،المعدل بالقانون  15-2010في  14أبريل
2010م ،يجب أن تطلب الشخصيات االعتبارية هذا التسجيل في كتابة المحكمة التي تقع الشركة في دائرة اختصاصها.

ويجب على الكاتب أن يتأكد من شكلية الوثائق واستمرار اتساقها مع المعلومات المكتوبة على السجل التجاري والبيانات
الموجودة فعليا .وبموازاة السجالت التجارية المحلية المحفوظة في المحاكم االبتدائيةُ ،يحفظ سجل مركزي ،يتضمن كل
المعلومات والعقود ،في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ،ويجمع المعلومات المسجلة في كل سجل محلي:
لدى كتاب المحاكم االبتدائية الـ  27والمكاتب الـ  3الوحيدة لوكالة النهوض بالصناعة في تونس وسوسة وصفاقس.

الجمعيات
 .345الشخصيات االعتبارية األُخرى هي المنظمات غير الهادفة للربح في شكل جمعيات .والمرسوم الرقم  88الصادر
في  24سبتمبر 2011م ألغى إجراءات الترخيص واإلذن المسبق وحدد مبدأ اإلفصاح الذي يضمن حرية إنشاء الجمعيات.

ويمكن أن ُينشئ تلك شخصان طبيعيان أو عدة أشخاص طبيعيين تونسيين أو أجانب يقررون العمل بشكل دائم لتحقيق
أهداف غير الربح .إذا كان نظام تأسيس الجمعيات إفصاحيا ،من الضروري مع ذلك الحصول على شهادة تصديق مسلمة
من أحد عدول االشهاد لما يخص المحتوى ومتطلبات أشكال الوثائق .وتكون الجمعية قائمة من الناحية القانونية منذ توجيه
رسالة مضمونة الوصول مع االبالغ بالوصول إلى الكاتب العام للحكومة ،لكنها ال تكتسب الشخصية االعتبارية إال بعد
تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .الرقابة على الجمعيات محدودة ،وتملك سلطات االشراف موارد محدودة
(راجع القسم الرابع من التقرير) ،وعلى الرغم من ذلك ،يجب تعيين مراقب حسابات عندما تتجاوز الموارد 100,000

دينار .لمزيد من المعلومات حول النظام القانوني للجمعيات ،راجع القسم الثالث ،التوصية  8من تقرير االلتزام الفني.

 .346احصائيات عن الشركات في تونس (لم يتمكن فريق التقييم من الحصول على احصائيات حول عدد الشركات
األجنبية العاملة في تونس):
بيانات عن الشخصيات االعتبارية عام 2014م
العدد

النوع

124020

شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة
شركة خفية االسم

6228

شركة المفاوضة

204

شركة المفاوضة البسيطة

66

شركة المحاصة

17750

الجمعيات
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المصدر :المديرية العامة للضرائب في بو ازرة المالية.

(ب) التعريف بالترتيبات القانونية
 .347ال تعرف تونس الصناديق االئتمانية أو الترتيبات القانونية المماثلة التي لم تدرج في القانون الوطني ،وال وجود لها
في الواقع وفقا للمعلومات التي جمعها فريق التقييم .وإذ ال تكون هذه الصناديق محظورة صراحة بموجب القوانين الوطنية،
يجوز لصناديق االئتمان األجنبية إنشاء عالقات عمل مع مؤسسات مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة تونسية ،أو أن

يمتلك صندوق ائتمان أو ترتيب مشابه أجنبي ممتكالت في تونس أو أن يتصرف محامي تونسي أو أي شخص آخر
بصفة " الوصي"/المدير على أمالك تقع في الخارج أو في تونس أو حتى على صندوق ائتمان تم إنشاؤه بموجب قانون

أجنبي .أمام هذه الحاالت ،ال يحدد القانون التونسي أو قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أي تدبير خاص
لتحديد المستفيد الفعلي وتأمين شفافية المعامالت إزاء إجراءات الوقاية من غسل األموال .تجدر اإلشارة إلى أنه ليس

مطلوبا من الصناديق االئتمانية اإلفصاح عن وضعها إلى المؤسسات المالية (أو األعمال والمهن غير المالية المحددة)
عندما تقيم عالقات تجارية.

(ج) النطاق الدولي للشخصيات االعتبارية والكيانات القانونية
 .348ليست تونس مرك از دوليا لتشكيل الشركات أو الكيانات القانونية وإدارتها .إال أن زيادة عدد شركات اإلستيراد

والتصدير -ألسباب اجتماعية ُمتنازع فيها -التي يسيطر عليها عدد متزايد من الرعايا األجانب (خصوصا الليبيون)
أصبحت مصدر قلق جديد للسلطات التونسية .وفق اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،تم تحليل تقارير عن المعامالت
المشبوهة التي تتعلق بمعامالت مالية لمبالغ كبيرة أجرتها شخصيات معنوية يمسكها ليبيون (شركات تجارة عامة ،وشركات

تقديم خدمات ،الخ) من دون نشاطات فعلية في تونس وتمت إحالتها إلى القضاء ولم يتم التعرف على مصدر األموال.

تجدر اإلشارة إلى االرتفاع مؤخ ار في تدفق الالجئين عبر الحدود ،ازداد عدد الوافدين الليبيين إلى تونس ،ووصل إلى مليون
ليبي العام 2015م ،ما يمثل  %10من سكان تونس.

 7.3الفعالية :النتيجة المباشرة ( 5الشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية)
(أ) المعلومات عن الشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية
 .349تتمتع تونس بآليات تحدد وتصف مختلف أنواع ،أشكال وخصائص الشخصيات االعتبارية التي يمكن أن تدرج في
القانون التونسي .فمواصفات مختلف أنواع الشركات متوافرة على بعض المواقع اإللكترونية .37وإجراءات والئحة المستندات
المطلوبة إلنشاء شخصيات اعتبارية متاحة كذلك للعموم على مواقع إلكترونية رسمية كثيرة .38وهنالك معلومات مشابهة
متاحة عن الجمعيات.39

37
على سبيل المثالhttp://www.tunisie-societe.com/index.php/fr/constitution-societe-en-tunisie/guide-de- :
linvestisseur-/formes-juridiques-societes-tunisie
http://www.blogavocat.fr/space/mathieu.croizet/content/tunisie---synthese-des--principaux-types-de-societescommerciales_ada8da61-e747-4ebb-9559-4665b9b127fc38
على سبيل المثال ،موقع السجل التجاري http://www.registre-commerce.tn/guide.html :أو أيضا موقع و ازرة الصناعة ،والطاقة

والمناجمhttp://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp :
 39لى موقع مكتب ه ئ ال مع ا http://bac-associations.tn/
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 .350تتوافر مجموعة واسعة من المعلومات األساسية عن الشخصيات االعتبارية لدى السجالت الممسوكة داخل محاكم

الدرجة االولى .إضافة إلى ذلك ،وبفضل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ،يوجد سجل مركزي متاح للجميع،
ويشمل ذلك الجهات الخاضعة .إن ممثلي الجهات الخاضعة والسلطات العامة التي قابلها فريق التقييم خالل الزيارة

الميدانية راضون عن عمل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ويعتبرون المعلومات التي يحتويها بالموثوقة.

(ب) تحديد مخاطر ونقاط ضعف الشخصيات االعتبارية
 .351لم تبادر السلطات التونسية إلى اليوم بوضع إجراءات منظمة وشاملة لتحديد وتقويم نقاط ضعف الشخصيات
االعتبارية المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وفق أنواع الشركات ،قطاعات النشاطات ،ألخ .ولكن السلطات تدرك
جيدا المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الشركات ألغراض غسل األموال ،خصوصا غسل عائدات الفساد .سلطت كل من
اللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات المالحقة الجنائية الضوء على هذه المخاطر 29 :ملفا محاال من اللجنة التونسية

للتحاليل المالية إلى القضاء ،من أصل  ،80ينطوي على استخدام شركات وهمية ،ووفق السلطات القضائية فإن عددا كبي ار

من قضايا غسل عائدات الفساد المتعلقة بنظام زين العابدين بن علي السابق تنطوي على تورط مكاتب محاماة تونسية،
تملكها في بعض الحاالت شركات أجنبية (شركات مسجلة في بنما والجزر العذراء البريطانية ،وغيرها من المراكز المالية).
 .352عالوة على ذلك ،واستنادا إلى تقارير العمليات المشبوهة التي تلقتها وعالجتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
والتحليل االستراتيجي لهذه الحاالت ،فالشركات العاملة في قطاعات التجارة الدولية والخدمات ،خصوصا الشركات غير
المقيمة (شركات محدثة في تونس وتتعامل فقط مع غير المقيمين) ،والشركات التي ليس لها مقر فعلي ونشاط حقيقي،
وشركات الخدمات التي تقوم مهماتها على المساعدة التقنية واالستشارة ،تم تحديدها بأنها عرضة في شكل خاص لغسل
األموال .ونشرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية تدريبات التطبيقات التي تنطوي على تورط شركات عاملة في التجارة
الدولية والمنشأة في المالذات الضريبية ،إضافة إلى شركات وهمية .وستخضع نقاط الضعف هذه لتحليل معمق عن
المخاطر في إطار دراستين قطاعيتين عن سوء استخدام الشخصيات االعتبارية العاملة في قطاع التجارة الدولية والخدمات
اللتين تجريهما هيئة التوجيه التابعة للجنة التونسية للتحاليل المالية .وستأخذ في االعتبار لجنة القيادة للدراسة الوطنية
للمخاطر نتائج هاتين الدراستين في الدراسة الوطنية لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب .يتم إذا تحديد المخاطر ،لكنه
لم ِ
سيما أن الجهات الخاضعة ال تعتبر هذه القطاعات ذات
يؤد إلى اليوم إلى إنشاء إجراءات محددة ومنسقة ّ
ّ
للحد منها ،ال ّ
مخاطر.
سيما التمويل غير المشروع لألحزاب
 .353إن سوء استخدام الجمعيات ألغراض تمويل اإلرهاب وغسل األموال ،وال ّ
السياسية ،يعد مصدر قلق كبير مشترك بين السلطات التونسية والقطاع الخاص .نقطة الضعف هذه ستكون في الواقع

ظر فيها لجنة
موضوع الدراسة الثالثة القطاعية بتكليف من هيئة التوجيه (التابعة للجنة التونسية للتحاليل المالية) التي ستن ُ
القيادة المكلفة بالدراسة الوطنية للمخاطر.

(ج) التدابير الهادفة إلى منع استخدام الشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 .354وفيما يتعلق بالشركات ،فالهدف من الدراسة الوطنية للمخاطر ،وخصوصا الدراسات القطاعية عن شركات الخدمات
والتجارة الدولية والجمعيات ،تحديد وتنفيذ تدابير ملموسة للتأكد من أن هذه الهيئات ال تُستخدم ألغراض إجرامية .وبما أن
هذه الدراسات لم يتم االنتهاء منها ،لم تتخذ سلطات هذه القطاعات أي تدبير إلى اليوم ،باستثناء آليات الشفافية
109

المنصوص عليها في القانون .بعد تقويم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب العام 2006م ،فإن قانون 15-2010
المتعلق بالسجل التجاري وقانون ( 93-2000قانون الشركات التجارية) عززت تدابير الشفافية المتعلقة بالشركات التجارية

عد
(مراجعة تقرير التحليل الفني ،الملحق  .)1وعالوة على ذلك ،فإن إنشاء المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ُي ّ
ألنه يوفر معلومات موثوقة عن الشركات.
خطوة مهمة ّ
 .355وفيما يتعلق بالحاالت المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الجمعيات ألغراض تمويل اإلرهاب ،اتخذت
السلطات إجراءات مهمة لمواجهة هذه المخاطر ،بما يشمل:
تسهل سفر الشباب التونسيين الراغبين في القتال في سوريا
أ .قرار تعليق أنشطة  157جمعية ُيشتبه بأنها ِّ
والعراق مع منظمات متطرفة وإرهابية؛
ب .إنشاء ،صلب الكتابة العامة للحكومة ،اإلدارة العامة للجمعيات (المرسوم  4573-2013في  8نوفمبر
2013م) لضمان تتبع الشخصيات االعتبارية غير الهادفة للربح؛
ج .اعتماد المصرف المركزي منشو ار في  7نوفمبر 2013م يفرض تدابير العناية الواجبة المشددة أثناء فتح
الحسابات والرقابة على العمليات المالية للجمعيات واألحزاب السياسية.
 .356تجدر اإلشارة بشأن اإلدارة العامة للجمعيات أن عدد موظفيها محدود وال يتجاوز  6موظفين ،مما ال يسمح لها
بإجراء رقابة مستمرة وفاعلة لقطاع الجمعيات إذ تُجرى عمليات رقابة في مواعيد محددة ،استنادا إلى طلبات و ازرة الداخلية.

وعلى الرغم من ذلك ،تعهدت هذه االدارة بملف عدد  157جمعية التي تم تجميد نشاطها وفتح بحث في شانها أفرز تعليق
نشاط عدد  3جمعيات( .راجع القسم الثالث من تقرير التقييم لمزيد من المعلومات حول الرقابة على الجمعيات).

 .357قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتحسيس المصارف حتى تولي األخيرة اهتماما خاصا لعالقات العمل مع
الجمعيات واألحزات السياسية .لكن االهتمام بشأن هذه الشخصيات االعتبارية الجمعيات يتركز أساسا على تمويل
اإلرهاب ،أكثر منه على خطر غسل األموال بحد ذاته .إن تمارين التطبيقات التي حضرتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية

ُنشرت في تقرير نشاط الوحدة وهي متاحة أمام الخاضعين للقانون.

(د) إمكان الوثوق بالمعلومات األساسية ودقتها والمستفيدين الحقيقيين من الشخصيات االعتبارية
المعلومات األساسية:
 .358إن المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة التي تمت مقابلتها ،كما السلطات المختصة ،يمكنها
الحصول على معلومات أساسية عن الشخصيات االعتبارية التي أنشئت في البلد ،وفي الوقت المناسب .أشارت السلطات

أنها ال تواجه صعوبات في الحصول على معلومات وافية .فاستخدام موقع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
متميز في البحث عن المعلومات األساسية .يسمح هذا الموقع بالحصول على معلومات رسمية ويتم تحديثه كل  24ساعة

بفضل نظام تزامن البيانات مع سجالت المحاكم المحلية والسجل التجاري المركزي .والمعلومات المتوافرة هي التالية:
المعلومات القانونية المسجلة في السجل التجاري والبيانات المالية ووضع الشركات التونسية .ويكون الوصول إلى مختلف

تلك المعلومات مقابل دفع مبلغ معين .اعتمادا على المعلومات المطلوبة ،يتراوح السعر بين  5دينار تونسي (للحصول
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على بطاقة هوية الشركة) و 20دينار تونسي (للملف الكامل لإلجراءات التي تقوم بها الشركة) .40على الرغم من ذلك ،قد

ال تكون دائما المعلومات المتوافرة عن مختلف السجالت محدثة .فواجب تحديث المعلومات المقدمة إلى السجل التجاري
ولكن لم ُيعهد بأي وسيلة رقابة فعالة للموظفين المسؤولين عن
في حال حدوث تغيير ينص عليه قانون  14أبريل 2010مْ ،
إن نقل األسهم ال يخضع لموجب اإلعالم
السجالت التجارية .وعليه ،ال يمكن ضمان دقة المعلومات .من جهة أخرىّ ،

المؤسس شروط نقل األسهم.
بالنسبة للشركات خفية اإلسم التي ال يشمل عقدها
ّ

 .359وبالنسبة للشركات المدرجة في البورصةُ ،يمسك سجل السندات /القيم المنقولة وسيط التداول في البورصة ،ولذلك
ليس هنالك مشكلة في الحصول على المعلومات عن المساهمين .وللشركات غير المدرجة في البورصة ،تُمسك سجل
المساهمين الشركة نفسها ،ويجب عليها أن تزود هيئة األسواق المالية بمعلومات عنه .ويمكن لمراقب الحسابات أن يحصل

على قرار من المحكمة للحصول على المعلومات المطلوبة عن المساهمين.
معلومات عن المستفيدين الحقيقيين
 .360يتم تحديد المستفيدين الحقيقيين في تونس بواسطة المعلومات المحفوظة في السجل التجاري ،تلك التي تمسكها
الجهات الخاضعة بصفة تطبيق تدابير اليقظة التي تشمل واجب اتخاذ إجراءات معقولة لتحديد الشخصيات الطبيعية التي
أقرت الجهات الخاضعة
تراقب شخصية معنوية وتنفيذ صالحيات السلطات القضائية في حاالت ّ
تعدد الشركات .عملياّ ،
وهيئات إنفاذ القانون التي التقاها فريق التقييم خالل الزيارة الميدانية بأنها تقوم بتحديد الشخصية االعتبارية انطالقا من
القانون األساسي للشركة ومضمون السجل التجاري .وتقر وهيئات إنفاذ القانون والجهات الخاضعة بأنها تواجه المشاكل في

تحديد المستفيدين الحقيقيين حين يمثلون صلة مع الدول األجنبية أو في حاالت تعدد الشركات .حين تمسك شركة أعمال
شركة أُخرى ،ال يذكر السجل التجاري إال اسم الشركة المساهمة وال يأتي بالتالي على ذكر األشخاص الطبيعيين الذي

يمارسون نهاية سيطرة فعلية على هذه األخيرة .إذا كانت الشركة المساهمة تونسية الجنسية ،فمراجعة السجل التجاري عن
الشركة األُخرى ممكن -لم تشر سلطات المالحقة القضائية إلى أي صعوبة في حالة هذه الهيئة ،التي يواجهونها في شكل

منتظم .أفصحت السلطات نفسها لفريق التقييم عن الصعوبات المهمة التي تواجهها في المخططات التي تنطوي على
شركات أجنبية ،حيث يصبح تحديد المستفيدين الحقيقيين معقدا ،إن لم يكن مستحيال.
 .361تتعلق نقطة الضعف األُخرى في النظام التونسي بإمكان تعيين شركة عضوا في مجلس إدارة شركة خفية اإلسم ،من
دون شرط تحديد المستفيدين الحقيقيين لهذه الشركة ،وتكفي تسمية شخص طبيعي واحد باعتباره ممثال لها ،لكنه ال يكون

ملزما بتحديد الشخص الذي يعمل لحسابه
 .362بغض النظر عن فعالية النظام القضائي الذي أنشئ في تونس ،فأهمية القطاع غير الرسمي في تونس يش ّكل عقبة
في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن الجهات الفاعلة االقتصادية ُ -يقدر أن القطاع غير الرسمي يمثل بين 20
و %50من إجمالي النشاط االقتصادي.

40

يجب دفع  15,000دينار تونسي للحصول على معلومات عن وضع الشخصية االعتبارية المطلوبة.
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(ه) العقوبات
 .363يحدد النظام القانوني التونسي نظاما للعقوبات ضد األشخاص الذين ال يحترمون موجبات الشفافية للشخصيات
االعتبارية .غير أن العقوبات المنصوص عليها ليست فعالة أو رادعة -تُفرض فقط غرامة تتراوح قيمتها بين 100
و 1000دينار عن أي معلومة خاطئة أو غير كاملة أ ِ
ُعطيت عن سوء نية بهدف الحصول على ترخيص ،على سبيل
المثال .ولم تُقدم أي أدلة إحصائية لفريق التقييم فيما يتعلق بتنفيذ نظام العقوبات .المؤشرات التي تلقاها الفريق تُظهر ّأنه
غير منفذ في الواقع .يقوم بالتحقق من المستندات الكاتب في الدوائر التجارية الذي يجب عليه التأكد من التطابق بين
المعلومات المسجلة وما هي عليه في الواقع ،ولكن في الممارسة العملية ،هذه المهمة عرضة للخطر بسبب نقص
الموظفين المنتَ َدبين لها.

ط أي إحصاءات لفريق التقييم عن عدد المالحقات القضائية أو العقوبات المحتملة اإلدارية والجنائية ،مثل
 .364لم تُ ْع َ
األمر القضائي بحل الشركة في حال رفض الشخصيات االعتبارية

التزام الشفافية (رشيد :اإلنجليزية تسميها توفير

فعلة في تونس حيث
المعلومات ،ماذا عن الفرنسية؟) .بحسب المعلومات التي تلقاها فريق التقييم ،إن هذه العقوبات غير ُم ّ
للمقيمين تقييم الفعالية.
ال يتم رصد وال مالحقة القصور في موجبات الشفافية .إن غياب التنفيذ هذا ال يتيح ّ

 .365أخي ار ،لم تُنشئ تونس السجل الجنائي المركزي للشخصيات االعتبارية .وبالتالي ،ال يوجد مدخل مركزي للمعلومات
المتعلقة باإلدانات الجنائية الصادرة نهاية.

(و) التعاون الدولي اللتماس المساعدة المناسبة وتقديمها في تحديد وتبادل المعلومات المتعلقة بالشخصيات االعتبارية

والترتيبات القانونية

 .366يمكن أن يتم الوصول إلى المعلومات األساسية عن الشخصيات االعتبارية التونسية عبر اإلنترنت من خالل
المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية .المعلومات متوافرة باللغتين الفرنسية والعربية.
 .367في شكل عام ،تعتبر السلطات الوطنية ،بما في ذلك اللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات المالحقة القضائية،
أن نوعية التعاون الدولي الوارد والصادر ،والمتعلقة بتحديد وتبادل المعلومات بشأن الشخصيات االعتبارية مرضية .وبناء
على طلب من سلطة أجنبية ،تستخدم السلطات التونسية المختصة كامل مهاراتها وصالحياتها في التحقيق لجمع
المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وتوفيرها إلى تلك السلطات (مراجعة القسم .)8
 .368فيما يتعلق بالشخصيات االعتبارية الخاضعة لقانون أجنبي ،أشارت النيابة العامة أن األمر يتوقف بالكامل على
معلومات دوائر الشرطة التي يتم الحصول عليها من خالل التعاون الدولي أو اإلنابات القضائية الموجهة إلى نظيراتها
األجنبية.
الملتمس منها تقديم تغذية عكسية للمعلومات عن التعاون الدولي مع تونس أي صعوبات
 .369لم تثر الردود من البلدان ُ
معينة من حيث نوعية المعلومات الواردة عن الشخصيات االعتبارية ،أو الفترة الزمنية لتلقي هذه المعلومات.
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تحديد المستفيدين الحقيقيين
إن تحديد المست دين ال عل ن ممكن جزئ ا ً في تو س .في الحاال التي ال يتصرف ف ا أصحاب األس م أو أ ضاء م لس اإلدارة اب ً
ن شخص آ ر ،تسمح مراجع الس ال بالحصول لى معلوما أساس ن ال خص ا اال ت اري والمست دين الحق ق ن الحاالت

التي يملك فيها األسهم أشخاص طبيعيون أو شركات تونسية أُخرى .من جهة أخرى ،في إطار التحقيقات ،يمكن لجهات فاعلة أُخرى
أن تساعد في تحديد المستفيدين الحقيقيين ،مثل المحامين أو عدول اإلشهاد أو الخبراء المحاسبين أو الوكالء العقاريين كذلك.

غير أنه يوجد العديد من الصعوبات التي ال تسمح للسلطات التونسية من النفاذ في الوقت المناسب إلى معلومات أساسية ومعلومات

حدثة عن المستفيدين الحقيقيين:
ُم ّ

•

ّ
إن موج ا تحديث ال ا ا ال ُمرسل إلى الس ال غ ر ُمط ق ب كل فعال.

•

يشترط قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الخاضعين له تحديد المستفيدين الحقيقيين ،ولكن المؤسسات
تميز إلى اليوم بين مفهوم الملكية القانونية
المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة التي التقاها فريق التقييم ال ّ
للشخصية االعتبارية ومفهوم المستفيد الحقيقي .إن تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء يقتصر على القطاع المصرفي،
وغير كاف نهائيًّا في األعمال والمهن غير المالية المحددة .وتشير الجهات الخاضعة التي تمت مقابلتها أثناء الزيارة
الميدانية أنها تكتفي بحالة الشركات ونسخة عن السجل لغايات التعرف والتحديد.

•

يشير السجل التجاري إلى المساهم األكبر فقط ،وإذا كان األخير شركة ،ال يأتي السجل على ذكر األشخاص الطبيعيين

•

تحديد المستفيد الحقيقي في حالة تعدد الشركات ذات الصلة مع جهات أجنبية ،صعب ويتطلب تنفيذ التعاون الدولي ،مما

•

يمكن تعيين شركة باعتبارها عضوا في مجلس إدراة شركة خفية االسم ،من دون أي شرط لتحديد المستفيدين الحقيقيين لهذه

الذين يمارسون في النهاية السيطرة الفعلية.

ال يسمح دائما بالحصول على المعلومات في الوقت المناسب.
الشركة ،ويجب أن يتم فقط تعيين شخص طبيعي ممثال

•

إن نقل األسهم ال يخضع لموجب اإلعالم بالنسبة للشركات خفية اإلسم التي ال يشمل عقدها
من جهة أخرىّ ،
المؤسس شروط نقل األسهم.
ّ

•

في حال كان يتصرف أصحاب األس م أو أ ضاء م لس اإلدارة اب ً ن شخص آ ر ،بما في ذلك في إطار توك ل قاو ي،
ال يحدّد اإلطار القا و ي التو سي أي موجب لإلفصاح ن هوي ال خص ال ُمو ّكل.

الخالصة
.370

تملك تونس آلية تسمح بإتاحة المعلومات عن إنشاء الشخصيات المعنوية وأنواعها إلى العموم (.)5.1

 .371إن تحل ل مخاطر ت ض األموال وتمويل اإلرهاب مرت ط باستخدام ال خص ا اال ت اري غ ر ُم َ ز  ،غ ر أ ه
ي دو لى ضوء اللقاءا التي أجراها فريق التق م أن السلطا التو س تعت ر أن هذا القطاع هو فعالً ي طوي لى
المخاطر وأن تحديد التداب ر الملموس لتعزيز ال ظام الوط ي هو ال دف من الدراسا القطا التي تعدها ال ئ التوج
التابع لل التو س للتحل ل المال  .في حال وجود مخاطر مرت ط بتمويل اإلرهاب في قطاع ال مع ا  ،تم اتخاذ تداب ر
ب أن تعل ق اطا هذه ال مع ا ( 5.2و.)5.3
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ن المست دين ال عل ن من ال خص ا اال ت اري في حال كا ت
 .372إن الحصول لى معلوما أساس ومعلوما
األس م مملوك من شركا تو س أ رى ر مراجع الس ال يع قه غ اب موجب اإلفصاح بال س ألصحاب األس م
وأ ضاء م لس اإلدارة الذين يتصرفون اب ً ن شخص آ ر (مساهم اسمي) ،وغ اب موجب اإل الم ن قل األس م في
اإلسم التي ال ي مل قدها المؤسس شروط قل األس م ،والصعوبا العمل التي تم تحديدها لى مستوى
ال ركا
ت ذ موجب تحديث ال ا ا ال ُمرسل إلى الس ال  .من ج أ رى ،ه اك صعوبا تواج ا السلطا التو س في حال
كا ت ال ركا األج تملك حصصا ً في شرك تو س  ،ألن تحديد المست دين ال عل ن قائم لى التعاون الدولي وال يمكن
بالتالي أن يتم في القت الم اسب (.)5.4
 .373ال تملك تو س إطارا ً قا و ا ً ي ط ق لى الص اديق االئتما ألن هذه الترت ا القا و غ ر معروف  .بما أن
مل مع
القا
القوا ن الوط ال تم ع صراح ً الص اديق االئتما  ،من الممكن أن تق م الص اديق االئتما األج
مؤسسا مال أو مع الم ن واأل مال غ ر المال ال ُمحددة التو س  ،أو أن يملك ص دوقا ً إئتما ا ً أو أي وع من الترت ا
محام تو سي أو أي شخص آ ر بص "وصي" لى أمالك موجودة
األج األ رى أمالكا ً في تو س ،أو أن يتصرف
ٍ
في الخارج أو في تو س ،أو لى ص دوق ُمؤسَّس بموجب قا ون أج ي قد يتصرف بظروف مختل  .في هذه الحاال  ،ما
من تداب ر ُمحدّدة في القا ون التو سي وت مل قا ون مكافح غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتحديد المست دين ال عل ن
وتأم ن ش اف المعامال لى ضوء تداب ر مكاف غسل األموال (.)5.5
 .374إن ظام العقوبا التو سي ضد األشخاص الذين ال يلتزمون بواج ا اإلفصاح ن المعلوما وال اف ل ست
فعاالً ومت اس ا ً وراد اً .وحدها الغراما ممك  ،والعقوبا غ ر ال ُمط ق في الواقع ،والوسائل المتاح للكت بالدوائر
الت اري للتث ت من المعلوما المتاح محدودة جداً (.)5.6
 .375مستوى الفعالية الذي بلغته تونس للنتيجة المباشرة  5متدني.

 7.4التوصيات بشأن الشخصيات االعتبارية والترتيبات القانونية
•

بخصوص إدراك مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب :ينبغي على هيئة التوجيه وضع اللمسات األخيرة على
ولكن إلى ما هو أبعد من نهج قطاعي يستند على التصاريح بالعمليات المشبوهة التي
الدراسات الثالث المقدمةْ ،
تأتي أساسا من البنوك ،من المناسب اعتماد منهجية تحليل أكثر شموال واستعراضا عن المخاطر المرتبطة
بمختلف أشكال الشخصيات االعتبارية وتشمل باقي االشخاص الخاضعين للتصريح ومنهم المحامين ومراقبي

الحسابات الذين يقدمون الخدمات في إنشاء الشركات ومراقبة سير أعمالها وخصوصا تصديق الحسابات .يجب

سيما الجمعيات ،مقرونة بتلك الممارسات .ويجب أن
أن تكون سلطات اإلشراف للشخصيات المعنوية المعنية ،ال ّ
تسمح هذه الدراسة بفهم أفضل لوضع البالد فيما يتعلق بصناديق االئتمان أو غيرها من الترتيبات القانونية
المشابهة.

•

بشأن التحقق من البيانات األولية للشخصيات المعنوية :تعزيز وسائل الخدمات داخل المحاكم التجارية التي تملك
دور التحقق من المستندات المقدمة إلى السجالت بما يمكن الوكالء من امتالك وسائل التحقق من استم اررية
مطابقة المعلومات المسجلة ومن حقيقة سير الشركات.

•

بشأن تحديد المستفيدين الحقيقيين :يجب على تونس مراجعة إطارها القانوني ليشمل االلتزام بتحديد المستفيدين

الحقيقيين للشخصيات االعتبارية ،وواجب الصناديق االئتمانية األجنبية اإلفصاح عن وضعها للخاضعين-

لواجب التصريح عند إقامة عالقة عمل .يجب التفكير بإنشاء جهاز فعال يسمح بالحصول ،من بين المعلومات
المقدمة إلى السجالت التجارية على سبيل المثال أو عبر وسيلة أُخرى ،على معلومات وافية ودقيقة ومحدثة عن
المستفيدين الحقيقيين للشخصيات االعتبارية.
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•

مراجعة اإلطار التشريعي المنطبق على الشخصيات االعتبارية بهدف فرض ،على المساهمين االسميين وأعضاء

مجلس اإلدارة الذين يعملون لحساب شخص آخر (حامل أسهم اسمي) ،واجب الكشف عن هوية الشخص الذي
•

عينهم.
ّ

مراجعة تدابير بذل العناية الواجبة وتحديد هوية العميل ،خاصة من خالل توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل

المالية عبر اعتماد واجب خاص باألوصياء األجانب لإلفصاح عن وضعهم للمؤسسات المالية والمهن واألعمال
•

المحددة عند إقامتهم لعالقة عمل.
غير المالية ُ
يجب أن تقوم تونس بعمل توعية مهم وحشد للخاضعين للقانون المشاركين في نشاط الشركات (المحامون،
وكتاب العدل ،والمحاسبون ،ومدققو الحسابات) الذين ال ينفذون إلى اليوم النظام الوقائي في مكافحة غسل
بالحد من مخاطر إساءة استخدام الشخصيات االعتبارية ألغراض
األموال وتمويل اإلرهاب ،وال يسمحون بذلك
ّ
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

•

يجب على تونس أن تراجع نظام العقوبات المطبقة على مخالفات الشخصيات االعتبارية لواجبات الشفافية لجعله
فعاال ورادعا أكثر .ويجب تعزيز الموارد البشرية على مستوى الكتبة بالدوائر التجارية لضمان تنفيذ نظام
العقوبات .كما يجب تعزيز وسائل اإلدارات المكلفة بمتابعة نشاطات الجمعيات.
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 .8التعاون الدولي
النتائج الرئيسية:
•

تطور التعاون الدولي منذ العام 2011م في الملفات المتعلقة بفساد النظام السابق وتبييض عائداتها .وتبدو تونس أنها

تعتمد نهجا منفتحا ومتعاونا مع التعاون الدولي .ومع ذلك ،فإن نقص في الموارد و/أو األولوية يمكن أن يؤخر أو يعرقل
توفير الدعم الشامل المطلوب من السلطات األجنبية.

•

أدت العديد من طلبات المساعدة في هذه الملفات إلى تحديد األصول وحجزها وتجميدها ومصادرتها وإعادتها إلى تونس

•

على الرغم من التقدم الحاصل وخصوصا فيما يتصل بالجهود المبذولة في إطار المنتدى العربي السترداد الموجودات

(ومنها  28مليون  $في لبنان ،ويختين في إسبانيا وإيطاليا ،وطائرتين في فرنسا وسويس ار).

والجلسات العامة لنقاط اتصال شبكة ستار -اإلنتربول ،لم تنجح طلبات كثيرة في الحصول على المساعدة أو تسليم

المجرمين ،وقد اعتبر شركاء تونس بعض الطلبات غير دقيقة أو مبررة بالقدر الكافي.
•

طورت اللجنة التونسية للتحاليل المالية تبادل المعلومات مع وحدات االستخبارات المالية األجنبية منذ انضمامها إلى

مجموعة إيغمونت في العام 2012م وفي سياق المذكرات الثنائية مع الدول غير األعضاء في مجموعة إيغمونت .واعتبرت

هذه الجهات المقابلة (خصوصا في لبنان واألردن) الطلبات مرضية جدا أو مرضية.

•

قدمت الشرطة القضائية لفريق التقييم أمثلة عن المساعدة لنظرائها األجانب بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم
المتعلقة بهما.

 8.1السياق
 .376وقعت تونس اتفاقات ثنائية للمساعدة المتبادلة مع العديد من البلدان (الالئحة المرفقة) .وتتلقى طلبات التعاون
القانوني و ازرة العدل ،وفي بعض الحاالت و ازرة الخارجية .وفيما يتعلق بتسليم المجرمين إلى حكوماتهم ،تتلقى و ازرة
الخارجية الملفات وتحيلها إلى و ازرة العدل للمراجعة القانونية .يوجد إجراء للحاالت الطارئة ويسمح بالتبادل المباشر
لإلنابات القضائية بين السلطات القضائية.

 3.8الفعالية :النتيجة المباشرة ( 2التعاون الدولي)
 .377لتونس إطار قانوني يسمح بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا المدنية والتجارية والجنائية.
تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة مسموح بهما عبر التوقيع على أنواع مختلفة من المواثيق :اتفاقات دولية تسمى
معاهدات واتفاقات ذات شكل مبسط مثل البروتوكوالت والمذكرات.
 .378يتم التعاون القانوني بين تونس والعديد من الدول على أساس ثنائي بشكل رئيس .مع ذلك ،تونس من الدول الموقعة
على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول المغرب العربي (راس النوف ،في  9و 10مارس 1991م) ،واتفاقية

الرياض العربية حول التعاون القضائي لتسليم المجرمين ،واتفاقية ميريدا (اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد) .استندت
تونس عدة مرات إلى االتفاقية األخيرة هذه في سياق التحقيقات الدولية التي بدأت في فبراير 2011م لتجميد األصول
المختلسة من قبل المسؤولين في النظام السابق بقيادة زين العابدين بن علي واستردادها.
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 .379وفي غياب أي اتفاقية ،يمكن أن تستجيب تونس لطلب المساعدة القانونية على أساس المعاملة بالمثل .يتم تلقي
اإلنابات القضائية أو طلبات المساعدة الدولية المتبادلة بالقنوات الدبلوماسية وتُحال إلى و ازرة العدل .بعد وصول الملف إلى
و ازرة الخارجية ،يتم توجيه الملف إلى و ازرة العدل (اإلدارة العامة للشؤون الجزائية) خالل فترة أسبوع ،وبعد أسبوعين إلى
قاضي التحقيقُ .ي ِ
رسل الملفات من ثم بالبريد الموظف المختص في دائرة التعاون الدولي .ال توجد أي آلية محددة لتقييم
ولكن يسمح إجراء للحاالت الطارئة بتسريع التبادالت بين السلطات القضائية.
طلبات المساعدة وتحديد أولوياتها ْ

 .380فيما تؤكد تونس أنها اتخذت تدابير لضمان توفير المساعدة القضائية المتبادلة في الوقت المناسب ،ال توجد أي
إحصاءات رسمية عن الفترة الزمنية الستجابة تونس إلى طلبات المساعدة المتبادلة.

المساعدة القانونية المتبادلة
 .381وبناء على النتائج التي توصل إليها فريق التقييم ،تطور التعاون الدولي في مكافحة الفساد بشكل كبير منذ العام
2011م.

 .382سعت تونس في المقام األول إلى استخدام المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات ،عن الفساد وغسل األموال،
المتعلقة بفساد النظام السابق للرئيس بن علي .واستندت طلبات كثيرة للمساعدة المتبادلة مع ذلك على لوائح األشخاص
المشتبه بهم ،وليس على عرض لوقائع محددة ومفصلة ،مما أثر علىنجاعة هذه الطلبات .وبناء على طلب بلدان كثيرة،

قدمت السلطات التونسية من ثم وثائق وتحليالت مفصلة أكثر إلى السلطات األجنبية التي ُرِفعت إليها الطلبات.

 .383جدول :اإلحصاءات التي قدمتها اإلدارة العامة للشؤون الجزائية المتعلقة باإلنابات القضائية الصادرة بحق الرئيس
السابق زين العابدين بن علي.

اإلنابة القضائية

اإلنابة القضائية

الدول العربية

15

12

27

الدول األوروبية

23

22

45

الدول األميركية

8

7

15

الدول األفريقية

2

0

2

المجموع

48

41

89

التكميلية

األساسية

المجموع

المصدر :إحصاءات و ازرة العدل -القضايا الجنائية.

 .384تشير تونس إلى أن قضاة التحقيق أرسلوا ما مجموعه  296مذكرات توقيف إلى االنتربول ،عن قضايا الفساد وغسل
األموال ذات الصلة بالنظام السابق.

 .385وفق األرقام التي قدمتها و ازرة العدل بين 2011م و2014م ،أرسلت تونس  60إنابة قضائية أساسية حازت على:
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 35 oاستجابة بالتنفيذ الجزئي.
 oغياب الرد على  20منها.

 5 oردود سلبية (أو عدم وجود أصول لألشخاص المتهمين في البلد متلقي اإلنابة).
 .386وخالل الفترة نفسها ،تشير تونس أنها تلقت  9إنابات قضائية أساسية تم تنفيذها .لم تتوافر أي إحصاءات عن
اإلنابات القضائية األساسية المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
عدد اإلنابات

عدد اإلنابات

القضائية

القضائية

األساسية المتلقاة

األساسية

والمنفذة

المرسلة

عدد التنفيذ
الجزئي

عدد الردود
السلبية

عدد عدم الرد

األصول والمبالغ
المستردة

الجزائر

1

2

-

-

2

-

المغرب

-

1

-

-

1

-

العربية السعودية

-

2

-

-

2

-

قطر

-

4

2

-

2

-

-

8

3

1

4

-

لبنان

-

3

2

-

1

 28مليون $

فرنسا

3

9

8

-

1

-

سويس ار

3

8

4

-

4

يخت

إيطاليا

-

3

3

-

-

يخت

إسبانيا

-

3

3

-

-

-

كندا

-

5

5

-

-

-

-

2

2

-

-

-

اللوكسمبورغ

1

3

3

-

-

-

بلجيكا

-

1

-

1

-

-

األرجنتين

-

3

-

3

-

-

المملكة المتحدة

1

3

-

-

3

-

المجموع

9

60

35

5

20

-

اإلمارات العربية
المتحدة

الواليات المتحدة
األميركية

(إحصاءات مقدمة من و ازرة العدل -القضايا الجنائية)

 .387تشير اإلحصاءات الشاملة المقدمة من اإلدارة العامة  -للشؤون الجزائية أن تونس أرسلت  354طلب مساعدة
قانونية متبادلة ،بما في ذلك  100طلب يتعلق بحاالت غسل األموال 3 ،طلبات عن اإلرهاب و 105طلبا حول الفساد.

وقد حصلت على  254مساعدة قانونية 12 ،منها تتعلق بغسل األموال و 1تتعلق بتمويل اإلرهاب و 2حول اإلرهاب.

تتعلق طلبات المساعدة عامة بالفساد وال تتناول تماما مخاطر اإلرهاب وتمويله.
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طلبات تسليم المجرمين

طلبات المساعدات القانونية المتبادلة
المتلقاة

المرسلة

المتلقاة

المرسلة

كافة الجرائم

222

146

16

22

الفساد

11

105

2

9

غسل األموال

12

100

-

6

اإلرهاب

8

3

-

-

تمويل اإلرهاب

1

-

-

-

المجموع

254

354

18

37

(إحصاءات مرسلة من و ازرة العدل -إدارة القضايا الجنائية)

 .388قدمت و ازرة العدل كذلك ،خالل اجتماع ،الجداول التالية إلى فريق التقييم ،ونتائجها مختلفة عن نتائج الجداول
السابقة:
اإلنابات القضائية

المرسلة

األساسية

المتلقاة

صدرت أحكامها
2011م

19

ُيْنظر فيها
14

41

2012م

6

9

30

10

2013م

9

16

28

16

2014م

0

23

13

56

المجموع

صدرت أحكامها

ُيْنظر فيها
17

211

96

 .389تشير هذه اإلحصاءات عن المساعدة القانونية المتبادلة أن تونس تلقت  211طلب مساعدة قانونية متبادلة،
واستجابت لـ  102منها .وتشير اإلحصاءات التي قدمتها السلطات التونسية إلى أن بعض طلبات المساعدة القانونية

تلق استجابة إلى اليوم .لم يحصل فريق التقييم على معلومات دقيقة حول تطبيق
المتبادلة الواردة منذ العام  2011لم َ
الطلبات المستلمة وأسباب التأخير .يبقى نظام إدراة الملفات داخل و ازرة العدل في مراحله  -األولية.

 .390إضافة إلى ذلك ،قدمت تونس طلبات كثيرة للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة.
 .391نفذت دول أجنبية عدة إنابات قضائية أو طلبات بتجميد األصول أو مصادرتها ،على سبيل المثال:

• صادرت سويس ار  34.5مليون فرنك سويسري .قرر مدعي عام االتحاد إعادة األمول لكن االستئناف

جار.

• صادر لبنان  28مليون دوالر.
• أعادت إيطاليا وسويس ار يختين ،وفرنسا وسويس ار أعادتا طائرتين.
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 .392في العام 2014م ،وبناء على طلب من تونس ،جمدت فرنسا األصول المالية لمنظمتين غير هادفتين للربح ،بسبب
عالقات مزعومة أو مؤكدة مع تمويل اإلرهاب .كما حجزت السلطات القضائية الفرنسية عدة عقارات واقعة في باريس بناء
على طلب من نظيراتها التونسية في إطار استرداد األمالك المكتسبة بطريقة غير مشروعة.
 .393قدمت عدة بلدان تعليقات عن نوعية طلبات المساعدة من تونس .في فبراير 2011م مثال ،تلقت إحدى الدول طلب
مساعدة لتحديد أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة ممكن أن تكون ضمن أراضيه ،وحجزها ،ومصادرتها وإعادتها .وأشارت
السلطات المعنية أن طلب تونس تضمن معلومات غير كافية عن الجرائم المزعومة أو عالقتها بأراضيها (تحديد موقع
األصول واألشخاص والتحويالت ،ألخ) .على الرغم من هذه الثغرات ،قامت السلطات المعنية بتحقيقات أولية .وعلى الرغم
من العدد الكبير لطلبات االستعالم (سندات ملكية األراضي ،الحسابات المصرفية ،ألخ) ،لم تستطع أن تحدد األصول
الداخلة ضمن نطاق تطبيق الطلب .نهاية ،وفي غياب المعلومات المحددة المتعلقة باألشخاص المطلوبين أو الجرائم أو

األصول في البلد المعني ،فالمساعدة التي قدمتها بناء على طلب من تونس كانت محدودة جدا.
 .394واقترح البلد المعني أن يتم في المستقبل إدراج المعلومات التالية في الطلب:
•

وصف للجرائم المزعومة؛

•

تقرير ينص على ملخص للوقائع والقوانين ذات الصلة؛

•

موضوع الطلب؛

•

أي معلومة محددة يمكنها أن تساعد السلطات األسترالية على معالجة الطلب (على سبيل

المثال ،عالقة الموضوع بأستراليا ،بما يشمل الحسابات المصرفية المعروفة ،كشف في االتنقالت

بأستراليا ،االرتباط والعالقة مع أشخاص أستراليين ،ألخ).

 .395وقد طلبت سلطات أجنبية كثيرة إيضاحات مماثلة لتلك التي ذكرها ذلك البلد .ففي سياق اجتماعات المنتدى العربي
السترداد األصول في الدوحة (2012م) ،ومراكش (2013م) ،وجنيف (2014م) ،وكذلك تلك التي تنظم على هامش
الجلسات العامة لنقاط اتصال شبكة ستار -االنتربول في ليون (2011م) ،وعمان (2012م) ،وبانكوك (2013م) ،وفيينا

(2014م) ،عززت السلطات التونسية جهودها الستكمال استفساراتها وتوضيحها لعدد كبير من الدول المعنية بهذه الطلبات
(خصوصا فرنسا ،سويسرا ،لبنان ،إيطاليا ،إسبانيا.)...
 .396وينتج عن هذه العناصر والحاالت التي تمت مناقشتها مع فريق التقييم أنه من جهة ،أوصلت السلطات التونسية
لنظرائها األجانب طلبات عديدة للمساعدة التي ال تحوي على الكثير من الدوافع ،أو ينقصها تفاصيل ضرورية لتحليل
وتنفيذ الطلبات .كما أن هنالك القليل من الملفات حول اإلرهاب وتمويله ،إذ تم اعتبا ار من 2011م التركيز على الفساد
وغسل األموال .التناقضات بين األرقام المرسلة واألرقام المحصلة ميدانيا خالل زيارة فريق التقييم ،وعدم الدقة فيما يتعلق

بالتواريخ والغرض من المعطيات المرسلة تجعل تقييم الفعالية في مجال التعاون الدولي صعبا .يجب بذل جهد لتسوية

وتحديث المعطيات المتعلقة بالتعاون الدولي .إن نظام إدرة ملفات و ازرة العدل ال يسمح بمتابعة مثلى وشاملة للملفات
واإلحصاءات كما وأن مهل اإلجابات على السلطات االجنبية تستغرق أحيانا الكثير من الوقت .تعاني و ازرة العدل بشكل
الفت من نقص في الموارد ومن التنظيم غير الكافي .وقد تم تأمين التنسيق الداخلي من حيث الملفات العابرة للحدود التي
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تتعلق بالفساد من قبل لجنة استرجاع األموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة .وقد توقفت هذه اللجنة عن ممارسة مهامها
عام 2015م وهي ،من حيث التعريف ،لم تكن تشمل بعض المخاطر مثل تمويل اإلرهاب والتهريب .وقد يتضح من

الضروري وجود هيئة مشابهة قابلة للتعبئة وتنسيق مختلف الفاعلين في التعاون القضائي واإلداري إلدارة تستبق الجوانب
الدولية لملفات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والفساد والتهريب واالتجار عبر الوطن.

تسليم المجرمين
 .397تَُوجه طلبات تسليم المجرمين إلى السلطات التونسية عبر القنوات الدبلوماسية .ويتضمن تسليم المجرمين مع ذلك
ولكن ،يمكن للمحاكم التونسية مالحقتهم ومحاكمتهم
بعض القيود بسبب اإلجراء الذي يمنع تسليم المواطنين التونسيين.
ْ
لجرائم مرتكبة في الخارج .ويبدو أن نوعية المساعدة التي تقدمها تونس في إطار تسليم المجرمين ال تطرح مشكلة كبيرة
على الرغم من العدد المحدود للقضايا التي تلقتها تونس منذ العام 2011م ( 19طلب لتسليم المجرمين).
طلبات ُمرسلة

طلبات متلقاة
2

2011م

21

2012م

8

6

2013م

8

5

2014م

7

6

المجموع

44

19

 .398لم تُقدم إحصاءات دقيقة عن عدد طلبات تسليم المجرمين المنفذة إذا كانت تتعلق أم ال بجرائم غسل األموال وتمويل
اإلرهاب .وفق السلطات التونسية في 2014م و2015م ،تم تسليم شخصين إلى إيطاليا .لم يطلع فريق التقييم على أي
نظام إلدارة الملفات أو آلية تتيح للسلطات المختصة اختيار الطلبات وترتيبها.

أشكال أُخرى من التعاون الدولي
 .399تونس من األعضاء المؤسسين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وقد لعبت دو ار مهما
في إنشائها وازدهارها عبر المساعدة في االجتماعات التحضيرية؛ وهي كذلك عضو في فريق العمل المعني بالتقييم
المتبادل وفريق العمل المعني بالتطبيقات والمساعدة الفنية.

 .400إضافة إلى ذلك ،يمكن للمصرف المركزي إبرام اتفاقات ثنائية للتعاون مع السلطات اإلشرافية في البلدان األجنبية
بما في ذلك تبادل المعلومات صراحة .وقد أبرم المصرف المركزي التونسي منذ العام 2007م اتفاقات تعاون  5مع نظرائه
من المصارف المركزية األجنبية ومنها المغرب ،ولوكسمبورغ ،ورومانيا ،والبرتغال وسوريا .وشملت هذه االتفاقات مختلف

جوانب التعاون وتبادل المعلومات والرقابة المصرفية لما يتعلق خصوصا باالتفاق مع المصرف المركزي المغربي .ال يملك
فريق التقييم ما يكفي من العناصر لتقدير جود التعاون مع السلطات الرقابية األجنبية ،حيث أن المالحظات الوحيدة التي
أحالتها الدول بعد إرسال االستبيانات التي تمحورت إما حول المساعدة القانونية أو التبادل بين خليات االستعالم المالي.
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لكنها لم تَُوقع
 .401تم وضع مشروع اتفاقية يجب أن تنظم التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية ،بما يشمل و ازرة الماليةّ ،
إلى اليوم.

اللجنة التونسية للتحاليل المالية
 .402وفيما يتعلق باللجنة التونسية للتحاليل المالية ،فتبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية األجنبية يتم ،منذ
قبول اللجنة ضمن مجموعة إيجمونت العام 201241م ،عبر قناة "شبكة إيجمونت اآلمنة" .42وتتم أيضا في إطار المذكرات
الثنائية خصوصا مع الدول غير األعضاء في مجموعة إيغمونت .وتطلب اللجنة التونسية للتحاليل المالية المساعدة من
نظيراتها األجنبية .على سبيل المثال ،سلمت إحدى اللجان النظيرة المعطيات التالية إلى لجنة التقييم :بين العامين 2011م
و2014م ،تلقت تلك اللجنة  6طلبات من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،وطلبا واحدا من السلطات القضائية التونسية،
و 3طلبات صادرة عن السفارة التونسية .وعلى هذه الطلبات الـ ُ ،10عدت  6منها مرضية ًّ
جدا أو مرضية.

 .403وبالمثل ،استجابت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى طلبات لمعلومات واردة من نظيراتها األجنبية .أفادت وحدة
االستعالم المالي في بلد طلبت منه تونس المساعدة ،أنها تلقت من اللجنة التونسية للتحاليل المالية طلبا للحصول على

معلومات ،وجدته كامال ودقيقا .أشارت لجنة نظيرة أُخرى أنها تلقت في أغسطس 2014م ًّ
ردا كامال ومرضيا على طلب
وجهته إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية في فبراير 2014م في أعقاب إبرام مذكرة .بناء على هذه اإلجابات ،إن فريق
التقييم راض عن كيفية تعاون اللجنة التونسية للتحاليل المالية مع نظرائها األجانب.

 .404والجدير بالذكر أن تبادل المعلومات هذا يستند إلى مبدأين أساسيين :شروط السرية المتساوية على األقل مع شروط
اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،واستخدام المعلومات المتبادلة لغرض وحيد هو التحليل المالي لمعالجة تقارير العمليات
المشبوهة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،كما أن المعلومات المتبادلة من كال الجانبين ال يمكن أن تُ َسلم إلى السلطات
القضائية من دون موافقة صريحة ومسبقة من الطرف المتقدم بالطلب.
 .405في العام 2013م ،شهد عدد طلبات التعاون الدولي انخفاضا ليصل إلى  75طلبا مقابل  91في العام 2012م.
وتُقسم طلبات المعلومات هذه بين ُ 49متلقاة من مختلف وحدات االستعالم المالي في بلدان مختلفة وُ 26مرسلة إليها.
وتُظهر اإلحصاءات أن أهم تبادل جرى مع فرنسا مع  19طلبا من الجانبين ،تليها اإلمارات العربية المتحدة مع 10
طلبات.

الشرطة القضائية
 .406تونس هي مقر مجلس وزراء الداخلية العرب .وقعت تونس على اتفاقيات كثيرة بشأن الجريمة المنظمة مع العديد
من الدول األجنبية.
41

منذ العام  ،2012شاركت تونس في مختلف اجتماعات مجموعة إيغمونت :االجتماع العام لمجموعة إيغمونت في  13-9يوليو 2012م (سان

بترسبورغ -روسيا) ،الجلسة العامة لمجموعة إيغمونت  5-1يوليو 2013م (صن سيتي -جنوب أفريقيا) ،واجتماع مجموعات العمل في 25-21
يناير 2012م (أوستند -بلجيكا).

42

"شبكة إيجمونت اآلمنة" هي نظام إنترنت آمن يسمح ألعضاء مجموعة إيغمونت بالتواصل في ما بينهم عبر البريد اإللكتروني اآلمن ،لطلب

وتبادل المعلومات عن الحاالت والتطبيقات وأدوات التحليل ،ألخ.
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 .407تلعب الشرطة العدلية دو ار محو ار في التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة ،وتتولى مسؤولية مهمة فيما يتعلق بتنسيق
المعلومات مع أجهزة الشرطة األجنبية .يتم التعاون مع أجهزة الشرطة األجنبية أساسا عبر االنتربول ومكتب االتصال
العربي التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب .ويستند هذا التعاون كذلك على االتصاالت المباشرة بين بعض أجهزة الشرطة
ونظيراتها الموجودة في السفارات في تونس.
 .408وقد وفرت الشرطة العدلية لفريق التقييم أمثلة عن المساعدة المقدمة إلى نظيراتها األجنبية من حيث الجرائم
األصلية:
 oاعتراض المواطنة المالية "ديالو راماتو" وهي تحاول تهريب  1500غرام من الكوكايين .وردت المعلومة
إلى  BCNتونس من نظيره في لندن.

 oاعتراض السفينة "نورماد" تحمل  514كلغ من الحشيش ،واحتجاز أربعة مواطنين إسبانيين .صدرت
المعلومة عن الملحق األمني لسفارة فرنسا في تونس.
 oاعتقال انتربول تونس خمسة أشخاص مطلوبين دوليا ،وتسليمهم إلى إيطاليا ،خالل األعوام الثالثة
األخيرة.
 .409اإلحصاءات المتوافرة من الشرطة القضائية فيما يتعلق بالتعاون الدولي.

طلبات المساعدة

طلبات المساعدة المتلقاة

المخالفات

طلبات المساعدة

الصادرة

2013م

2014م

االحتيال

5

5

األصول واألموال

1

4

غسل األموال

5

3

التهرب الضريبي

1

2

معلومات عن الشركات

9

3

11

17

الجارية
15

23

38

 .410تعكس هذه اإلحصاءات عددا قليال لطلبات المساعدة التي تتعلق بغسل األموال 15 .حالة من أصل  38خالل
العام 2013م2014-م لم يتم معالجتها .ولم يطلع فريق التقييم على الوقت الالزم لمعالجة الطلبات وتنفيذها إضافة إلى
نوعية الطلبات المنفذة .إلى ذلك ،لم تقدم السلطات أي إحصاءات حول الطلبات المرسلة من الشرطة إلى نظرائها مقابل
وجود مسائل محلية بالغة األهمية تتعلق بالفساد وتهريب المهاجرين أو المواد المحظورة التي تمثل جوانب دولية.

الجمارك
وعِق َدت بانتظام في المنطقة اجتماعات تشغيلية
 .411تشارك تونس بفعالية في أنشطة المنظمة العالمية للجماركُ .
موضوعية لتعزيز التدفق السريع للمعلومات .وتطور اإلدارة العامة للجمارك التونسية باستمرار الشراكات مع اإلدا ارت
123

ولكن أيضا مع أجهزة الخدمات المماثلة من دول أُخرى مثل إيطاليا ،وفرنسا ،والجزائر ،وليبيا ،نظ ار ألهمية
الشريكة،
ْ
المبادالت.
 .412تشارك الجمارك التونسية في مختلف العمليات الدولية في مسائل الكشف عن التهريب والهجرة غير الشرعية .تركز
المشاركة في هذه العمليات على تبادل المعلومات مع السلطات الجمركية األجنبية .إحدى مهام إدارة التحقيق الجمركي هي
خاصة المشاركة على الصعيد الدولي في التحقيقات المتعلقة بمكافحة االحتيال ،وضمان تنسيق البحوث مع أجهزة
الجمارك اإلقليمية وجمع المعلومات.

 .413في غياب اإلحصاءات ،يصعب تقييم فعالية إدارة الجمارك فيما يتعلق بالتعاون الدولي.
الخالصة

 .414في تقييم المعلومات النوعية والكمية معا ،تبدو تونس بشكل واضح بأنها اعتمدت نهجا منفتحا وتعاونيا في نطاق

التعاون الدولي .وبينما كانت تنطلق من الصفر عام 2011م ،سمح مجهودا كبي ار للسلطات التونسية بإطالق إجراءات
مساعدة قانونية معقدة أفضى البعض منها إلى نتائج ملموسة (على سبيل المثال :استرجاع  29مليون دوالر من لبنان من

حساب زوجة الرئيس السابق بن علي) .كما تم استرجاع موجودات أخرى تشمل طائرتين ويختين تعود ملكيتيهما لمسؤولين

سابقين أوشركائهم في إطار الطلبات المرسلة إلى سلطات أجنبية .وتم تطوير آليات تعاون إداري (انضمام لجنة التحاليل

المالية إلى مجموعة إيجمونت ،توقيع وتطبيق المذكرات .)...بشكل خاص ،ساهم تشارك المعلومات بين اللجنة ونظرائها

األجانب بما في ذلك في بعض الحاالت سلطات إنفاذ القانون في تسجيل تقدم ملحوظ في التحقيقات الدولية في الفساد
وتمويل اإلرهاب .كما وسمح وجود قضاة اتصال أجانب في تونس وبالمقابل مهام متكررة للمسؤولين والقضاة التونسيين في

الخارج بإقامة حوار دائم مع الدول التي طالبت أو حصلت على طلبات مساعدة قانونية من تونس .بالنسبة إلى بعض
ملفات تسليم المجرمين ،أجاز هذا الحوار بحل ،شيئا فشيا ،الصعوبات القانونية واالقتراب من حل .لكن نقص الموارد و/

أو األولوية والتنسيق و /أو القدرة على تحديد األولويات تستمر في تأخير أو عرقلة فعالية التعاون الدولي.
 .415مستوى الفعالية الذي بلغته تونس للنتيجة المباشرة  2متوسط.
 8.4التوصيات بشأن التعاون الدولي
•

نظام إحصائي أكثر تماسكا وشمولية بشأن التعاون الدولي ،سيسمح بمراقبة أفضل للملفات وتقييم أدق لمستوى

•

يجب وضع أو النظر في آلية تعاون وتعبئة الفاعلين األساسيين المحليين في التعاون الدولي في مسائل غسل

فعالية التعاون.

األموال وتمويل اإلرهاب والفساد ومكافحة التهريب ومختلف أنواع االتجار.
•

يجب وضع تخصيص أفضل للموارد لدى و ازرة العدل والقطب المالي لمعالجة وتتبع طلبات المساعدة التي

قدمتها تونس أو تلقتها.
•

ال ّبد من تطوير نظام إلدارة ملفات المساعدة القانونية وأن يتم ذلك في أقرب مهلة ممكنة.
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•

يجب أن يتم تطوير تدريب القضاة والسلطات المسؤولة عن التعاون الدولي لتمكينهم من تقديم طلبات مساعدة
تلبي قدر اإلمكان احتياجات نظرائهم األجانب.

•

سيما لجهة الرقابة
يجب أن تواصل السلطات التونسية تطوير استخدامها للحلقات اإلدارية للتعاون الدولي ،ال ّ
المصرفية.

125

ملحق االمتثال الفني
يقدم هذا الملحق تحليال مفصال عن مدى امتثال الجمهورية التونسية فنيا للتوصيات األربعين التي أوصت بها

.1

مجموعة العمل المالي .وال تتضمن هذه الوثيقة وصفا محددا لحالة البلد أو المخاطر المعرض إليها ،بل تقتصر على
تحليل مدى امتثاله فنيا للمعايير التي تقتضيها كل توصية .وينبغي قراءة هذا الملحق بالتزامن مع تقرير التقييم المفصل.
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المعيار  1-1والمعيار  :1-2يجري اآلن في تونس تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وأثناء انعقاد

المجلس الوزاري المشترك في  18يونيو 2014م ،أمرت الحكومة التونسية بإعداد دراسة لتقييم مخاطر غسل األموال

وتمويل اإلرهاب .وقرر هذا المجلس الوزاري المشترك المنعقد في  18يونيو 2014م إجراء دراسة على الصعيد الوطني
وعين المجلس ،لهذا الغرض ،و ازرة العدل والداخلية واللجنة
لتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقييمهاّ .
التونسية للتحاليل المالية من أجل تنسيق هذه الدراسة وتنفيذها.
.3

يعتمد التقييم الوطني التونسي للمخاطر على  3مقاربات :مقاربة "استجوابية" عن الوضع الراهن (مسح

للتهديدات ومواطن الضعف على أساس الجرائم األصلية واالستبيانات المحددة ،تحليل استراتيجي لتقارير المعامالت

المشبوهة ،إجراء دراسات قطاعية) ،مقاربة تجريبية (عملية ميدانية وطنية أطلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية حول

النقل المادي للنقد عبر الحدود بالتعاون مع المصالح الجمركية وو ازرة الداخلية والبنوك الخاصة) ومقاربة أكاديمية .وتتمثل
هذه األخيرة بدراسات ميدانية وأبحاث مستهدفة.
.4

وفي المقابل ،لم تتوصل أي من هذه الدراسات حتى اآلن إلى فهم عميق لمخاطر غسيل األموال وتمويل

اإلرهاب على الصعيد الوطني.
.5

المعيار  :3-1تُجري السلطات التونسية تقييما لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المنعكسة على البلد.

.6

المعيار  :4-1بمجرد إنجاز هذه الدراسة واالنتهاء منها ،فإن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،بموجب قانون

 2003-75الصادر في  10ديسمبر 2003م لدعم الجهود الدولية لقمع اإلرهاب وغسل األموال ،ستكون القناة المختصة
بنشر النتائج على كل الجهات والسلطات المعنية .وفي هذا اإلطار ،تنص المادة  80على:

"( )...على اللجنة التونسية للتحاليل المالية المساعدة في وضع البرامج التي تهدف الى منع المسالك المالية غير
المشروعة والى التصدي لتمويل اإلرهاب وغسل األموال.
 المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له عالقة بميدان تدخلها.126

 تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي وتيسير االتصال بينها"..7

المعيار  :5-1ال تمتلك السلطات التونسية حتى اآلن منهجا قائما على المخاطر الناتجة عن إحدى الدراسات

الوطنية .يميز المنشور رقم  15-2013الصادر في  7نوفمبر/تشرين الثاني الموجه إلى مؤسسات القرض لوضع قواعد

الرقابة الداخلية على إدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بين إجراءات العناية المبسطة والمعززة أثناء تحديد هوية

العمالء الشركاء أو المساهمين الذين يتمتعون بشخصيات اعتبارية (المادة  .)5يتمثل هذا المنهج فيما يلي:

 العناية العامة والمستمرة القائمة على الخطر الفعلي لغسيل األموال واإللزامية على طول العالقات التجارية.يت م تبسيط هذه العناية لبعض الكيانات الخاضعة إلى إحدى سلطات الرقابة أو التي تستحوذ الدولة على
 %50كحد أدنى من رأس مالها.

 العناية المعززة لبعض عالقات االعمال (وذلك على غرار األحزاب السياسية والجمعيات ،إلخ) أو ببعضالمعامالت بما يشمل تلك التي تنطوي على طابع غير اعتيادي.

 العناية الخاصة بالعالقات التجارية مع األشخاص السياسيين ممثلي الخطر الذين بحاجة لتصريح من مجلساإلدارة أو من اإلدارة أو من أي شخص مخول بمباشرة عالقة تجارية مع مثل ذلك الشخص حسب مقتضى

الحال.

 توافق العناية تبعا لنمط المخاطر القائم على السلطة التقديرية لمؤسسات القرض ،وذلك في إطار حدوداالكتشاف (التنميط – الغربلة) .لذلك ال يوجد ما يمنع الخاضع لواجب التصريح بالشبهة من أن يطبق تدابير
العناية المعززة على حاالت معفاة منها حسب التشريع الجاري به العمل.

هذا التمييز ،وإن كان ُيظهر رغبة التناسب في عمل مؤسسات القرض ،إال أنه ال يقوم على تحليل وطني
.8
ومقدم لفريق التقييم.
للمخاطر ُ
.9

معيار :6-1استنادا إلى الالئحة التنظيمية المعمول بها ،سنت السلطات التونسية بعض اإلجراءات المبسطة

لتحديد هوية الشركاء أو المساهمين في شخصيات اعتبارية (ارجع إلى :ج  .)5.1كذلك يتم تبسيط إج ارءات تحديد الهوية

فقط من أجل العمالء االعتباريين الذين يتم تأطير تكوينهم ونشاطهم بصرامة وذلك بموجب النصوص القانونية ،سواء كان

ذلك بموجب اتفاق ونشر معلومات على أساس رأس مالهم أو مضمون معامالتهم .يقوم الملحق  2من المنشور رقم -3
 2013بتحديد قائمة األشخاص المعنوية المعنية.
.10

المعيار  :7-1على الرغم من اإلجراءات المنصوص عليها في المنشور رقم  2013-15والمفصلة أعاله ،لم

.11

المعيار  :9-1/8-1لم يتم االنتهاء من أي تقييم للمخاطر حتى تاريخه.

.12

المعيار  :10-1المادة  4من المنشور رقم  2006-19والخاصة بالرقابة الداخلية تنص على أن تصميم نظام

تقم تونس بتبني منهج قائم على المخاطر.

الرقابة الداخلية يكون على عاتق الجهة المعنية باإلدارة وينبغي المصادقة عليه عن طريق مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة
الذي ينبغي عليه في هذا الصدد:
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 تحديد هوية كافة مصادر المخاطر الداخلية والخارجية. وضع نظام لتقييم المخاطر المتنوعة وقياس الربحية. إعداد نظام يربط مستوى االموال الذاتية بالمخاطر. التعريف بإجراءات الرقابة الداخلية المناسبة. توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية ألجراء رقابة داخلية..13

المادة  26من المنشور رقم  2013-15تنص على أن اإلجراءات الداخلية ،التي ينبغي أن تتوافر لدى

مؤسسات القرض إلدارة مخاطر غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،تعتبر جزء ال يتج أز من نظام الرقابة الداخلية كما هو وارد
بالمادة  3من المنشور رقم .2013-19
.14

من ثم ،سن الجهاز التنظيمي التونسي عددا من اإلجراءات المميزة لتحديد هوية المخاطر وتقييمها عن طريق

المحاسبين القانونيين.
.15

وفيما يتعلق بمديري محافظ األوراق المالية (شركة اإلدارة ووسطاء البورصة ومؤسسات القرض) ،فإن المادة 81

من الئحة هيئة السوق المالية ،والخاصة بجهات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وإدارة األوراق المالية لحساب

الغير ،تنص على أنه أثناء وضع السياسات واإلجراءات يتعين على المدير أن يضع في الحسبان طبيعة وأهمية وتعقد
وتنوع الخدمات التي يقدمها واألنشطة التي يباشرها.

.16

كما أن المادة  13من القرار العام رقم  17الصادر عن هيئة السوق المالية في  21يونيو 2012م ،والخاصة

بالواجبات الوظيفية لمسؤول الرقابة على االمتثال والرقابة الداخلية وسط الواجبات الوظيفية لمديري محافظ األوراق المالية
مرة على األقل كل سنة
لحساب الغير ،تنص على أنه يتعين على مسؤول الرقابة على االمتثال والرقابة الداخلية أن يضع ّ
خريطة للمخاطر المتصلة بإدارة المحافظ .وبالنسبة لكل خطر من المخاطر يشتمل هذا التحليل على تقييم تأثيره المحتمل
وحدوثه المحتمل .وبناء على الخريطة السنوية للمخاطر يتعين على المسؤول عن رقابة االمتثال والرقابة الداخلية أن يضع

برنامج عمل سنوي يقوم بتحديد ضوابط الرقابة التي ينبغي القيام بها ومدى تكرارها.
.17

المعيار  :11-1ال يتضمن الجهاز القانوني التونسي أية إجراء من شأنه تخفيف مخاطر غسل األموال وتمويل

اإلرهاب من خالل تحديد هوية المخاطر مسبقا وذلك على المستوى الوطني .وهناك أنواع وقوائم من الشخصيات أو
الكيانات التي تتمتع باهتمام خاص (وخاصة بمالحق المنشور رقم  2013-15الموجه إلى مؤسسات القرض عن طريق

البنك المركزي التونسي) ،إال أن هذه العناصر ليست نتاجا لتحليل وطني أو حتى تحليل قطاعي لمخاطر غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
.18

المعيار  :12-1المادة  77الجديدة من قانون  2003تنص على" :تتولى السلطات المنوطة بالرقابة على

الشخصيات الواردة في المادة  74من القانون الحالي ،إعداد البرامج والتدابير المتناسبة لمكافحة جرائم غسل األموال
وتمويل اإلرهاب والعمل على تفعيلها .وينبغي على هذه البرامج والتدابير أن تحدد بصفة خاصة ما يلي:
 نظام اكتشاف العمليات والصفقات المشبوهة. قواعد الرقابة الداخلية للتأكد من فاعلية النظام"...128

لذلك يعطي القانون متسعا من الحرية إلى السلطات التنظيمية لتحديد اإلجراءات الواجب تطبيقها على الخاضعين

الذين يقعون ضمن دائرة رقابتها .وتأسيسا على هذه المادة حدد المنشور رقم  2013 -15الصادر عن البنك
المركزي التونسي إجراءات مبسطة لبعض فئات العمالء وإجراءات محسنة للبعض األخر.

الترجيح واالستنتاج
.19

تم احداث الجهاز المؤسسي لتقييم المخاطر .وجاري التقييم الوطني للمخاطر ولجنة القيادة في طور فرز

البيانات ومعالجتها حيث سيسمح تحليلها وتوحيدها بالوصول إلى تحليل متعدد القطاعات وإلى التصرف الدقيق لألعمال
التي ينبغي مباشرتها .كما أن المخاطر األساسية مثل الفساد واإلرهاب والتهريب قد تم تحديدها وتم اتخاذ إجراءات للوقاية
أخير تم وضع عدد من إجراءات العناية المبسطة والمعززة بالنسبة لمؤسسات القرض خالل
من هذه التهديدات ومكافحتها .و ا
تحديد هوية العمالء الشركاء أو المساهمين في الشخصيات االعتبارية (المنشور رقم  2013-15الصادر عن البنك
المركزي التونسي).

.20

غير أنه ال بد من اإلشارة إلى بعض الفجوات .لم يتم االنتهاء من التحليل الشامل إضافة إلى غياب حتى اآلن

سياسة واستراتيجية وطنية حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يعيق الفهم الشامل للمخاطر ( .)1-1تم تعيين
سلطة لتنسيق التقييم الوطني للمخاطر ( .)2-1لكن التحليل الشامل لتلك المخاطر لم يتم حتى اآلن ( .)3-1كما أن

آليات توفير مختلف القطاعات بالمعلومات حول نتائج التقييم المخاطر غير محددة ومطبقة بشكل واضح ( .)4-1إلى
ذلك ،فإن المقاربة المبنية على المخاطر غير معممة وليست مرتكزة إلى تشديد أو تخفيف للتدابير الوقائية التي تتخذ وفق
األهمية أو ضعف المخاطر المحددة ( 5-1و.)6-1
.21

ص

النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .1
م–2

ق

ط

.22

المعيار  :1-2التقييم الوطني للمخاطر جار ،وبالتالي ،فإن خطة العمل المبنية على هذا األساس لم توضع

.23

المعيار  :2-2يفوض قانون مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب اللجنة التونسية للتحاليل المالية تفويضا

بعد.

صريحا لتنظيم التعاون والتنسيق على الصعيد الوطني بشأن تحديد توجيهات عامة لمنظومة غسل األموال .تنص المادة

 80من القانون على أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية هي اللجنة المكلفة بإصدار ونشر المبادئ التوجيهية الكفيلة
لتمكين االشخاص الخاضعين لواجب التصريح من ترصد العمليات والمعامالت المسترابة والتصريح بها .كما ينبغي عليها

تولي تمثيل مختلف المصالح والهيئات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي .وأخي ار تؤكد المادة  82من

القانون على أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية يجوز لها أن تطلب معونة من نظيراتها األجنبية التي تربطها بها مذكرات

129

تفاهم بغية تبادل المعلومات وا لتعجيل كذلك بتبادل المعلومات المالية معها بما من شانه ان يكفل االنذار المبكر بالجرائم

المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
.24

المعيار  :3-2تضم اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،بموجب المادة  79من قانون مكافحة غسل األموال

برء من كل من و ازرة العدل ،وو ازرة الداخلية ،وو ازرة المالية ،هيئة السوق المالية،
وتمويل اإلرهاب ،لجنة توجيهية تجمع خ ا
والهيئة العامة للتامين ،والديوان الوطني للبريد ،والجمارك ،وخبير من خبراء اللجنة التونسية للتحاليل المالية .ومن بين
اختصاصات هذه اللجنة فحص البرامج التي تهدف إلى مكافحة القنوات المالية غير الشرعية ومواجهة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب ،واعداد التوجيهات العامة للخاضعين لواجب التصريح من أجل اكتشاف العمليات والمعامالت المشبوهة

واإلفصاح عنها .وقد أشارت السلطات التونسية إلى أن اللجنة في طريقها لمراجعة السياسة التي ينبغي إنفاذها لتالفي
استخدام القطاع المالي عن طريق شركات وهمية غير مقيمة وإساءة استخدامها لحرية امتالك حسابات بالعملة األجنبية.
تُجيز المادة  46من القانون رقم  117-94الصادر في  14نوفمبر 1994م بخصوص إعادة تنظيم األسواق
.25
المالية ،لهيئة السوق المالية على المستوى القطاعي أن تتعاون مع السلطات التنظيمية للقطاعات المصرفية والتأمينات.
وفي هذا الصدد يجوز إبرام اتفاقيات مع هذه السلطات بخصوص:
 تبادل المعلومات والخبرات. -تنظيم البرامج التدريبية.

 التنفيذ المشترك لعمليات الرقابة..26

كما أكدت السلطات التونسية على أنه يوجد عمليا تعاون غير رسمي بين مختلف الهيئات التعديلية (البنك

المركزي التونسي ،وهيئة السوق المالية ،والهيئة العامة للتامين) وأن هيئة السوق المالية تندرج ضمن هيئات صنع القرار
لدى السلط التعديلية األخرى (البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتامين) .جاري إعداد مشروع اتفاق تعاون بين

السلطات التعديلية الثالثة (البنك المركزي التونسي ،والهيئة العامة للتامين ،وهيئة السوق المالية) لتحقيق االستقرار المالي.

وتمثل هذا االتفاق في انشاء مجلس لالستقرار المالي لتيسير التعاون بين كافة السلطات التعديلية وإرساء سياسة عامة
حذرة .ويعد التعاون بشأن الرقابة ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أحد محاور هذا االتفاق.

.27

المعيار  :4-2لم يشهد فريق التقييم آلية تنسيق لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الترجيح واالستنتاج

.28

تعمل السلطات التونسية بشكل منسق حول بعض جوانب قانون مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

وخصوصا المخاطر المتصلة بالحالة األمنية في بلدان الجوار .لم يتم وضع أية آلية بشأن مكافحة تمويل انتشار أسلحة

الدمار الشامل .يظل التنسيق حقيقيا في القطاع المالي بين السلطات التعديلية الثالث (البنك المركزي التونسي ،والهيئة

العامة للتامين وهيئة السوق المالية) .ومع ذلك يبدو أن هذا التعاون يتم بصفة غير رسمية وال توجد خطوط توجيهية في

هذا الصدد .أما مشروع االتفاق القائم بين كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتامين
130

وسلطة الرقابة على التمويل الصغير فإنه ينص صراحة على أن هذه السلطات يجب عليها التعاون فيما بينها ومع اللجنة
التونسية للتحاليل المالية بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
سيدور هذا التعاون حول:

 تبادل المعلومات والخبرات. تنظيم البرامج التدريبية. إنجاز عمليات التدقيق المالي المشترك لتقييم فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة للتصريحبشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

.29

لم تؤمن و ازرة العدل ،كما هو دورها ،تنسيق أعمال النيابات العمومية وفقا للمناشير ،وفي انتظار تبني هذا

المشروع وتنفيذه ،النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .2

ص

.30

م  – 33إل

المعيار  :1-33اتخذت السلطات التونسية عدة إجراءات لجمع البيانات واإلحصاءات ذات الصلة بقانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .كما أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد أحصت كافة األرقام التي تغطي الفترة
من 2007م حتى النصف األول من 2014م .تتناول هذه اإلحصاءات ما يلي:
 -عدد التصاريح بالشبهة المستلمة.

 المتابعات للتصاريح بالشبهة المعالجة. عدد الحسابات المجمدة من جانب اللجنة التونسية للتحاليل المالية. -عدد الملفات المحالة إلى النائب العام.

 طلبات التعاون الوطني والدولي (الطلبات المرسلة والمستلمة)..31

تختص هذه اإلحصاءات أيضا بطلبات فتح التحقيقات من جانب النائب العام بناء على تقارير اللجنة التونسية

للتحاليل المالية التي بلغت (حتى  25ديسمبر 2014م)  1229قضية فساد و 135قضية غسيل أموال (أي أن إجمالي
القضايا  1364قضية) .للنائب العام خمسة أيام ،بعد تسلم الملف الوارد من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،التخاذ قرار

بشأن متابعة التقاضي( ،المادة  89من قانون قمع غسيل األموال وتمويل اإلرهاب) .باإلضافة إلى ذلك ،تنص المادة 90

من هذا القانون على " :تقع أعمال التقاضي والتحقيق والحكم بشأن جريمة غسل األموال ضمن اختصاص المحكمة
االبتدائية بتونس" .وتختص المادة  94من قانون  2003بإجراءات تجميد أموال األشخاص والكيانات المشتبه في تمويلها
لإلرهاب وذلك بموجب قرار مجلس األمن رقم ( 1373توجد حتى تاريخه  15قضية على أساس هذه المادة).
.32

تؤكد السلطات أن التفقدية العامة بو ازرة العدل في حوزتها إحصاءات حول تحقيقات غسل األموال وتمويل

اإلرهاب والمالحقات القضائية واألحكام المتصلة بهذه التحقيقات .كما تشير السلطات إلى أنه تم تطوير تطبيق اعالمية

على مستوى التفقدية العامة لو ازرة العدل فيما يخص األموال المجمدة أو المصادرة .كما أنه تم التأكيد على أن اإلدارة

131

العامة للسياسة الجزائية التابعة لو ازرة العدل تمتلك إحصاءات ونظام متابعة تنفيذ اإلنابات القضائية الدولية الصادرة
المَقّيمين عليها في هذا الشأن.
والمستلمة .هناك عدد من اإلحصاءات تم إطالع ُ
الترجيح واالستنتاج
.33

إذا كانت المعلومات المقدمة لمهمة التقييم تشير إلى االهتمام الواضح بتوفير معلومات عن عمل السلطات من

خالل بيانات إحصائية ،فإن بعض أنواع البيانات اإلضافية ينبغي مع ذلك أن توضع بالحسبان لتغطية شريحة واسعة من
المعلومات المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وذلك مثل عدد التحقيقات المفتوحة على أساس هذه الجرائم

والمالحقات واألحكام .وعلى نفس المنوال ،وفيما يتعلق باألموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة ،يجب أن تمتلك السلطات
إحصاءات أكثر شمولية .وعلى الرغم من أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تبذل جهودا مؤكدة لجمع معلومات ،فإننا
نفتقر إلى امتالك معلومات رسمية وكاملة حول هذه المسائل .ونتيجة لذلك النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم

.33

 -2ظ

ص

.34
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م–3

ش
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المعيار  :3-1ينص القانون رقم  2003-75الصادر في  10ديسمبر2003م لدعم الجهود الدولية في

مكافحة اإلرهاب وغسل األموال (أنظر قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) ينص في مادته  62على أن غسل
األموال هو " :كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت ،الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع ألموال منقولة او
عقارية او مداخيل متأتية ،بصفة مباشرة او غير مباشرة ،من جنحة او جناية .ويعتبر ايضا غسال لألموال ،كل فعل
قصدي يهدف الى توظيف اموال متأتية ،بصفة مباشرة او غير مباشرة ،من جنحة أو جنية ،أو إلى إيداعها أو إدماجها أو

حفظها أو إلى المساعدة في ذلك .وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها األموال موضوع
الغسل داخل ت ارب الجمهورية.

.35

يتفق تعريف غسل األموال في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع تعريف غسل األموال الوارد في

اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو .في هذا التعريف نجد أن الجرائم األساسية أو األصلية تشتمل على "كل الجرائم والجنح" .لذا
يتعلق األمر بمنهج شامل تم اختياره من جانب تونس فيما يتعلق بالجرائم األصلية .وتطبق جريمة غسل األموال الواردة في

قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب على كل أنواع األموال العقارية أو المنقولة أو على المداخيل المتأتية بشكل مباشر أو
غير مباشر عن أحد الجرائم .وتطبق أيضا حتى وإن كانت الجريمة االصلية كان قد تم ارتكابها في الخارج .والجرائم
المتصلة بجريمة غسل األموال مثل المشاركة أو المحاولة يجوز معاقبتها في القانون التونسي.

.36

المعيارين  2-3و :6-3كل الجرائم الخطيرة مثل الجرائم الوارد ذكرها في مسرد التوصيات األربعين تم تعريفها

في قانون العقوبات وفي العديد من القوانين القطاعية األخرى .وتؤكد المادة  3من القانون رقم  2003-75على تطبيق
132

نصوص قانون العقوبات على الجرائم التي تناولها هذا القانون .يتم معاقبة المشاركين في ارتكاب الجريمة (أي الذين

ساعدوا أو عاونوا مرتكب الجريمة) بموجب المادة  33من قانون العقوبات وذلك بنفس عقوبة مرتكبي الجريمة .ويتم معاقبة

المحاولة في ارتكاب الجريمة بموجب المادة  59من قانون العقوبات .وتطبق أيضا حتى وإن كانت الجريمة األصلية كان
قد تم ارتكابها في الخارج.

43

والجرائم المتصلة بجريمة غسل األموال مثل المشاركة أو المحاولة موجبة للعقاب في القانون

التونسي.
جدول  – 1الجرائم األصلية في قانون العقوبات

مواد قانون العقوبات التي تجرم الجرائم

فئات الجرائم المحددة بموجب مجموعة العمل المالي

قانون العقوبات ،الباب األول ،الفصل الرابع ،القسم

االشتراك في مجموعة منظمة /االبتزاز

الثالث عن اشتراك المجرمين (المواد  131و132

و 133و 134و 135من قانون العقوبات)

اإلرهاب وتمويله

الباب األول ،الفصل األول من قانون قمع غسل األموال

استرقاق البشر واالستغالل الجنسي

المواد  231و 232و 233و 234و 235من قانون

تهريب المهاجرين

قانون جوازات السفر واألجانب

وتمويل اإلرهاب

العقوبات

االتجار بالمخدرات

القانون رقم  52-92الصادر في 1992/05/18

االتجار بالسالح (عدا التصدير)

قانون 1969/06/12

المواد  32و 258و 264و 276من قانون العقوبات

تهريب األموال المسروقة

قانون العقوبات ،الباب األول ،الفصل الثالث ،القسم

الفساد

الثاني

التدليس واالحتيال

قانون العقوبات ،الباب الثاني ،الفصل الرابع عن

التزوير وقرصنة المنتجات

قانون العقوبات ،الباب األول ،الفصل الرابع ،القسم

االحتيال وأشكال الخداع األخرى

السابع عشر (عن التزوير وتزوير األختام) والقسم

الثامن عشر (عن التزوير وتزوير العمالت)

قانون العقوبات ،الباب الثاني ،القسم األول عن القتل

عمليات القتل
اختطاف الرهائن واحتجازهم

قانون العقوبات ،المواد  237إلى  240مكرر

السرقة/االبتزاز

قانون العقوبات ،الباب الثاني ،الفصل الثاني ،القسم

الثاني (السرقات وأفعال أخرى مماثلة) والقسم الثالث

(االبتزاز واالبتزاز التهديدي واالغتصاب واإلفالس)

المواد  390إلى  393من قانون الجمارك (جرائم)

التهريب

43

والمواد ( 388-387-386-383عقوبات)

أشارت السلطات التونسية إلى أن الجرائم المرتكبة في الخارج يجوز أن تمثل جريمة أصلية وإن كان هذا الفعل ال يعتبر جريمة في الدولة

األخرى .ال توجد حالة فعلية يمكنها أن تدعم هذا التحليل حتى تاريخه.
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قانون العقوبات ،الباب األول ،الفصل الرابع ،القسم

التزوير (عدا الجوازات المزورة) وتزوير العملة

السابع عشر (عن التزوير وتزوير األختام) والقسم

الثامن عشر (عن التزوير وتزوير العمالت)
الجرائم الجنائية الضريبية (الضرائب المباشرة وغير

قانون الرسوم واإلجراءات الضريبية

القرصنة

المادة  306مكرر من قانون العقوبات

المباشرة)

المادة  306مكرر من قانون العقوبات

الجرائم الجنائية ضد البيئة

المادة  81من القانون رقم  117-94الصادر في

ُجَنح المطلعين على معلومات سرية والتالعب باألسواق

.37

 1994/11/14بخصوص إعادة تنظيم األسواق المالية

المعيار  :4-3تنص المادة  62من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن غسل االموال هو:

كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت ،الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع ألموال منقولة او عقارية أو مداخيل

متأتية ،بصفة مباشرة او غير مباشرة ،من جنحة او جناية ".

.38

المعيارين  5-3و :7-3ال يقتضي قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب محاكمة شخص على جريمة

أصلية حتى يتمكن من إثبات كون المال ناتج عن تلك الجريمة .لذا أكدت السلطات على الطابع المستقل لجريمة غسل
األموال من ناحية ،ومن ناحية أخرى تطبيق المقتضيات المعتادة لقانون العقوبات وقانون المرافعات الجنائية على تشكيل

أركان اإلثبات.

وكان تقرير التقييم المشترك الصادر في 2006م قد أشار إلى مرتكب الجريمة األصلية (الجريمة

االساسية) باإلضافة إلى القائم بغسل األموال الذي كان يتم مقاضاته فقط عن الجريمة األساسية ومن ثم كان يتم الحجز
على أرباح الجريمة في إطار هذا اإلجراء ويتم مصادرتها لحساب الخزانة العامة .مثل هذه المصادرة كانت تقتضي

محاكمة الجريمة االصلية .ولم تكن السلطات في ذلك الوقت تحدد ما هو المبدأ الجوهري بالقانون التونسي الذي كان يجعل
من المستحيل مقاضاة مرتكب الجريمة االصلية بجانب القائم بغسل األموال ("الغسل الذاتي") وخصوصا إذا كان ذلك يقع
ضمن تطبيق مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين .مع ذلك يبدو أنه يجوز محاكمة الغسل الذاتي ،بيد أن السلطات

التونسية لفتت النظر إلى أن المادة  63من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على" :يعاقب بالسجن من

سنة إلى ست سنوات وغرامة خمسة أالف دينار أي أحد يرتكب جريمة غسل األموال" ،علما بأن لفظ "أي أحد" يعني أي

شخص بما في ذلك مرتكب الجريمة االصلية.
.39

المعيار ُ :8-3يستنتج ركن العمد في القانون التونسي من الظروف الواقعية والموضوعية.

.40

المعيارين  9-3و :10-3بموجب المادة  63من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،فإن أي

مرتكب لغسل األموال " يعاقب بالسجن من سنة إلى ست سنوات وغرامة تتراوح ما بين خمسة أالف دينار وخمسين ألف
دينار .ويجوز زيادة مبلغ الغرامة إلى مبلغ مساو لنصف قيمة األموال موضوع غسل األموال".

.41

وفيما يتعلق باألشخاص المعنويين ،فإن المادة  66تحدد "غرامة تساوي خمسة أضعاف قيمة الغرامة

المنصوص عليها فيما يتعلق باألشخاص الطبيعيين .ويجوز زيادة مبلغ الغرامة إلى مبلغ مساو لقيمة األموال موضوع غسل
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األموال" .وهذا " لن يضر بتمديد العقوبات التأديبية المنصوص عليها إلى األشخاص المعنويين المذكورين آنفا وذلك

بموجب التشريع المعمول به والواجب التطبيق عليهم ،وخصوصا حظر مباشرة نشاطهم ألجل مسمى أو فض هذا النشاط".

تُشدد العقوبات وتتفاوت ما بين خمس وعشر سنوات سجن و( 10000عشرة أالف) دينار إلى ( 100000مائة ألف)
دينار غرامة وذلك عندما تُرتكب الجريمة تحت ظرف ما .كما يجوز تشديد العقوبات في حالة غسل األموال المتعلقة
بأنشطة إرهابية كما هو وارد في المادة  20من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

.42

المعيار  :11-3تؤكد المادة  3من القانون رقم  2003-75على تطبيق نصوص قانون العقوبات على الجرائم

التي يتناولها هذا القانون .كذلك بموجب المادة ( 32تعريف المشاركة) والمادة ( 33نفس عقوبة الفاعل األصلي) من قانون

العقوبات ،فإنه تتم معاقبة المشاركين في ارتكاب الجريمة (الذين ساعدوا أو عاونوا الفاعل) بنفس عقوبة مرتكبي الجريمة.

يجوز معاقبة المحاولة بموجب المادة  59من قانون العقوبات.

الترجيح واالستنتاج
.43

تطابق المعايير بين كل من األركان األساسية لجريمة غسل األموال والعقوبات واجبة التطبيق .النظام التونسي

ملتزم بالتوصية رقم .3
ص

.44

م-4

ؤ

المعيار  :1-4وفيما يتعلق بغسل األموال ،فإن المادة  67من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تنص على أنه يجب على المحكمة األمر بمصادرة األموال واألرباح الناتجة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق

ارتكاب جريمة غسل األموال .وتضيف المادة أنه " إذا لم يكن الحجز الفعلي على األموال ممكنا ،تحدد غرامة مكافئة

للتسوية دون أن تكون أدنى ( )...من قيمة األموال التي تدور حولها الجريمة" .وفيما يتعلق باإلرهاب ،فإن المادة  46من

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على أنه " للمحكمة ايضا القضاء بمصادرة جميع المكاسب المنقولة او

العقارية للمحكوم عليه وارصدته المالية او بعضها اذا قامت شبهة قوية بشان استعمالها لغرض تمويل اشخاص او

تنظيمات او انشطة لها عالقة بالجرائم االرهابية" .وفي حالة إدانة تمويل اإلرهاب أو غسل األموال ،فإن المادة  28من

قانون العقوبات  -واجبة التطبيق على أساس المادة  3من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -تنص على أنه
يجوز للقاضي أن يأمر بمصادرة األغراض التي خدمت أو التي كانت مخصصة للخدمة في الجريمة وكل األغراض
الناتجة عنها أيا كان مالكها.
.45

ويحدد القانون التونسي بوضوح في مادته  67الحجز الواجب لإليرادات الناشئة عن جريمة غسل األموال وجواز

حجز القيمة المكافئة لألموال في حالة تعذر الوصول إليها .وتطبيقا للمصادرة الخاصة الواردة في قانون العقوبات ،يجوز
للقاضي أيضا مصادرة األدوات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل األموال وتلك المخصصة لالستخدام في ارتكابها .يتم

حماية حقوق الغير بشرط صريح وهو أن يتوافر لديهم حسن النية وذلك بموجب اتفاقية باليرمو .تحدد المادة  5من قانون

العقوبات المصادرة كعقوبة تكميلية .تضيف المادة  28تطبيق المصادرة الخاصة على األغراض التي خدمت أو التي كانت
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مخصصة لتخدم في ارتكاب الجريمة وعلى األغراض الناشئة عنها أيا كان مالكها .يجوز للقاضي أن يأمر بالمصادرة في
حالة اإلدانة .إذا لم يتم التحفظ على األغراض التي أمر القاضي بمصادرتها أو إذا لم تُ َسَلم ،يحدد الحكم الصادر قيمتها
وذلك لتطبيق عقوبة اإلكراه البدني  -التي تَُنَفذ بواقع يوم حبس عن طريق ثالثة دينار أو جزء من ثالثة دينار (انظر:
المواد  343و 344من قانون اإلجراءات الجنائية) دون إمكانية تجاوز مدته ثالث سنوات .مصادرة القيمة المكافئة للجرائم

الضمنية غير منصوص عليه صراحة ،بل عمليا التهديد باإلكراه البدني يفضي إلى دفع قيمة العقوبة المالية التي يحددها
القاضي .وفيما يتعلق بتحديد األغراض التي تغطيها المادة  ،28أشارت السلطات إلى أن التحديد واسع وذلك يتضمن

األرباح غير المباشرة إلحدى الجرائم.
.46

المعيار  :2-4تنص المادة  40من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي تسري على تمويل

اإلرهاب ،على أنه" :يجوز لقاضي التحقيق […] أن يأمر […] بالحجز على األموال المنقولة أو غير المنقولة المملوكة
للمتهم وذلك باإلضافة إلى أصوله المالية" .أما المادة  ،94التي تسري في آن واحد على تمويل اإلرهاب وغسل األموال،

فهي تنص على أنه" :يجوز للنائب العام بمحكمة استئناف تونس […] أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية في تونس
األمر بتجميد األصول المملوكة إلى أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين مشتبه في عالقتهم بأشخاص ومنظمات أو

أنشطة متصلة بالجرائم الواردة في (قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) ،وذلك حتى وإن لم ترتكب هذه الجرائم
على أرض الجمهورية التونسية" .يجيز قانون اإلجراءات الجنائية بصفة عامة الحجز على أي غرض أو أي مال على

سبيل التحفظ على أن يكون إيراده ناشئا عن جريمة أو من طبيعته السماح بإظهار الحقيقة (وسائل وآثار ومختلف
المؤشرات) .تنص المادة  99من قانون اإلجراءات الجنائية بصفة خاصة على جواز أمر قاضي التحقيق بالحجز على أي

غرض ،وخاصة المراسالت واإلرساليات األخرى إذا كان يرى أنها مفيدة إلظهار الحقيقة ،أي إعداد الدليل على ارتكاب
الجريمة .وفي هذا الصدد ،يعد نطاق التطبيق هذا أقل تطابقا مع النطاق الذي تغطيه إمكانيات المصادرة لحظة إصدار

الجرم .لذلك ،يتضمن ذلك األموال المحتمل
الحكم .قد يكون نطاق التطبيق أوسع طالما أن المجال ال يزال أكثر تََقُيدا بقرار ُ
مصادرتها عقب صدور الحكم .لقد أكدت السلطات التونسية على التطبيق الفعلي إلجراءات الحجز القضائي (بما في ذلك

إجراءات تجميد األموال) عمليا وبصفة روتينية .وأشارت أيضا إلى أن المحاكم تحكم عادة بعقوبات المصادرة على أن

تودع المبالغ المصادرة بالخزانة العامة .ال تقتضي النصوص القانونية للحجز والتجميد اإلشعار المسبق بطلب التجميد
األولي أو الحجز؛ وتشير التوضيحات الواردة من جانب السلطات إلى أن هذا هو المعمول به.
.47

المعيار  :3-4تنص المادة  102من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن األحكام الناطقة

بتصفية أو مصادرة األصول ال يجوز بأي حال من األحوال أن تجور على الحقوق المكتسبة للغير بحسن نية .عالوة على
ذلك ،أشارت السلطات التونسية إلى أن المادة  100من قانون اإلجراءات الجنائية تحمي الغير بناء على حسن النية مجيزة

“إلى أي شخص يدعي بأنه صاحب حق في األصول الموضوعة تحت يد القضاء أن يطالب قاضي التحقيق باستردادها
وفي حالة رفض طلبه يطالب غرفة االتهام التي تفصل في الموضوع بمجرد المطالبة ".وتؤكد الفقرة  2على أن المالك

المحتملين أمامهم مع ذلك ثالث سنوات للمطالبة بها انطالقا من القرار أو الحكم الصادر قبل أن تعود هذه االصول نهائيا

لملكية الدولة.
.48

المعيار  :4-4وبموجب المادة  67من قانون " :2003يجب على المحكمة االذن بحجز االموال موضوع

الغسل وكذلك ما تحصل ،بصفة مباشرة او غير مباشرة ،من جريمة غسل االموال وباستصفائها لفائدة الدولة ".ولقد نوهت
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السلطات مع ذلك إلى عدم وجود آلية حالية إلدارة األموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة ،ولكن سوف تتم معالجة هذه

اإلشكالية في مشروع قانون اإلجراءات الجنائية الجديد الجاري إعداده.

الترجيح واالستنتاج
إن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقانون العقوبات يضعان نظاما ُمرضيا لتجميد األصول أو

.49

فعالة إلدارة األموال
الحجز عليها أو مصادرتها .إال أنه سوف يتعين على قانون اإلجراءات الجنائية الجديد أن يضع آلية ّ
المجمدة .النظام التونسي ملتزم إلى حد كبير بالتوصية رقم .4
م – 29

ص

المعيار  :1-29أُنشئت لجنة التحاليل المالية التونسية عن طريق قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

.50

الصادر عام 2003م .ويحدد االمر رقم  2004-1865الصادر في  11أغسطس 2004م والمعدل عن طريق االمر رقم
 2011-162الصادر في  3فبراير 2011م تنظيم عمل لجنة التحاليل المالية التونسية وإجراءاتها والعمل على تفعيل
الجهاز التشريعي .تتولى لجنة التحاليل المالية التونسية المهام اآلتية :وضع توجيهات عامة من شأنها توجيه المهنيين

الخاضعين للقانون إلى اكتشاف العمليات المشبوهة واستقبال ومعالجة البيانات الخاصة بالعمليات والمعامالت المشبوهة أو

غير االعتيادية واإلبالغ عن النتيجة التي وصلوا إليها والتعاون في دراسة استراتيجيات مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب والمشاركة في أنشطة البحث والتدريب والدراسة وتولي تمثيل مختلف المصالح والهيئات المعنية بقانون مكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتيسير التعاون فيما بينها على الصعيدين الوطني والدولي .وهي تتمتع باالختصاص

الوطني.
.51

أُنشئت الوحدة لدى البنك المركزي التونسي حيث مقرها الرئيسي .وتتكون لجنة التحاليل المالية التونسية من

لجنة توجيه ووحدة عملية وكتابة عامة (المادة  79من القانون والمادة  6من األمر) .ويتولى البنك المركزي سكرتارية

اللجنة .يقوم محافظ البنك المركزي بتعيين السكرتير العام للجنة التحاليل المالية التونسية من بين اطارات البنك المركزي

44
وي َح َدد تشكيل لجنة التحاليل المالية التونسية بموجب القانون (المادة )79
(المادة  14من امر 11أغسطس 2004م) ُ .
وتضم محافظ البنك المركزي التونسي ،وهو رئيسها ،وقاض درجة ثالثة ،وخبير من و ازرة الداخلية والتنمية المحلية ،وخبير

من اإلدارة العامة للجمارك ،وخبير من هيئة السوق المالية ،وخبير من الديوان الوطني للبريد ،وخبير من الهيئة العامة
للتأمين ،وخبير متخصص في مكافحة الجرائم المالية ،أي تسعة أشخاص ينضم إليهم السكرتير العام .ويستمر األعضاء

في التواصل مع و ازراتهم األصلية ،لكن يجب عليهم بموجب القانون مباشرة مهامهم بمنتهى االستقاللية.

44بموجب المادة  79من القانون رقم  75-2003المعدل عن طريق القانون رقم  65-2009ال يتمتع أعضاء لجنة التحاليل
المالية التونسية بالصفة التمثيلية لهذه المؤسسة أو تلك .يتم اختيارهم بصفة خبير ،وذلك لضمان استقالليتهم عن إدارتهم
األصلية.
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.52

تتمتع لجنة التوجيه لدى لجنة التحاليل المالية التونسية التي يترأسها محافظ البنك المركزي أو نائبه (المادة 8

من االمر) باختصاصات السياسة العامة (المادة  7من المرسوم) .وتتولى هذه اللجنة خصوصا إعداد التوجيهات العامة
التي من شأنها السماح للخاضعين للقانون بالكشف عن العمليات المشبوهة واإلفصاح عنها ودراسة البرامج االستراتيجية
لمكافحة غسل األموال ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون بين لجنة التحاليل المالية التونسية ونظيراتها.

.53

ومن جانبها ،تقدم الوحدة العملية عددا من االقتراحات إلى لجنة التحاليل المالية التونسية ،ومن ثم تعطي

البيانات بعد تحليلها .وألغراض تشغيلية ،تجتمع لجنة التحاليل المالية التونسية ،كما هو محدد بالمادة  79من القانون،
ِبنصاب ال يقل عن ستة أعضاء كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك .وتؤخذ الق اررات بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين (المادة
.)4

تتولى السكرتارية العامة اإلشراف على أنشطة الوحدة العملية واستقبال التصاريح واإلبالغ عن النتيجة وإدارة الشؤون

اإلدارية والمالية والفنية الخاصة بالوحدة وتحضير الق اررات وتولي تنفيذها وإعداد تقرير سنوي (المادة  13من
االمر).
.54

المعيار ( 2-29أ) :بموجب المادة  80من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" ،تتولى لجنة

التحاليل المالية التونسية المهام التالية:

 إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين األشخاص المذكورين بالمادة  74من هذا القانون من الكشف عنالعمليات والصفقات المشبوهة واإلفصاح عنها.

 -تلقي التصريحات حول العمليات والمعامالت المشبوهة وتحليلها واإلعالم بمآلها.

 -المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة والتصدي لتمويل اإلرهاب

وغسل األموال.

 -المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في أي نشاط له اتصال بمجال عملها.

 تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير االتصال بينها"..55

تغطي المادة  74من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب جميع األشخاص الخاضعين للقانون الذين

.56

المعيار ( 2-29ب) :يجب على الوسطاء المعتمدين اإلفصاح إلى البنك المركزي التونسي عن عمليات ابدال

وكتاب العدل والمحاسبون القانونيون والوكالء
تعترف بهم مجموعة العمل المالي .المهن المعنية (وخاصة المحامون ُ
العقاريون) لم يتم ذكرها بصفتها ولكن بخضوعها للقانون الناشئ عن إعداد أو إبرام الصفقات التي يحددها القانون.

دينار تونسيا ،وذلك بموجب المنشور الموجه إلى الوسطاء
ا
األوراق النقدية األجنبية التي تساوي قيمتها أو تتجاوز 5000

تحت رقم  .2012-11يستقبل البنك المركزي التونسي هذه المعلومات عن طريق نظام تبادل البيانات الخاصة به حيث
تنفذ إليها مباشرة لجنة التحاليل المالية التونسية .إذا كانت هذه اآللية تسمح للجنة التحاليل المالية التونسية باالطالع على
هذه المعلومات ،فإن هذه اللجنة ليست الوكالة المتلقية مركزيا لهذه المعلومات في المقام األول.
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.57

المعيار  3-29يجوز للجنة التحاليل المالية التونسية أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليها أن تطلب معاونة السلطات

اإلدارية المكلفة بتنفيذ القانون واألشخاص الوارد ذكرهم في المادة  74من القانون الحالي ،وذلك بموجب المادة  81من

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعدلة عن طريق القانون رقم  2009-65الصادر في  12أغسطس

2009م .وتلتزم هذه السلطات اإلدارية باطالعها على المعلومات الضرورية لتحليل العمليات والمعامالت موضوع البيانات
المجمعة في اآلجال القانونية المحددة .وفي هذه الحالة ال تعتبر السرية المهنية حجة على لجنة التحاليل المالية التونسية

وال يجوز مقاضاة مودعي هذه األسرار بتهمة إفشاءها.
وعالوة على ذلك ،أشارت السلطات التونسية إلى أن لجنة التحاليل المالية التونسية يمكنها الولوج إلى مختلف

مصادر المعلومات وذلك في إطار مباشرة مهامها وبصفة خاصة تحليل بيانات المشتبه به .ويكون الولوج بشكل

مباشر أو غير مباشر:

 -مصادر المعلومات ذات الولوج المباشر :قاعدة البيانات بالسجل التجاري وقاعدة بيانات تصاريح واردات

وصادرات العمالت األجنبية بإدارة الجمارك العامة ومركز المعلومات بالبنك المركزي التونسي وقاعدة بيانات
فاكتيفا-داو جونز "."FACTIVA-Dow Jones
 -مصادر المعلومات ذات الولوج غير المباشر :وهي المعلومات التي يتم الحصول عليها بناء على الطلبات

المقدمة ،وهي تتعلق بالمعلومات التي بحوزة مختلف السلطات واإلدارات العمومية ،وخاصة السجل العقاري

ومصالح الوكالة الفنية للنقل البري (قسم تسجيل المركبات) وإدارة الرقابة الجبائية والضابطة العدلية واالدارة العامة
للجمارك.
.58

المعيار ( 4-29أ) :تتمتع لجنة التحاليل المالية التونسية بالسلطات المعتادة التي تتمتع بها الهيئات المماثلة،

وذلك فيما عدا واجباتها التشغيلية من استالم ومعالجة التصاريح بالشبهة ،والتي يتم تيسيرها عن طريق تشكيل وزاري

مشترك ومتعدد التخصصات .وتتمتع خصوصا بحق االطالع (المادة  )82وجواز تبادل المعلومات مع نظيراتها األجنبية
دور تنسيقيا في منظومة تحليل وإعداد نتائج ظواهر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفاعلية
دون قيود إضافية .وتلعب ا

المنظومة عموما  ،وذلك من خالل المهام الواضحة لتحديد استراتيجيات عامة .كما يمكنها إعداد التعليمات ،ومن ثم تلعب
دور حاسما في تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي أو الفني لمواكبته بتطورات أنماط ومخاطر غسل األموال أو تمويل
ا

اإلرهاب .تؤكد المادة  11من األمر على ما يلي " :تقوم الوحدة العملية بفحص التصاريح التي تلقتها اللجنة التونسية

للتحاليل المالية وتقترح قصد تقرير مآلها" .وتشتمل الوحدة العملية على ثالث وحدات وهي :وحدة مركزية المعلومات المالية

والتعاون ووحدة إدارة قواعد البيانات ووحدة التحقيقات المالية ،وذلك بموجب القرار التنظيمي رقم  736الصادر في  2يوليو
فعالة وتعمل حاليا على تنقيح المنظومة المعلوماتية
2012م .تمتلك لجنة التحاليل المالية التونسية أدوات معلوماتية ّ
الشاملة الخاصة بها والتي تشتمل على االستالم اإللكتروني للتصاريح بالشبهة ومعالجتها وتحليلها وتصنيفها وأي طلب

معلومات يصل إليها على المستوى الوطني أو الدولي.
.59

المعيار ( 4-29ب) :وفيما يتعلق بالتحليل االستراتيجي ،تقوم لجنة التحاليل المالية التونسية باستخالص

األنماط واالتجاهات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب انطالقا من الوثائق المستلمة والمعاَلجة .كما يتم

نشرها في التقارير السنوية الصادرة عن لجنة التحاليل المالية التونسية حيث يمكن تحميلها على اإلنترنت وتقديمها في
إطار التدريبات التي تمنحها لجنة التحاليل المالية التونسية .وبحسب السلطات ،تستهدف التدريبات المكلفين بخدمة العمالء

والمسئولين عن امتثال مؤسسات القرض.
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أكدت التحريات
.60
المعيار  :5-29وبموجب المادة  89من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب " ،إذا ّ
الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح ،تنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما
المصرح بذلك .وعلى وكيل
لديها من أوراق حاال إلى وكيل الجمهورية (النائب العام) بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم
ّ
المصرح
البت في الموضوع في أجل ال يتجاوز خمسة أيام بعد استالمه للملف وإعالم كل من
الجمهورية (النائب العام) ّ
ّ
ولجنة التحاليل المالية بمآله ".وبحسب السلطات ُيسَلم الملف مباشرة إلى مكتب وكيل الجمهورية (النائب العام) .وتحال

كافة المعلومات ،عن طريق الناقل في ظرف مغلق وسري ،إلى السلطة التي طلبت ذلك مقابل إخالء طرف هذه السلطة.
.61

المعيار ( 6-29أ) و(ب) :اعتمدت لجنة التحاليل المالية التونسية الئحة داخلية لتنظم سير عمل منشأتها

وأدبيات العمل ،وذلك بموجب المذكرة الداخلية رقم  2011/1الصادرة في  21أكتوبر2011م .وتحدد هذه المذكرة أيضا

دليل اإلجراءات وسجل االختصاصات الذي يحدد قواعد السالمة والسرية وتوزيع الواجبات والولوج إلى المعلومات وأرشفة

الوثائق وحفظها.
.62

كما حددت السلطات اجتماع أعضاء لجنة التحاليل المالية التونسية الوارد ذكرهم في المادة  79من قانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التخاذ ق اررات بشأن المقترحات المقدمة من جانب المحللين الماليين بوحدة التشغيل

فيما يتعلق بالتصاريح المعالجة للمشتبه به .تُسترد الملفات المسلمة إلى األعضاء وتُحفظ في خزانة لجنة التحاليل المالية
التونسية .كما أنه ليس مصرح لهم أخذ أية وثيقة تتعلق بملفات بيانات المشتبه به خارج أماكن عمل لجنة التحاليل المالية
التونسية .يقتصر االطالع على المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات فقط على المحللين الذين يصلون إليها عن طريق

رمز للدخول وكلمة مرور خاصة بكل فرد منهم.
الم َؤ َمن لمجموعة إيجمونت "."Egmont
.63
يتم تبادل المعلومات مع النظراء األجانب من خالل موقع المجموعة ُ
ويتم تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية عن طريق ظرف مغلق وسري حيث يتم تسليمه مباشرة إلى السلطة المعنية
عن طريق الموظف.
ُيزود كل عضو من أعضاء لجنة التحاليل المالية التونسية بنسخة من الالئحة الداخلية وسجل االختصاصات
.64
ودليل اإلجراءات .وحاليا ،حسب السلطات التونسية ،يتم إجراء تنظيم الواجبات ومعالجة الملفات وحفظ الوثائق والولوج إلى
قاعدة البيانات بموجب المذكرة الداخلية رقم .2011/1
.65

المعيار (6-29ج) :تمتلك لجنة التحاليل المالية التونسية نظام معلوماتي مستقل عن نظام البنك المركزي

.66

المعيار ( 7-29أ) :المقر الرئيسي للجنة التحاليل المالية التونسية في البنك المركزي التونسي حيث يتولى

التونسي ومزود بمعلومات خاصة فيما يتعلق باستالم المعلومات وتخزينها ومعالجتها.

األخير سكرتارية اللجنةُ .ي َعَين أعضاء لجنة التحاليل المالية التونسية بصفتهم خبراء يباشرون مهامهم داخل اللجنة بكل
استقاللية عن إدارتهم االصلية بموجب المادة  79من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .تم إجراء عدة

تعديالت منذ التقييم األخير عام 2006م لتعزيز سلطة لجنة التحاليل المالية التونسية وقدرتها على مباشرة واجباتها بحرية
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وخصوصا إلغاء النص الذي يمنح رئيس لجنة التحاليل المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي التونسي القرار النهائي في
حالة انقسام اآلراء .ومن اآلن فصاعدا ،تنص المادة  4الجديدة من أمر  ،2004المعدلة في 2011م ،في فقرتها الثانية
على اتخاذ ق اررات اللجنة بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين.

.67

تمتلك لجنة التحاليل المالية التونسية جناحا خاصا في مقر البنك المركزي التونسي حيث يختص بها وحدها.

يشتمل هذا الجناح على المكاتب والتجهيزات الضرورية لمباشرة نشاطها .يقتصر دخول هذا الجناح فقط على العاملين في
لجنة التحاليل المالية عن طريق بطاقات شخصية ممغنطة .يتم تأمين الجناح عن طريق كاميرات مراقبة .يدخل األعضاء

غير المندرجين بالبنك المركزي إلى لجنة التحاليل المالية التونسية بموجب إجراءات االنتداب .وتمتلك لجنة التحاليل ميزانية

خاصة في ميزانية البنك المركزي والئحة تشريعية مستقلة.
.68

المعيار ( 7-29ب) :يجيز القانون إلى لجنة التحاليل المالية التونسية توقيع مذكرات اتفاق أو مذكرات تفاهم،

وذلك لتبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك مع نظيراتها األجنبية التي يتوافر فيها

الشرطان المتالزمان (المادة  82من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب):

 -يجب على وحدة التحريات المالية األجنبية ،بموجب التشريع الوطني ،أن تخضع اللتزامات السرية التي تساوي

على األقل االلتزامات التي تخضع إليها لجنة التحاليل المالية التونسية.

 -يجب أن تخضع إلى االلتزام بعدم إحالة أو استخدام البيانات والتحريات ألغراض أخرى غير مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب.

كما أن إحالة المعلومات إلى السلطات القضائية بوحدة التحريات المالية األجنبية يخضع إلى تصريح مبدئي صريح

من جانب لجنة التحاليل المالية التونسية.
.69

ال تتطلب هذه المذكرات أي صيغة إدارية وال تتطلب الحصول على تصريح أو موافقة من جانب أي سلطة.

توقع هذه المذكرات عن طريق رئيس لجنة التحاليل المالية أو شخص مفوض من بين مسئولي لجنة التحاليل المالية

التونسية ،وذلك بعد المصادقة من جانب اللجنة.
.70

وفيما يتعلق بالتعاون الوطني ،وبموجب المادة  83من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يجوز

للجنة التحاليل المالية التونسية أن تعطي كافة المعلومات التي بحوزتها في قاعدة بياناتها إلى السلطات المكلفة بتطبيق

القانون .ويأتي ذلك في شكل تبادل المعلومات مع وحدات الشرطة العدلية والجمارك والحرس الوطني بشكل خاص.

طرحت السلطات التونسية أيضا تنظيم اجتماعات ثنائية بين لجنة التحاليل المالية التونسية وهذه الوكاالت في سبيل تعزيز

التعاون وتبادل المعلومات.45

45أوضحت السلطات التونسية إلى فريق التقييم أن ستة اجتماعات قد انعقدت ،خالل الفترة 2013م2014-م ،مع سلطات تنفيذ القانون وأربعة
اجتماعات مع اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب السياسية.
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وأخي ار تتعاون لجنة التحاليل المالية التونسية مع السلطات الوطنية األخرى التي تُفتي في الق اررات المعدة بما
.71
يتناسب مع اختصاصاتها.46
.72

المعيار ( 7-29ج) :احدثت لجنة التحاليل المالية التونسية لدى البنك المركزي التونسي حيث مقرها .تختلف

بوضوح الواجبات الوظيفية للجنة التحاليل المالية التونسية عن واجبات البنك المركزي التونسي في النصوص القانونية.

صص االعتمادات الالزمة للجنة التحاليل المالية التونسية من أجل تنفيذ مهامها وذلك
.73
المعيار ( 7-29د) :تُ َخ َ
بموجب المادة  15من االمر رقم  .2004 -1865ويرجع إلى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المصادقة على
الميزانية السنوية المخصصة للجنة التحاليل المالية التونسية.
.74

المعيار  :8-29أصبحت لجنة التحاليل المالية التونسية عضوا دائما في مجموعة إيجمونت " "Egmontخالل

االجتماع العام العشرين للمجموعة المنعقد في سانت بترسبرغ في الفترة من  9إلى  13يوليو 2012م.

الترجيح واالستنتاج
.75

تتمتع لجنة التحاليل المالية التونسية بالسلطات المعتادة التي تتمتع بها الهيئات من نفس النوع .إال أن أعضاء

هيئة صنع القرار ال يعملون بصفة دائمة ودوام كامل في الهيئة .حتى وإن كان القانون ينص على أن أعضاء هيئة صنع

القرار يباشرون مهامهم باستقاللية تامة ،فإنهم يواصلون مباشرة واجباتهم الوظيفية في و ازرتهم األصلية .ويترتب على ذلك
إمكانية التساؤل حول استقاللية قرار لجنة التحاليل المالية التونسية .النظام المعمول به في تونس بخصوص وحدة
التحريات المالية في لجنة التحاليل التونسية ملتزم إلى حد كبير بالتوصية رقم .29
ص

م - 30

ؤ

سط

سط

ق

المعيار  :1-30النيابة العامة :تقع التحقيقات ضمن دائرة النائب العام وممثليه عندما تُرفع التحقيقات إلى
.76
النائب العام ،بينما ال يتبع قضاة التحقيق ،الذين يمثلون القضاء الجالس ،النيابة العامة .يتولى قضاة التحقيق البحث في
الوقائع األكثر تعقيدا والجرائم المهمة .يتقاسم قضاة النيابة العامة فيما بينهم مثل قضاة التحقيق اختصاصات المصالح
الضبطية والجمركية المكلفة بالضابطة العدلية التي يتمتع موظفوها بصفة مأموري الضبط العدلي بموجب المادة  10من

دور مهما في
قانون اإلجراءات الجنائية .لذلك ،يباشر قضاة التحقيق الرقابة على التحقيقات التي يديرونها ومن ثم يلعبون ا
ظم النيابة العامة في تونس حول وكيل الجمهورية (النائب العام) ،والتي
اإلشراف على عمل مأموري الضابطة العدلية .تَُن َ

تشتمل على نائب مساعد ،ونائب أول و 17مفوض .تضم المحكمة االبتدائية في تونس  16قاضي تحقيق حيث يتمتع
عدد من بينهم ببعض األقدمية .يتخصص اثنان في قضايا اإلرهاب وثالثة في القضايا المالية .ال توجد في قانون

المرافعات الجنائية التونسية هيئات قضائية متخصصة وخاصة بالقضايا المالية .ومع ذلك ،يمنح قانون  2003تونس

46ذكر السلطا تعاون ل التحال ل المال التو س مع سلط الرقاب المصرف لى إ داد الم ور رقم  2013-15الصادر في  7وفم ر
2013م بخصوص قا ون مكافح غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومع مؤسسا القرض ومع ال ئ العام للتأم ن إل داد الئح .2013
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اختصاصا حصريا لمعالجة قضايا اإلرهاب وتمويله وغسل األموال (المواد  34و 35و 90من قانون  )2003على الرغم

من جواز قيام الهيئات األخرى باإلجراءات األولية في حالة الضرورة.
.77

اإلدارة الفرعية المكلفة باألبحاث االقتصادية والمالية بو ازرة الداخلية هي وحدة متخصصة مكلفة بإج ارء تحقيقات

بجَنح غسل األموال تحت رقابة السلطة
في الجرائم ذات الطبيعة االقتصادية والمالية .وهي تجري التحقيقات المعنية ُ
القضائية وذلك من أجل تحقيقات النيابة العامة أو وكالة قاضي التحقيق .ويجوز لهذه الوحدة في حال توافر المعلومات
الكافية لديها عن وجود مشتبه فيهم بغسل األموال أن تبلغ النيابة العامة وتفتح تحقيقا.

كما تم إنشاء إدارة مركزية لألبحاث في الجرائم اإلرهابية في و ازرة الداخلية (2013م) إلى جانب وجود وحدة
متخصصة في اإلدارة العامة للحرس الوطني.
.78

الشرطة العدلية :تضم إدارة الشرطة العدلية خمس إدارات فرعية )1( :االبحاث االقتصادية والمالية ( )2مكافحة

المخدرات ( )3الوقاية االجتماعية ( )4مقاومة االجرام ( )5الدراسات والمتابعة ،مع تواجد هيئة دراسات ومتابعة في كل
وحدة من الوحدات الفرعية .تعتبر الهيئات المتخصصة مثل اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية هيئات ذات اختصاص
وطني .تمتلك تونس هيئة فريدة في مجال األمن ومركزها في و ازرة الداخلية وهي ذات تنظيم جيد وتمتلك عددا من أدوات
الفعالة.
التحليل واإلحصاءات ّ
اشر عمل
.79
الجمارك :تتبع الجمارك و ازرة المالية .ويوجد قانون الجمارك الذي يجمع النصوص واجبة التطبيقُ .يَب َ
مصلحة الجمارك على أرض الوطن كلها .يبلغ إجمالي عدد العاملين في الجمارك  7415شخص من بينهم  6723في
الخدمات الجمركية .يتوزع الضباط العاملون في المصالح الجمركية ما بين  786من كبار الضباط و 2152من صغار
الضباط و 3785من الضباط الفرعيين و 692من المساعدين .يتمتع أعوان الجمارك بصفة مأموري الضابطة العدلية على

أن تكون رقابتهم فقط على الجرائم الجمركية (المادة  10من قانون اإلجراءات الجنائية) .وفي هذا اإلطار يخضعون إلى
رقابة النيابات العامة.
.80

تنقسم إدارة االبحاث الجمركية ،المختصة بمعالجة التحقيقات المعقدة التي قد تمس الجريمة المنظمة ،تنقسم إلى

إدارتين فرعيتين:

 -اإلدارة الفرعية للتحقيقات التي تنقسم إلى مصلحة العمليات الجمركية (الرقابة على المنتجات الصناعية والزراعية

واألنظمة االقتصادية والفوائد الضريبية) ومصلحة جرائم قانون الصرف (المكلفة بالجرائم الخاصة بالمعادن النفيسة
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والرقابة على العمليات الجمركية) ومصلحة القضايا الخاصة بمكافحة
االتجار في المخدرات (المكلفة بمكافحة التهريب وتهريب المنتجات الخاصة بالدولة ومكافحة االتجار في

المخدرات).
 -تنقسم اإلدارة الفرعية للتحريات والتوثيق والمالحقات القضائية إلى مصلحة التحريات والتوثيق والمصلحة الدولية

للدعم اإلداري المختصة في متابعة العالقات القائمة مع البلدان العربية والقائمة مع االتحاد األوروبي والقائمة مع
البلدان األخرى ومصلحة المالحقات القضائية المكلفة بمتابعة اإلجراءات خصوصا في طورها القضائي باإلضافة

إلى اإلحصاءات واألرشيف.
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 إدارة الحرس الجمركي المختصة بمكافحة التهريب وتهريب النقد والجريمة المنظمة وذلك على كامل أرضالجمرك في إطار مهمتها االقتصادية واألمنية .وتشتمل على قسمين فرعيين :القسم الفرعي للعمليات الجمركية

والقسم الفرعي للتحريات .وتتم الرقابة التشغيلية عن طريق سبع وحدات موزعة على كامل أرض الوطن وكذلك لواء
بحرية ولواء متخصص يضم وحدة الكشف باألشعة ووحدة االنياب.
.81

وفيما يتعلق باإلرهاب وتمويله ،تباشر و ازرة الداخلية نشاط التحريات المدعوم؛ والرقابة شديدة الفاعلية على

.82

المعيار  :2-30وفقا للسلطات التونسية ،إذا كانت الجرائم التي كشف عنها التحقيق غير مذكورة في الئحة

الجمعيات وتمويلها مع إشراف خاص للكشف عن االستغالل السيء لألموال في هذا القطاع.

االتهام الصادرة عن النيابة العامة ،فإنه يمكن لقاضي التحقيق أن يحصل على موافقة النيابة العامة ليمد التحقيق إلى
الوقائع الجديدة التي تم اكتشافها عن طريق التحقيق .ويجوز أيضا رفع التحقيق إلى قاض آخر للتحقيق في الوقائع الجديدة
إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك .ويجوز لقاضي التحقيق نفسه أن يدير التحقيق كله أو أن يحيله كله أو جزء منه

إلى كيان آخر يتولى إجراء التحقيقات وإن اختلف مكان ارتكاب الجريمة االصلية (المواد  51و 57من قانون اإلجراءات
الجنائية).

.83

وفي السياق ذاته ،تم إنشاء القطب القضائي المالي في يناير 2012م بناء على قرار وزاري .حيث يضم هذا

القطب  10قضاة تحقيق و 5وكالء لوكيل الجمهورية (النائب العام) وبدأ عمله في سبتمبر 2012م .شارك القضاة

التابعون للقطب القضائي المالي في العديد من الدورات التدريبية بشأن الجرائم االقتصادية والمالية ودورات تدريبية نوعية
بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.47
.84

أنشأ القطب القضائي المالي من خالل اعتماد النصوص اإلدارية وهو يعمل فعليا ضمن المنظومة القضائية

التونسية .وقد أشارت السلطات التونسية فقط إلى أنه تم النظر في مشروع قانون بخصوص إنشاء القطب القضائي المالي
وذلك في يونيو 2013م عن طريق مجلس وزاري مشترك وتمت التوصية بتوسيع مجال عمل القطب ليمتد إلى كافة
السلسلة الجنائية .كما أكدت السلطات التونسية على أنه سيتم تنظيم القطب عن طريق نص تنظيمي تنفيذا للقانون بعد

اعتماده من البرلمان .وسوف يسمح مشروع القانون هذا على األخص بتكوين هيئة المعاونين القضائيين (التحاليل المالية

والمتخصصون في الضرائب والجمارك واألسواق المالية والبنوك والبورصة  )...الذين يتم استدعاؤهم لمعاونة قضاة القسم
في مهامهم.

48

.85

المعيار  :3-30يجوز لقاضي التحقيق ،بموجب المادة  ،40أن يأمر من تلقاء نفسه في كافة المراحل

اإلجرائية أو بناء على طلب النيابة العامة بوضع المكاسب المنقولة او العقارية او االرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة
تحت قيد الحجز وتحديد اوجه التصرف فيها طيلة نشر القضية او وضعها عند االقتضاء تحت االئتمان .وتوجد كذلك في

كل محكمة من المحاكم ما يسمى مصلحة األختام .تُ َسَلم المبالغ المالية المحجوز عليها وتجمد في صندوق الودائع
47الرد على استبيان التقييم الذاتي
48مثل ما سبق

144

واألمانات .وبحكم عدم الموفرية القانونية لألموال في غياب قرار نهائي ،ال يجوز تحويل هذه المبالغ في هذا الصدد لصالح

الدولة .يحدد القانون رقم  2003-75إجراءات نوعية بشأن اإلرهاب وذلك لتنظيم اإلحالة القضائية على أحسن وجه

(المادة  34إلى المادة  37وخاصة حول االختصاص الحصري للقضاء في تونس) وتنظيم إمكانيات الحجز (المادة 38

إلى المادة  .)40لذلكُ ،يلتزم قاضي التحقيق بإجراء مصادرة األسلحة والذخيرة والمفرقعات والمواد األخرى واألدوات
والتجهيزات التي من نفس الطبيعة والوثائق التي استخدمت في تنفيذ الجريمة أو تسهيل تنفيذها.
وبموجب المادة  87من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يجوز للجنة التحاليل المالية التونسية أن

.86

تأذن بإجراء التجميد المؤقت ألموال موضوع التصريح .وإذا أكدت التحاليل أوجه االشتباه ،يجب على لجنة التحاليل المالية
اعتبار من األمر بالتجميد .ويجب على
ا
التونسية أن تحيل إلى وكيل الجمهورية (النائب العام) طلباتها في غضون  5أيام

وكيل الجمهورية في غضون  5أيام أن يقرر الرد على اإلدانة من جانب لجنة التحاليل المالية التونسية .يظل التجميد نافذا
عند فتح التحقيق ما لم تقرر السلطة القضائية المحال إليها القضية خالف ذلك.

لذلك أشارت السلطات التونسية إلى أن اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية والمالية (انظر المعيار)1-30

.87

يجوز لها هي األخرى ،خالل التحقيقات وفي إطار عمليات التفتيش والتحقيقات الميدانية ،أن تحجز على كافة األركان
المادية المتصلة بالجريمة (األدوات المستخدمة والمال السائل أو السندات المالية أيضا) وذلك من أجل جلب الدليل وإثبات

الجريمة.
.88

المعيار  :4-30بموجب المادة  37من القانون رقم  94/117الصادر في  14نوفمبر 1994م إلعادة تنظيم

هيئة السوق المالية ،يجوز للهيئة:

" […]  -2أن تحجز السندات والوثائق المشتبه في تزويرها أو عدم مطابقتها للمعايير والقواعد المعمول بها حتى
وإن كانت بين يدي مالكها .تترك الوثائق واألموال المحجوزة لدى حارس حائزها بموجب الشروط الواردة في المواد

 97و 98و 100من قانون اإلجراءات الجنائية.

 -3عمل كافة المعاينات الالزمة وتقديم المستندات واألوراق بناء على أول طلب ودون انتقال مهما كان السند
والسجالت الضرورية لتحرياتهم ومعايناتهم وأخذ نسخة منها.

 -4تسليم الوثائق واألوراق ،الوارد ذكرها في الفقرة السابقة ،والضرورية إلنجاز مهمتهم أو مواصلة التحقيق".
.89

تنص المادة  43من ذات القانون على ما يلي" :يجوز لرئيس المحكمة االبتدائية في تونس أن يفصل بصفة

مستعجلة في الحجز على األموال والقيم والسندات أو الحقوق المملوكة إلى األشخاص الموجه لهم االتهام من جانبه في يد

من كانت وأن يختمها بالشمع األحمر إن لزم األمر وذلك بناء على طلب مدعم من هيئة السوق المالية .وبموجب الشروط
ذاتها يجوز لرئيس المحكمة أن يفصل في الحظر المؤقت للنشاط المهني".

.90

ال تعتبر السلطات التونسية ضمن السلطات المماثلة للبنك المركزي التونسي أو الهيئة العامة للتأمين.

.91

المعيار  :5-30يؤسس المرسوم اإلطاري رقم  120الصادر في  14نوفمبر 2011م الهيئة الوطنية لمكافحة

الفساد .تختص الهيئة بالتحقيق في جرائم الفساد المرتكبة عن طريق شخص معنوي أو طبيعي أو عام أو خاص أو أي
145

منظمات وجمعيات والتحقق من صحة المعلومات والتوثيقات المجمعة قبل تقديمها إلى النيابة العامة .يجوز لهذه الهيئة

أيضا إجراء التفتيشات والحجز على الوثائق واألموال المنقولة في كافة المحالت .كما أن المادة  33من المرسوم بالقانون
ذاته تسمح باللجوء إلى أي سلطة أخرى مختصة (لجنة التحاليل المالية التونسية أو السلطة القضائية) لطلب تجميد

األصول.
ج

.92

ص

.93

النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .30
م  - 31ص

سط

سط

ق

تأتي سلطات البحث مفصلة في قانون اإلجراءات الجنائية .تمتلك النيابة العامة عددا من السلطات للتحقيق

األولي (المادة  )26وتحقيق التلبس (المادة  33إلى  ،)35بينما تأتي هذه السلطات أوسع في الحالة الثانية في حال

الطوارئ والتلبس .ويتمتع قاضي التحقيق بسلطات أوسع إلنجاح التحقيقات (المواد  47إلى  .)111وعندما يقوم هؤالء
القضاة بتعيين مأموري الضابطة العدلية للقيام بالتحقيق كله أو جزء منه ،فإنهم يتمتعون بسلطات المعاينة والحجز وجلسات
االستماع المفصلة في قانون اإلجراءات الجنائية .وفي حال تحقيق التلبس سابق الذكر ،يتمتع وكيل الجمهورية (النائب
العام) وقاضي التحقيق بكافة سلطات الحجز على األدلة والمؤشرات المفيدة إلظهار الحقيقة بل يتمتعون بسلطة الحجز

على اإليرادات الناشئة عن ارتكاب الجريمة .ويتمتعون بسلطات التفتيش التي يجوز لهم احالتها لمأموري الضابطة العدلية.

ُي َح َدد االحتجاز ،المستخدم أحيانا ،بصرامة عن طريق قانون اإلجراءات ،تماما مثل جلسات استماع للشهود.
.94

وعالوة على ذلك ،وفي إطار مكافحة الفساد واسترداد أموال الكسب غير المشروع المتصلة بنظام بن علي ،فإن

سياسة المصادرة اإلدارية تم إطالقها منذ شهر مارس 2011م وذلك مع:
أ .فرض إجراءات المصادرة على األموال المنقولة والعقارية للرئيس السابق وزوجته ليلى طرابلسي
وأقاربهما من خالل اعتماد المرسوم الصادر في  14مارس 2011م (المرسوم رقم .)2011-13

ب .إنشاء لجنة مصادرة (المرسوم رقم  ،2011-13المادة .)3

ج .إنشاء لجنة وطنية لتغطية أموال الكسب غير المشروع الموجودة في الخارج عن طريق المرسوم رقم
 2011-15الصادر في  26مارس 2011م.

د .إنشاء لجنة وطنية إلدارة األصول واألموال محل المصادرة أو استردادها لصالح الدولة عن طريق
المرسوم رقم  2011-68الصادر في  14يوليو 2011م.

المنظومة الموضوعة عن طريق المرسوم رقم 2011-13
.95

يأمر المرسوم رقم  2011-13بمصادرة كافة األموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد  7نوفمبر/تشرين

الثاني  1987والتي ترجع إلى ( )1الرئيس السابق زين الدين بن حاج حمادة بن حاج حسن بن علي ( )2وزوجته ليلى
بنت محمد بن رحومة طرابلسي ( )3و 112شخصا تم تحديدهم في القائمة الملحقة بالمرسوم ( )4وأي شخص أخر حصل
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على أموال ثابتة أو غير ثابتة أو حقوق بفعل عالقاته مع األشخاص الثالثة األوائل المذكورين في الفقرات سالفة الذكر،
وذلك لصالح الدولة التونسية.
.96

يتم تحديد األموال الخاضعة إلى إجراءات المصادرة وتعيينها عن طريق "لجنة المصادرة"49على أساس االلتزام

باإلقرار من جانب أي حائز لألموال الثابتة أو غير الثابتة والحقوق وااللتزامات واالتفاقات مهما كانت صفته وذلك بالنسبة
لألشخاص المعينين عن طريق المرسوم باإلضافة إلى أي مدين للغير بمبالغ مالية أو قيم أو سندات أو أموال مهما كانت

طبيعتها .وبعدها تجري اللجنة التحقيقات ويأمر رئيس اللجنة بإجراء المصادرة عن طريق إصدار قرار .وتتخذ اللجنة
اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة لنقل األموال الثابتة وغير الثابتة والحقوق المصادرة إلى صالح الدولة.

.97

تطلع اللجنة على مجموعة واسعة من المعلومات لكي تجري تحقيقاتها .وفي الواقع يمنحها المرسوم الحق في

طلب جميع المعلومات التي تمكنها من إنجاز مهامها واالطالع على كل الوثائق التي تطلبها من الهيئات اإلدارية

والمؤسسات العمومية أو الخاصة ،مهما كانت طبيعتها ،وكل المحاكم ،مهما كانت درجتها ،دون أن يتعارض ذلك مع
السرية المهنية.
.98

كما يجوز للجنة أن تطالب السلطات اإلدارية أو المحكمة المختصة ،حسب مقتضى الحال ،بأن تأمر بأي

تحقيق أو بحث يجيزه التشريع المعمول به وكذلك تعيين الخبراء من أجل الكشف عن األموال الثابتة وغير الثابتة والحقوق
المصادرة كما هو وارد في المرسوم .كما يجوز لها أن تطالب المحكمة المختصة باألمر بكافة اإلجراءات التي تمكن من

حفظ األموال المصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم .2011-13

استرجاع األموال المكتسبة بشكل غير مشروع والموجودة في الخارج
.99

بالتوازي مع إنشاء لجنة المصادرة أنشأت السلطات التونسية بالبنك المركزي التونسي "لجنة وطنية السترداد

األموال المكتسبة بشكل غير مشروع والموجودة في الخارج"

50

عن طريق المرسوم الصادر في  26مارس 2011م

(المرسوم بقانون رقم  .)2011-15وتتولى هذه اللجنة التنسيق ،إذا اقتضى األمر ،وإدارة إجراءات استرداد األموال المحولة
والمكتسبة أو المملوكة أو المدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في الخارج وبشروط غير مشروعة أدت أو قد تؤدي إلى
التعدي على تراث الدولة أو مصالحها المالية أو الجهات المحلية أو المؤسسات والشركات العمومية ،وذلك عن طريق زين

الدين بن حاج حمادة بن حاج حسن بن علي ،الرئيس األسبق للجمهورية وزوجته وأبناءه وأي شخص له روابط عائلية أو

قرابة بهم وأي شخص دعمهم أو استفاد بدون وجه حق من أعمالهم.

49
ؤسس لجنة المصادرة لدى و ازرة امالك الدولة والشئون العقارية وتتألف مما يلي )1( :قاض من الدرجة الثالثة ،رئيسا ( )2مستشار من المحكمة
تُ َ
اإلدارية ،عضوا ( )3مستشار من محكمة المحاسبات ،عضوا ( )4الصائن للملكية العقارية أو من يمثله ،عضوا ( )5رئيس قلم قضايا الدولة أو من

يمثله ،عضوا ( )6ممثل عن و ازرة المالية ،عضوا ( )7ممثل عن البنك المركزي التونسي ،عضوا ( )8ممثل عن الو ازرة المكلفة بجمارك الدولة
والشئون العقارية ،عضوا مقررا .يتم تعيين أعضاء اللجنة بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة.

50تتشكل اللجنة من )1( :محافظ البنك المركزي التونسي ( )2وزير المالية أو من يمثله ( )3ممثل عن وزير العدل ( )4ممثل عن وزير الخارجية
( )5المكلف العام بنزاعات الدولة.

147

.100

يجوز للجنة في سبيل إنجاز مهمتها أن تحدد األموال سابقة الذكر التي تشتمل على األموال الثابتة والمادية أو

غير المادية واألموال غير المنقولة مهما كانت طريقة اكتسابها واإليرادات والفوائد الناتجة عنها وكذلك الوثائق أو السندات

سواء كانت في صورة مواد أو إلكترونيات أو تحويالت أو مكتسبات مملوكة أو مدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في
الخارج عن طريق عائلة بن علي.
.101

يقوم المكلف العام بنزاعات الدولة بتمثيل اللجنة أمام أي هيئة قضائية وأمام الهيئات األجنبية المختصة التخاذ

اإلجراءات التحفظية أو أي إجراءات تسمح بمصادرة أو استرداد ومصادرة األموال الوارد ذكرها في المادة  2من المرسوم

بالقانون الحالي وضمان المصالح المالية وتغليبها ،وذلك لصالح الدولة التونسية.
إدارة األصول واألموال موضوع المصادرة أو االسترداد
.102

تتولى إدارة األصول واألموال الثابتة أو غير الثابتة المعنية بالمصادرة بموجب المرسوم رقم 2011-13

والمرسوم رقم " 2011-15اللجنة الوطنية إلدارة األصول واألموال موضوع المصادرة واالسترداد" 51حيث تم إنشاؤها بو ازرة
المالية عن طريق المرسوم رقم  2011-68الصادر في يوليو 2011م (المرسوم رقم  .)2011-18تلتزم لجنة المصادرة

واللجنة الوطنية السترداد األموال المهربة للخارج بتسليم لجنة اإلدارة بيانا باألصول واألموال موضوع المصادرة مشفوعا
بالملفات والوثائق المعنية بذلك .وبناء على هذه المعلومات تتولى اللجنة:

أ .اتخاذ كافة اإلجراءات ذات الصلة بالحقوق وااللتزامات المرتبطة باألوراق المالية والحصص
والسندات محل المصادرة أو االسترداد.

ب .وإدارة محفظة األوراق المالية والحقوق المتعلقة بها والحصص والسندات واألموال الثابتة أو غير
الثابتة موضوع المصادرة أو االسترداد.

ج .التخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بالعقود الجارية وخاصة لضمان استمرار تنفيذها

د .واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان اإلبقاء على السير الطبيعي للشركات التي يخضع رأس مالها
إلى المصادرة أو االسترداد.

.103

المعيار ( 1-31أ) :ال تعتبر السرية المهنية حجة على النائب وقاضي التحقيق ومأموري الضابطة االدارية

المكلفين بالتحقيق الجنائي .عند فتح التحقيق وبناء على الطلبات القضائية المقدمة ،يجوز لمأموري الضابطة العدلية
االلتماس من الهيئات المالية الحصول على الوثائق الضرورية للتحقيق مثل البيانات المصرفية ووثائق فتح الحسابات
المصرفية أو وثائق التحويل .كما يجوز لهم الحجز على هذه الوثائق في حال االشتباه في التستر على أغراض مسروقة.

تتقيد الهيئات المالية من خالل الطلبات القضائية بتقديم كل هذه الوثائق إلى طالبها.

51تتشكل لجنة اإلدارة من )1( :وزير المالية أو من يمثله ،رئيسا ( )2وزير العدل أو من يمثله ،عضوا ( )3وزير أمالك الدولة
والشئون العقارية أو من يمثله ،عضوا ( )4ممثل عن رئيس الوزراء ،عضوا.
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.104

المعيار ( 1-31ب) :تحدد المواد  93إلى  96من قانون اإلجراءات الجنائية شروط تنفيذ التفتيشات .حيث تقع

التفتيشات ضمن االختصاص الحصري لقاضي التحقيق ،إال أن مأموري الضابطة العدلية في حالة الجرائم أو جنح

المتلبس بها أو في حالة انتداب سلطة القاضي ،وكذلك الموظفين العموميين والممثلين المصرح لهم بموجب نصوص

خاصة يجوز لهم القيام بالتفتيشات في األماكن " التي قد يوجد بها أغراض يفيد اكتشافها في إظهار الحقيقة".

.105

المعيار ( 3-31ج) :تنص المادة  59من قانون اإلجراءات الجنائية على أحقية قاضي التحقيق في االستماع

ألي شخص يرى شهادته مفيدة " لحاكم التحقيق أن يسمع كل من يرى فائدة في شهادته " .كما يؤكد قانون اإلجراءات
الجنائ ية على التزام أي شخص باالمتثال للحضور في حال ذكره كشاهد .تتفاوت العقوبات :عدم االمتثال للحضور للمرة
أمر بإحضاره .بالنسبة لجرائم تمويل اإلرهاب التي يتناولها قانون مكافحة غسل
الثانية يجيز لقاضي التحقيق أن يصدر ا

األموال وتمويل اإلرهاب ،فمن المنصوص عليه أنه إذا تخلف الشاهد عن مقتضيات الشهادة يجوز للقاضي إثبات ذلك

بمحضر رسمي مستقل وإحالته إلى وكيل الجمهورية لتقييم إمكانية اقتياد الشاهد أمام المحكمة المختصة وفقا إلجراء

االستدعاء المباشر للمثول دون أي حاجة إلى الحصول على معلومة (المادة  42من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب).
ظم الحجز عن طريق المواد  97إلى  100من قانون اإلجراءات الجنائية .تسمح المادة
.106
المعيار ( 1-31د)ُ :يَن َ
 97بالبحث والحجز على كافة األوراق أو األغراض التي من شأنها المساعدة في إظهار الحقيقة .وفقا للسلطات التونسية
وفيما يتعلق بالوثائق ،فإن ه يتم الحجز عليها لدى مختلف اإلدارات العمومية أو األشخاص الطبيعية أو المعنوية نتيجة
لعمليات التفتيش أو الطلبات القضائية .ويجب أن تخضع أي عملية حجز إلى محضر رسمي مستقل ،وهو عبارة عن

وصف المحجوزات ،وينبغي إيداعه بخزينة المحكمة.
.107

يستمع قاضي التحقيق ،بمعاونة كاتبه ،إلى الشهود ويستجوب المتهمين ويجري المعاينات الميدانية والزيارات

المنزلية والحجز على أدلة اإلثبات ،وذلك بموجب المادة  53من قانون اإلجراءات الجنائية .كما يجوز له األمر بأجراء

اختبارات وإنجاز كافة األعمال التي من شأنها الكشف عن أدلة اإلدانة أو البراءة.
.108

كما تتمتع الجمارك بسلطات إجرائية خاصة محددة بقانون الجمارك ،وخصوصا سلطة التسوية (الصلح)ُ .ذ ِك َرت

هذه السلطات في المواد  56إلى  64من قانون الجمارك .وبالنسبة لمعاينة الجرائم وعمليات المصادرة وسيرورة األموال

المصادرة ،يتمتع مأمورو الجمارك بحق تفقد "البضائع ووسائل النقل واألشخاص" والزيارة المنزلية والتفتيش وحق االطالع
على كافة الوثائق المفيدة لمهمتهم وجواز مراقبة اإلرساليات عن طريق البريد وجواز مراقبة هوية األشخاص عند نقاط

الدخول وبكامل تراب الجمهورية.
.109

المعيار ( 2-31أ) :أشارت السلطات التونسية إلى أن لجنة تضم قضاة رفيعي المستوى محامين وأساتذة

جامعيين قد تم تأسيسها بمبادرة من وزير العدل من أجل إعداد مشروع تنقيح قانون اإلجراءات الجنائية من منظور مواكبة
أشكال الجريمة الجديدة وتقنيات التحقيق الخاصة .وقد تم عرض إدخال باب جديد عن العمليات السرية ويبدو أن اللجنة قد

بدأت أعمالها بعقد اجتماعات أسبوعية بمقر و ازرة العدل.
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.110

المعيار ( 2-31ب) :تمت إحاطة فريق التقييم بأنه يجوز الحصول على تصريح كتابي من النيابة العامة

للتنصت على بعض األرقام التليفونية في إطار التحقيقات القضائية .ويجب تحديد فترة الرقابة في التصريح الكتابي .فهذه

حدد نظامها القانوني في قانون اإلجراءات الجنائية ،يجب أن تخضع إلى التقارير الملحقة بالملفات.
اإلجراءات ،التي لم ُي َ
.111

المعيار ( 2-31ج) :تنص المواد  101إلى  103من قانون اإلجراءات الجنائية على جواز لجوء قاضي

التحقيقات إلى خبراء من أجل إجراء التحقيقات الفنية عندما تقتضي الظروف ذلك .كما أنه يجوز بناء على تقديم التماس

قضائي ووفقا للسلطات مطالبة الوكالة الفنية لالتصاالت بالتحقق من هوية مواقع اإلنترنت.
.112

المعيار ( 2-31د) :ال يوجد ما هو منصوص عليه حتى اآلن في النصوص فيما يتعلق بعمليات التسليم

.113

المعيار  :3-31يجوز مطالبة مختلف البنوك المقيمة أو غير المقيمة في تونس الديوان الوطني للبريد ووسطاء

الخاضعة للمراقبة والعمليات السرية.

البورصة إلبالغ السلطات بأرقام الحسابات المملوكة ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين يخضعون للتحقيق باإلضافة
لتحركات األموال ذات الصلة .وبموجب المادة  47من الئحة هيئة السوق المالية بخصوص حفظ وإدارة األوراق المالية،
فإن الوسيط المعتمد (وسيط البورصة ومؤسسة القرض) يجب أن يضع ،في أي وقت ،تحت تصرف هيئة السوق المالية
المعلومات التي بحوزته بخصوص حسابات األوراق المالية المكلف بإدارتها.
وأشارت السلطات إلى أنه يتم االطالع على هذه المعلومات بسرعة.

 .114المعيار  :4-31بموجب المادة  83من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يجوز لهيئات
التحقيقات ومأموري الضابطة العدلية  -عند إجراء التحقيقات بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -أن يطلبوا

كتابيا من لجنة التحاليل المالية التونسية إمدادهم بكافة البيانات والمعلومات الموجودة في قاعدة بياناتها والالزمة
إلجراء التحقيق .وأشارت السلطات عمليا إلى أن اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية والمالية تطالب لجنة التحاليل

المالية التونسية بالحصول على المعلومات الخاصة بالتحقيقات .يبدو أن لجنة التحاليل المالية التونسية تستجيب
لهذه الطلبات في آجال معقولة.

الترجيح واالستنتاج
.115

تمتلك سلطات التحقيق والتتبع بصالحيات موسعة بشأن البحث عن الدليل وتحديد هوية األغراض القابلة

للمصادرة والحجز عليها .ومع ذلك لم تكن شروط استخدام بعض تقنيات التحقيق الخاصة منصوص عليها صراحة في
النصوص القانونية أو مفصلة تفصيال كافيا .وذلك هو الحال بالنسبة للتسجيالت الهاتفية أو عمليات التسليم الخاضعة

للمراقبة أو عمليات التسلل أو العمليات السرية .وفي انتظار تبني ترسانة تشريعية أكثر اكتماال مع تنقيح برنامج قانون

اإلجراءات الجنائية ،النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .31
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.116

م - 32

المعايير من  1-32إلى  :4-32تعتبر الرقابة على حركة العمالت من أولويات السلطات التونسية .وكان

قرار و ازرة المالية الصادر في  17أكتوبر2014م ينص على وجوب خضوع أي عملية من عمليات استيراد أو تصدير

العمالت األجنبية التي تساوي قيمتها أو تتجاوز  10.000دينار (فيما سبق  25.000دينار) إلى إبالغ مصلحة الجمارك
عند الدخول أو الخروج .وعند وصولهم على أرض تونس يلتزم المسافرون غير المقيمين ببيان العمالت المستوردة إذا كانوا

دينار (المنشور رقم  94-13الصادر في 7
ا
يرغبون في إعادة تصدير مبلغ منها يتجاوز القيمة المقابلة وهي 5.000
سبتمبر 1994م المنقح بالمرسوم رقم  2007-13الصادر في  25أبريل 2007م والموجه إلى الوسطاء المعتمدين) .وعند
المغادرة من تونس ،ال يجوز للمسافرين غير المقيمين إعادة تصدير العمالت األجنبية التي تتجاوز قيمتها ما يعادل

فعل ضوابط الرقابة بشكل خاص في المطارات.
ا
5.000
دينار إال بالنظر الى تصريح الجمارك المثبت عن الدخول .وتُ ّ
.117

كما أن المادة ة  34من االمر رقم  608-77الصادر في  27يوليو 1977م (الذي يحدد شروط تنفيذ القانون

رقم  18-76الصادر في  21يناير 1976م المتعلق بتنقيح ومراجعة قانون الصرف وتراتيب التجارة الخارجية الذي

ينظم العالقات القائمة بين تونس والبلدان األجنبية) تنص "يمكن الزام االشخاص المغادرين للتراب التونسي نحو الخارج او
القادمين الى البالد التونسية من الخارج بتقديم تصريح كتابي الى مصلحة الجمارك للمواد الذهبية وللقيم المنقولة و لوسائل

الدفع و لرسوم الدين او الملكية التي يحملونها ويجب على هؤالء االشخاص من جهة اخرى االستظهار لدى هذه المصالح

برخصة التوريد او التصدير التي تكون قد سلمت اليهم اذا كانت هذه الرخصة الزمة".
.118

يحدد التشريع الصرفي تعريفا موسعا عن وسائل الدفع حيث يتضمن كافة الوسائل القابلة للتداول .ومن ثم فإن

ضوابط الرقابة الواردة يجب تطبيقها عليها .فالسلطات التي تتمتع بها المصالح الجمركية والناشئة عن الرقابة على الصرف

وقانون الجمارك تسمح أيضا بالضوابط الرقابية وعمليات الحجز والعقوبات الخاصة باألموال والمعادن النفسية واألحجار
الكريمة التي يجب أن تخضع إلى بيانات نوعية وإلى نظام معزز ،وخصوصا فيما هو متصل بشروط االستيراد والتصدير.

.119

تتولى الجمارك بصفة خاصة الرقابة على الحدود .ومع ذلك تضطر الهيئات االمنية إلى التدخل عن طريقة

عمليات مستهدفة سواء ألنه لديهم معلومات حول ارتكاب الجرائم الجارية أو حول الشبكات اإلجرامية .كما يجوز إجراء هذه
التدخالت بالمشاركة مع مصالح الجمارك .وتنفيذا لقانون الجمارك وقانون اإلجراءات الجنائية ،تتمتع هذه المصالح بسلطة
الحجز على المبالغ المستوردة بشكل غير مشروع ومن باب أولى إذا كانت هذه المبالغ تقع ضمن أنشطة إجرامية مثل
غسل األموال أو تمويل اإلرهاب وسلطة مصادرتها .يأتي التنسيق بين المصالح على هذه النقطة القوية .إلى جانب شبكة

التنسيق الخاصة بها وفي الوقت الفعلي فيما بين نقاطها التشغيلية ،تنسق الجمارك يوميا مع و ازرة الداخلية والبنك المركزي
بشأن حركة العمالت األجنبية وتقدم يوميا بيانات العمالت األجنبية إلى هؤالء الشركاء .توجد قاعدة بيانات خاصة
بالعمالت األجنبية باإلدارة العامة للجمارك .كما يتم وضع تقرير شهري مشترك بين المصالح (الجمارك والشرطة والحرس

الوطني).
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.120

لدى الجمارك التونسية أعوان مؤهلين للتعاون الوثيق مع مصالح االمن بتولي الرقابة الفعالة على مناطق

الموانئ الجوية والبرية .يتم استغالل الوحدة المختصة للكشف باألشعة بصفة آلية على كافة (المسافرون والبضائع

ونظر ألهمية الحدود البرية وتدفق المهاجرين عن طريق الترانزيت وأهمية نشاط ميناء تونس (فيما يتعلق
ا
المشحونة).

بالمرور البحري الموسمي ستة إلى سبعة سفن تصل يوميا ،أي ما يناهز  1300شخص و 700سيارة) ،تظل الرقابة اآللية
والتامة صعبة لكنها تعتبر كأولوية.
.121

يتم "الكشف باألشعة " على كل الحاويات عند وصولها .إذا كانت هذه اإلجراءات تهدف في األساس إلى

الكشف عن عمليات االحتيال األخرى غير "تهريب األموال" ،فهي تترجم مع ذلك تعبئة السلطات التونسية في الرقابة على
حدودها .يبقى من الصعب تحديد معالم نقل العمالت النقدية على عكس نقل البضائع .ومع ذلك تساعد سياسة الضوابط
الرقابية الصارمة والمنتظمة والمعتادة من جانب السلطات على اكتشاف عمليات نقل العمالت النقدية االحتيالية على الرغم
من التدفقات الحدودية المهمة وخاصة البحرية.

.122

المعيار  :5-32المادة  99من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص " :يعاقب بالسجن من شهر

الى خمسة اعوام وبخطية من ثالثة االف دينار الى ثالثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد

بالفقرة االولى من الفصل  76من هذا القانون .ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية الى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ
الذي قامت عليه الجريمة".

.123

هذا وتنص المادة  35من قانون الصرف والتجارة الخارجية على " إن الجرائم أو محاوالت ارتكاب الجرائم في

حق تراتيب الصرف يعاقب عليها بالسجن من شهر واحد إلى خمس سنوات وبخطية من مائة وخمسين دينار إلى ثالثمائة

ألف دينار على أال تكون هذه الخطية أقل مما يساوي خمس مرات المبلغ الذي قامت عليه الجريمة وفي صورة العود فإن
العقوبة بالسجن يمكن الترفيع فيها إلى عشر سنوات وال ينطبق الفصل  53من المجلة الجنائية" .ومن المنصوص عليه

أيضا مصادرة األموال المنقولة والعقارية محل الجريمة.
.124

المعيار  :6-32تستلم لجنة التحاليل المالية التونسية دوريا ملفات اإلدارة العامة للجمارك التي تحتوي على

األوراق النقدية األجنبية المستوردة عن طريق المسافرين التي تتخطى  100.000دينا ار .وتُحيل اإلدارة العامة للجمارك إلى
لجنة التحاليل المالية التونسية كتصريح بالشبهة .وتعتبر هذه المعلومة كبيان مشتبه به .يبدو هذا اإلجراء غير رسمي ألنه
ال يوجد له ذكر بأي نص لدى فريق التقييم.
.125

المعيار  :7-32إزاء خطر نقل النقد عبر الحدود الذي يتفاقم يوما بعد يوم ،تم تعزيز التنسيق الوطني حيث

.126

في إطار مشروع مشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق األوسط وشمال أفريقيا حول

تتعاون المصالح الجمركية واالمنية وتم تنفيذ العديد من عمليات الحجز بمعاونة هاتين المصلحتين.

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب عبر النقل المادي للنقد عبر الحدود ،برئاسة مشتركة بين تونس والمملكة المتحدة،
فإن لجنة التحاليل المالية التونسية والجمارك والشرطة قاموا بعملية ميدانية الكتشاف وتعقب نقاط ضعف النظام المعمول

به.
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.127

المعيار  :8-32المادة  38من االمر رقم  608-77الصادر في  27يوليو 1977م (الذي يحدد شروط تنفيذ

القانون رقم  18-76الصادر في  21يناير 1976م تنص على “تودع في خزينة قباض الجمارك المواد الذهبية والقيم
المنقولة ووسائل الدفع ورسوم الدين او الملكية التي يحملها المسافرون المتجهون الى الخارج او القادمون منه عند خروجهم
من البالد التونسية او دخولهم اليها والتي لم يرخص في توريدها او تصديرها اما بصفة عامة تطبيقا ألحكام هذا االمر او

بصفة خاصة على شرط ان يكون قد وقع التصريح بها طبقا للقواعد المعمول بها " .كما يحدد قانون الجمارك اإلطار العام

الذي يسمح ،في حالة معاينة مخالفة أو جنحة جمركية ،بالحجز على " كافة األغراض التي يجوز مصادرتها والحجز على
الشحنات وكافة الوثائق ذات الصلة باألغراض المحجوز عليها ( )...وكذلك األغراض المخصصة لتأمين العقوبات".

المعيار  :9-32تُ ْحفظ كافة المعلومات الخاصة بالتصريح بالعمالت األجنبية عند توريدها أو الخروج بها في
.128
قاعدة البيانات المخصصة لذلك .تتضمن هذه المعلومات االسم واللقب ورقم جواز السفر وطبيعة العمالت األجنبية ورقم
بيان الجمارك وتاريخ ومكان الدخول أو الخروج من األراضي الوطنية .تنفذ لجنة التحاليل المالية التونسية مباشرة وبصفة
الية إلى هذه القاعدة.
.129

تبدو تونس في غاية النشاط مع شركائها اإلقليميين .لذلك نوهت السلطات إلى أن الجمارك تطور باستمرار

شراكات مع نظيراتها من المصالح الجمركية بالدول األخرى مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا والجزائر وليبيا ،وذلك في إطار
التعاون اإلداري المشترك .تشارك الجمارك مشاركة فعالة في أنشطة المنظمة العالمية للجمارك .وعلى المستوى اإلقليمي تم

السيما مع الجزائر وليبيا.
تنظيم اجتماعات تشغيلية ذات موضوعات محددة لدعم سرعة تداول المعلومات و ّ
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.130

تطور الجمارك باستمرار شراكات مع شركائها من اإلدارات والمصالح الجمركية المماثلة بالبلدان األخرى مثل

إيطاليا وفرنسا والجزائر وليبيا خصوصا بحكم حجم التبادالت معها .تمتلك تونس منظومة من شأنها السيطرة على تداول
العمالت النقدية عبر الحدود .وتعد ترسانة المكافحة مرضية من حيث العقوبات الموقعة واحتماالت المصادرة .وفي نهاية
المطاف ،تعتبر األدوات التشغيلية لتبادل المعلومات أدوات فعالة وتظل أدوات اإلحصاء والتحليل الموضوعة بحاجة
للتحسين.
.131

التغطية المعلوماتية متقدمة  -لكنها ال تغطي كافة المواقع الحدودية بعد  -والعمل مستمر من أجل تغطية

الشبكة الوطنية في القريب العاجل .باتت تونس تمتلك أدوات فعالة لحساب البيانات الخاصة بحركة العمالت األجنبية
(قاعدة بيانات الجمارك وو ازرة الداخلية والبنك المركزي ،حيث يمكن االستعالم عنها بسرعة ،واستغالل البيانات بالتنسيق
بين المصالح وسرعة استعادتها بين اإلدا ارت عن طريق التقارير الشهرية بوجه خاص) .يعد التنسيق التشغيلي بين مصالح

الدولة المعنية والبنك المركزي فعاال ومناسبا .وامتد هذا التعاون منذ عام 2012م إلى لجنة التحاليل المالية التونسية التي

مباشر إلى قاعدة البيانات بخصوص العمالت األجنبية التي يجلبها المسافرون أو يخرجون بها في شكل أوراق
ا
تلج ولوجا
نقدية ،وتبدو وظائف األنظمة المعلوماتية المعنية مصممة من أجل ذلك الغرض .تعتبر منظومة السلطات العقابية
الجمركية واالمنية والرقابة على تداول العمالت األجنبية (الرقابة على قانون الصرف) منظومة صارمة ومطبقة بحسم.

52الردود على استبيانات التقييم الذاتي  -ص372-371 .
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وضعت تونس آلية تعاون إجرائي وشبه يومي بين المصالح المختصة وبين البلدان الشريكة الرئيسية ،حيث ال تعتبر بعد
مرور باألراضي التونسية.
ا
هذه اآللية على مستوى القضايا الناشئة عن التحركات المهمة لألشخاص والبضائع

.132

المعيار  :10-32المادة  1من المنشور رقم  94-13تنص على جواز جلب المسافرين ألدوات أو وسائل دفع

.133

المعيار  :11-32بالرجوع إلى المعيار  ،5-32توجد عقوبات محددة بخصوص غياب أو عدم صحة البيانات

العمالت األجنبية المعتمدة مع مراعاة أحكام قانون الصرف والقانون رقم .2003-75

أو المناورات ذات الصلة أو الجرائم أو الشروع في مخالفة قانون الصرف حيث نص الفصل  23من قانون الصرف ما

يلي " :جميع المناورات التي يقصد من ورائها التخلص من االلتزامات أو الموانع التي تقضيها تراتيب الصرف تعتبر وتقع
معاينتها وتتبعها وردعها كجرائم أو محاوالت جرائم " .الحرية هي إذا األساس والقيود هي االستثناء .ليست هناك إشارة
مباشرة للنقل عبر الحدود بخصوص غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو الجرائم االصلية كما هي معترف بها من جانب
قانون العقوبات .كما أن المادة  76من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ال تستهدف سوى جلب العمالت
األجنبية أو الخروج بها دون االهتمام بمصدر المبالغ المعنية.

الترجيح واالستنتاج
.134

النظام التونسي ملتزم إلى حد كبير بالتوصية رقم .32
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المعاير  :3-5/2-5/1-5المادة  19من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تعرف مرتكب جريمة

تمويل اإلرهاب بأنه أي شخص "يقدم أو يجمع  -بأي وسيلة كانت  -بشكل مباشر أو غير مباشر  -أموال يعلم أنها
مرصودة لتمويل أشخاص أو منظمات أو أنشطة مرتبطة بجرائم إرهابية وذلك بغض النظر عن األصل المشروع أو غير

المشروع لألموال المقدمة أو المجموعة ".ويأتي تجريم تمويل اإلرهاب في القانون التونسي مطابقا للمادة  2من اتفاقية قمع
تمويل اإلرهاب :يحدد التعريف األركان المقصودة "تقديم أو جمع" األموال باستخدام تصرف معين عن طريق أحد
اإلرهابيين أو إحدى المجموعات اإلرهابية .يحدد التعريف األركان المقصودة "تقديم أو جمع" األموال باستخدام تصرف
معين عن طريق أحد اإلرهابيين أو إحدى المجموعات اإلرهابية .يشتمل استخدام مفهوم "األموال" على تعريف واسع ،حيث
يغطي كل ما يتم تعريفه كـ "مال" في االتفاقية.
.136

المعيار  :4-5استخدام لفظ "مرصودة إلى" يوضح أن مناط التعريف ،في إطار تطبيق المادة  ،19هو الهدف

من استخدام هذه األموال وليس االستخدام العملي لها .يأتي هذا المنطق مدعوما بالمادة  24من قانون مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،حيث تدرج جسامة التواطؤ بما في ذلك حال عدم ارتكاب الجريمة اإلرهابية.

المعيار  :5-5كان القانون التونسي ينص على استنباط ركن العمد من الظروف الفعلية الموضوعية .ويرتكز
.137
قانون العقوبات التونسي على حرية الدليل والحد األدنى من ِح َزم االتهامات والمؤشرات.
المعيار  :6-5تعاقب هذه الجريمة بالسجن خمس إلى أثني عشر سنة وغرامة خمسة أالف إلى خمسين ألف
.138
دينارا .يجوز زيادة الغرامة إلى خمسة أضعاف قيمة األموال التي ارتُ ِكَبت على أساسها الجريمة.
.139

المعيار  :7-5تحدد المادة  21مسئولية األشخاص االعتباريين الذين قد يتجشمون غرامة تساوي خمسة

أضعاف قيمة الغرامة المحددة بخصوص الجريمة األساسية .وكما هو مشروط أعاله (في الفقرة  ،)108تنص المادة  3من

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على تطبيق أحكام القانون العام من قانون العقوبات .تحدد المادة  25من
هذا القانون ،عالوة على ذلك ،عقوبات إدارية بجانب العقوبات الجنائية في شكل وضع مرتكبي الجرائم اإلرهابية تحت
المراقبة اإلدارية لفترة تبدأ من  5إلى  10سنوات .ذكرت السلطات أيضا أن العقوبات المدنية جائزة عند إحضار الدليل

على الخسارة المعنوية أو الجسدية أو المادية تنفيذا للمادة األولى من قانون العقوبات ،وذلك بالتوازي مع العقوبات الجنائية.
.140

فالعقوبات ،من حيث تعريفاتها ،عقوبات رادعة ومتناسبة.

.141

المعيار  :8-5بما أن احتياطات قانون العقوبات واجبة التطبيق على الجرائم التي يتناولها قانون مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب ،تسري الجرائم المتصلة بها والشروع والتواطؤ تسري على تمويل اإلرهاب .التواطؤ كما هو معرف

يتوافر فيه مقتضيات المادة  )5( 2من االتفاقية.
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.142
األموال.
.143

المعيار  :9-5تمويل اإلرهاب جريمة معرفة بالقانون رقم  2003-75وقد تكون جريمة ضمنية في حال غسل

المعيار  :10-5ال يفرض قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قيودا معينة على إقليمية الجريمة

ويقتضي أن يكون مرتكب جريمة تمويل اإلرهاب من نفس بلد اإلرهابيين أو المنظمة اإلرهابية وال يقتضي حدوث الوقائع
في ذلك البلد.

ج

.144

المنظومة القانونية التونسية الخاصة بجريمة تمويل اإلرهاب منظومة مكتملة وبها تعريف شامل للجريمة على

إثر الجمع بين قانون  2003ومواد قانون العقوبات .النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .5

ص

.145

م–6

ف

إل ه ب ت

إل ه ب

المعيار  :1-6ال توجد آلية للتمكين من تعيين األشخاص أو الكيانات في لجنة  1989/1267عن طريق

إحدى السلطات أو إحدى المحاكم المختصة من ناحية ومن ناحية أخرى لتحديد أهداف التعيينات على أساس معايير

التعيين الثابتة في ق اررات مجلس أمن .إذا كان وزير المالية يمثل السلطة المعينة لتفعيل آليات التجميد تنفيذا لق اررات األمم
المتحدة ،فهو ال يملك السلطة القتراح تعيين األشخاص أو الكيانات في لجنة  1989/1267واقتراح تعيين األشخاص أو
الكيانات في لجنة .1988
.146

المعيار  : 2-6لم تتخذ السلطات التونسية ،على نفس المنوال ،أي تدبير من شأنه السماح لها بتعيين الكيانات

واألشخاص عن طريق إحدى المحاكم أو السلطات المختصة بموجب قرار مجلس أمن رقم  .1373كما أنها ال تمتلك أي

تدابير نوعية للنظر في الطلب الصادر عن دولة أخرى في هذا الصدد.
.147

المعيار  :3-6ال تمتلك و ازرة المالية السلطات واآلليات لطلب المعلومات وجمعها من أجل تحديد األشخاص

والكيانات التي تتوافر فيها معايير التعيين تأسيسا على حيثيات معقولة ومن أجل التصرف من جانب واحد إزاء هؤالء
األشخاص وهذه الكيانات.
.148

المعيار  :4-6وضعت تونس آلية تسمح بتجميد أموال األشخاص أو المنظمات التي حددتها القائمة الموحدة

الصادرة عن لجنة العقوبات المؤسسة بموجب قرار مجلس األمن رقم  )1999( 1267في  15أكتوبر عام 1999م .ويأتي

التجميد المنصوص عليه بموجب القرار رقم  1373ضمن المواد  94وما بعدها من القانون رقم  .2003-75وينص هذا

القانون على أنه " :للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس ( )...أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية بتونس اإلذن
بتجميد األموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية
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بهذا القانون (قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية" .وفي عام 2014م تم
ار لتجميد  15حسابا تخص  13كيانا مشتبه في تمويلهم لإلرهاب.
تفعيل هذه اآللية مر ا
.149

المعيارين ( 5-6أ) و(5-6ب) :قام القانون رقم  2009-65الصادر في  12أغسطس 2009م بتعديل قانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وأضاف عدة مواد تتعّلق بتنفيذ ق اررات تجميد األصول الصادرة عن هيئات األمم

المتحدة .لذلك تنص المادة  72مكرر على أنه يجوز للوزير المكلف بالمالية ،في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية،

وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ،اتخاذ قرار في تجميد أموال األشخاص أو التنظيمات الذين تبين للهياكل األممية
المختصة ارتباطهم بالجرائم اإلرهابية ".ويصبح بذلك وزير المالية السلطة المختصة للمطالبة بالتجميد تنفيذا للعقوبات

المفروضة من قبل األمم المتحدة .تؤكد الفقرة الثالثة من المادة  72مكرر على أنه "يجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد
اتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشروه

من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ ق ارره".

تم تحديدها في قرار وزير المالية الصادر في  24يناير عام 2014م بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي.
هذه التدابير ّ
المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بتجميد من
تلزم اآللية القانونية
ّ
دون تأخير أموال األشخاص المدرجين وذلك فور النشر في الجريدة الرسمية .ولكن ،في حين يفترض تطبيق اآللية "على
جميع األشخاص في البالد" (المنهجية.5.6 ،أ) ،ينحصر الموجب بالجهات الخاضعة لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب .في مطلق األحوال ،ليس هنالك من حظر عام لجعل األصول أو الموارد متوفرة أو إلجراء معامالت مع الهيئات

أو األشخاص المدرجين .يستند تنفيذ هذه اإلجراءات ،السيما في المصارف ،إلى مقارنة ملفات العمالء في الوقت الحقيقي
تنص
مع الق اررات الصادرة عن وزير المالية ،األمر غير المعمول به دائما (انظر تقرير الفعالية ،النتيجة المباشرة ّ .)10
المادية أو
أن "التجميد يشمل األموال المنقولةّ ،
الفقرة  2من المادة  72من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ّ

المادية ،األموال غير المنقولة ،أيا كانت طريقة اكتسابها ،العائدات واألرباح الناتجة عنها ،باإلضافة إلى المستندات أو
غير ّ

مادية أو إلكترونية ،والتي تثبت الملكية أو الحقوق على هذه الممتلكات وذلك من دون المساس
الصكوك ،سواء كانت ّ
النص ،خالفا لما تفرضه المنهجية (.5.6ب) ،ما إذا كانت فئة الممتلكات
بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية ".ال ّ
يحدد ّ
يتصرفون نيابة عن
المعنية تشمل األصول "الخاضعة لسيطرة" األشخاص المدرجين أو ممتلكات األشخاص الذين
ّ
األشخاص المدرجين.

يتم اعتماد ذات القواعد القانونية .لكن من جهة أخرى لم تضع تونس
.150
وفيما يتعلق بالقرار رقم ّ ،1373
فإنه ّ
طاَلب تونس على
منظومة متطابقة لفحص تدابير التجميد التي تتبناها دول أخرى على ضوء القرار رقم  1373التي قد تُ َ
أن تونس تعتمد في إطار تطبيق قرار األمم المتحدة عدد
أساسها ،إذا اقتضى األمر ،بتبني تدابير تجميد مماثلة .بيد ّ

 ،1373المواد  94وما بعدها من قانون ديسمبر 2003م .حيث تنص المادة  94على أنه“ :للوكيل العام لدى محكمة

االستئناف بتونس ( )...أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية بتونس اإلذن بتجميد األموال لذوات طبيعية أو معنوية

يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون (قانون مكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب) ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية" .تحدد المواد  95و 96أشكال تنفيذ هذه التدابير ،والسيما فتح
تحقيق قضائي بحق الشخص المعني؛ وتحدد الفقرة األخيرة من المادة  96على أن "األموال موضوع اإلذن المشار إليه

المتعهدة خالف ذلك».
مجمدة ما لم تر الجهة القضائية
ّ
تبقى ّ
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يفترض هذا المنهج إجراء قضائيا ال يضمن التجميد دون تأخير.

الدعم والتمويل
.152
المعيار ( 5-6ج) :تنص المادة  68من قانون  2003على أنه يحجر توفير كل أشكال ّ
ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وغيرها من األنشطة غير المشروعة ،سواء تمّ ذلك بصفة
مباشرة أو غير مباشرة ،عبر ذوات طبيعية أو معنوية ،أيّا كان شكلها أو الغرض منها ،ولو لم تتخذ من غنم األرباح هدفا
ظر على
حَ
لها ".وبشكل خاص تنص المادة  24من منشور البنك المركزي التونسي رقم  2013-15تنص على أنه "يُ ْ

المؤسسات المصرفية المقيمة وغير المقيمة أن تقدم أي شكل من أشكال الدعم أو التمويل المباشر أو غير المباشر عبر
أشخاص طبيعيين أو اعتباريين إلى أشخاص أو هيئات أو أنشطة ذات صلة بجرائم إرهابية وأنشطة أخرى غير مشروعة".

.153

المعيار ( 5-6د) :بموجب المادة  2من قرار وزير المالية الصادر في  24يناير عام 2014م ،على

األشخاص والمؤسسات المذكورين بالفصل  74من القانون عدد  75لسنة  ،2003االطالع على القائمة الموحدة للجنة
العقوبات المشار إليها بالفصل األول من هذا القرار مباشرة على الموقع الرسمي للجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة أو

على الموقع الرسمي لو ازرة المالية .يتضمن موقع و ازرة المالية رابطا يؤدي إلى القائمة المحدثة الخاصة باإلرهابيين
والمجموعات اإلرهابية المحددين بقرارات مجلس األمن الخاصة بالعقوبات المالية المفروضة على طالبان والقاعدة .وفيما
ضمنة
يتعّلق بالقطاع المصرفي ،فقد أشارت السلطات التونسية إلى فريق التقييم أن قوائم األشخاص موضوع التجميد ُم ّ
بطبيعتها بأنظمة تصفية الحرفاء المعتمدة من قبل المؤسسات المصرفية.

.154

المعيار ( 5-6هـ) :تؤكد الفقرة الثالثة من المادة  72مكرر على أنه يجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد

اتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشروه

من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ ق ارره ".وبمجرد صدور ق ارر وزير المالية المتعّلق بالتجميد ونشره

بالرائد الرسمي ،يجب على الخاضعين للقانون اإلجراء المباشر لعملية تجميد األموال المملوكة إلى األشخاص والكيانات
المحددة من جانب لجنة العقوبات وإبالغ وزير المالية بها.
المعيار ( 5-6و):
.155

مكرر من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على وجوب حماية حقوق
تنص الفقرة  2من المادة ّ 72
ّ

األطراف الثالثة حسنة النية عند القيام بالتجميد.
.
.156

المعيار ( 6-6أ) :لم يحدد النظام التونسي إجراءات خاصة بسحب القوائم بناء على طلب مقدم إلى لجنة

العقوبات باألمم المتحدة بموجب اإلجراءات المعتمدة من جانب اللجنة  1989/1267واللجنة .1988
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المعايير ( 6-6ب) و(6-6ج) و(6-6هـ) :المادة ( 72رابعا) من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب تنص على أن وزير المالية هو المختص باإلذن برفع التجميد على األشخاص والتنظيمات التي لم يعد يتبين

للهياكل األممية المختصة ارتباطهم بالجرائم اإلرهابية" .يسري إذا هذا التدبير على قراري مجلس األمن رقم 1267

و 1373وما بعدهما من ق اررات في ذات الموضوع .ال يختص قرار  24يناير  2014سوى بتنفيذ المواد ( 72مكرر)
و(ثالثا) و(اربعا) من قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيما يتعلق بقرار مجلس األمن عدد ( 1267المادة األولى من
القرار).
.158

ونتيجة لذلك ،فإن وزير المالية هو الذي يقرر سحب القوائم المعدة بناء على قرار مجلس األمن رقم  1373إما

تنص القوانين على أي معايير
في حاالت الخطأ أو بناء على قرار من السلطات القضائية المسؤولة عن القضية .وال ّ
أخرى .وفيما يخص قراري مجلس األمن رقم  1267و ،1730لم تضع السلطات التونسية إجراء بخصوص طلبات سحب
فإن النظام الساري هو النظام العام المنصوص عليه بالمادة ( 72رابعا) .في حال لم تعد أسماء
القوائم .وعلى ما يبدو ّ
األشخاص أو الكيانات المحددة موجودة ضمن قوائم مجلس األمن ،يقوم الخاضعون للقانون برفع التجميد تلقائيا وذلك تنفيذا

للمادة  2من قرار وزير المالية الذي ينص بوضوح في فقرته الثانية على " :كما يؤذن بمقتضى هذا القرار لألشخاص
والمؤسسات المذكورين بالفصل  74من القانون عدد  75لسنة  2003المشار إليه أعاله برفع التجميد على األشخاص
والتنظيمات الذين لم يعد يتبين للهياكل األممية المختصة ارتباطهم بالجرائم اإلرهابية ".
.159

المعيار ( 6-6و) :تنص المادة ( 72رابعا) من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على أنه "

يجوز لمن شمله قرار التجميد ( )...أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية اإلذن برفع التجميد عن أمواله إذا اعتبر أن هذا
التدبير أتخذ بشأنه خطأ " كما أن المادة  6من قرار وزير المالية الصادر في  24يناير 2014م تستأنف العمل بهذا النص

بشأن األشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس األمن رقم .1267
.160

المعيار ( 6-6ز) :بموجب المادة  2من قرار وزير المالية الصادر في  24يناير عام 2014م ،يؤمر

للخاضعين إلى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب برفع التجميد عن األشخاص والمنظمات التي لم يعد يتبين
للهياكل األممية المختصة ارتباطهم بالجرائم اإلرهابية .ولذلك وبموجب المادة  ،3يجب على هؤالء األشخاص والمؤسسات
اإلحاطة بالقائمة الموحدة الصادرة عن لجنة العقوبات بشكل مباشر على الموقع الرسمي لهذه اللجنة أو على الموقع
الرسمي لو ازرة المالية.
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المعيار  :7-6المادة ( 72ثالثا) من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على أنه " يجوز

للوزير المكلف بالمالية أن يأذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ،بتمكين من شمله قرار التجميد بجزء من أمواله يفي

حدد قرار وزير المالية الصادر في  24يناير
بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجياته أسرته بما في ذلك المسكن ".وقد ّ
عام 2014م في مادته الرابعة أنواع االحتياجات المشمولة بهذا النص ،وهو مطابق حرفيا لقرار مجلس األمن رقم .1452
.162

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه " للوزير المكلف بالمالية أن يأذن باستعمال جزء من األموال المجمدة لتغطية

المصاريف األساسية ما لم تر لجنة العقوبات المشار إليها بالفصل األول من هذا القرار خالف ذلك بعد انقضاء أجل 48

ساعة من تاريخ إعالمها في اإلبان بهذا اإلذن بالطرق الدبلوماسية ".
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يمتثل النظام القانوني التونسي جزئيا إلى تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  1267بحكم االفتقار إلى آليات إرسال

طلبات سحب القوائم إلى مكتب وسيط األمم المتحدة وآليات تحديد وتعيين األشخاص أو الكيانات اإلرهابية وإطالع لجنة
العقوبات باألمم المتحدة عليها .وفيما يتعلق بقرار مجلس األمن رقم  ،1373فإن آلية المادة  94من قانون  2003سالف

الذكر ال تسمح بتحديد هوية األشخاص والكيانات اإلرهابية التي يتوافر فيها معايير هذا القرار أو تحليل التعيينات المقترحة

من دول أخرى إال في إطار تحقيق قضائي.

الترجيح واالستنتاج
المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل
فيما يتعلق بالقرار رقم  ،1267تلزم اآللية
.164
ّ
األموال وتمويل اإلرهاب بتجميد من دون تأخير أموال األشخاص المدرجين وذلك فور النشر في الجريدة الرسمية .ولكن،
في حين يفترض تطبيق اآللية "على جميع األشخاص في البالد" (المنهجية.5.6 ،أ) ،ينحصر الموجب بالجهات الخاضعة
يحدد ،خالفا لما تفرضه المنهجية (.5.6ب) ،ما إذا كانت
النص ال ّ
لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .كما ّ
أن ّ
يتصرفون
فئة الممتلكات المعنية تشمل األصول "الخاضعة لسيطرة" األشخاص المدرجين أو ممتلكات األشخاص الذين
ّ

نيابة عن األشخاص المدرجين .على صعيد آخر ،ليس هنالك من حظر عام لجعل األصول أو الموارد متوفرة أو إلجراء
معامالت مع الهيئات أو األشخاص المدرجين (.5.6ج).
فإن المنظومة التي تعتبر شديدة االرتباط بفتح تحقيق قضائي ،تسمح بصعوبة من اتخاذ
وفيما يتعّلق بالقرار رقم ّ ،1373
مؤخر المرسوم رقم  173الصادر في 29سبتمبر 2014م الخاص
ا
قرار تجميد بدون تأخير .أصدرت السلطات التونسية
بإنشاء القطب األمني والقضائي لمكافحة اإلرهاب والسيما من أجل السماح بتحديد هوية األشخاص والكيانات بموجب
الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة .ومع ذلك ال تبدو العملية قوية قانونيا.
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ص

.166

النظام التونسي ملتزم بشكل جزئي بالتوصية رقم .6
م–7

ف

ش

لم تضع تونس نظام عقوبات مالية مستهدفة استجابة لقرارات مجلس األمن المتعّلقة بانتشار أسلحة الدمار

الشامل وتمويله (إيران وكوريا الشمالية).
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النظام التونسي غير ملتزم بالتوصية رقم .7
م-8

ظ

غ

ف
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.168

المرسوم رقم  2011-88الصادر في  24سبتمبر 2011م الخاص بتنظيم الجمعيات يلغي القانون األساسي

رقم  154-59الصادر في  7نوفمبر 1959م بشأن الجمعيات ،ويحدد اإلطار القانوني الخاص بالهيئات غير الربحية.
أشارت مهمة التقييم في 2006م إلى امتثال النظام بموجب المرسوم الصادر في  24سبتمبر 2011م إلى التوصية

نظر إلى أن المنظومة
الخاصة الثامنة السابقة .ومع ذلك الحظ المقيمون آنذاك (تقرير التقييم في 2006م ،صفحة  " :)92ا

التونسية صارمة للغاية وصعبة جدا ،يتمثل التحدي إذا في تنفيذها على نحو فعال ،بما في ذلك التركيز على الهيئات غير

الهادفة للربح التي تمثل فعال مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -وخاصة من منظور التخصيص الفعال للموارد -

بل وعدم فرض قيود إضافية على القطاع دون التعرض لتقييم الخطر".
.169

المعيار ( 1-8أ) :يضع النظام الجديد القائم بعد ثورة يناير 2011م عن طريق المرسوم الصادر في 24

سبتمبر 2011م نظام قائم على التصريح أكثر مرونة .إلى جانب ذلك ،أعلن الدستور التونسي الجديد الصادر في 26

يناير 2014م في بابه الخاص بالحقوق والحريات ،عن ضمان حرية تأسيس األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات .ومع
ذلك ،يشير الدستور إلى أن هذه الحرية ينبغي ممارستها على ضوء احترام الدستور والقانون والشفافية المالية ونبذ العنف.

وقد أدى االعتراف بمبدأ حرية الجمعيات في تونس إلى تأسيس العديد من الجمعيات واألحزاب السياسية .وقد نتج عن ذلك
زيادة هامة في عدد الجمعيات ،حيث تم تأسيس  8250جمعية جديدة في الفترة من 2011م إلى 2014م (أي ما يعادل
زيادة بنسبة  .)%47إن هذا التزايد المضطرد ،والطبيعي في اإلطار التونسي الجديد ،يتطلب المزيد من الموارد لمواجهة

نظر
حاجات مراقبة التجاوزات المحتملة .هذا وقد أعلنت السلطات التونسية أن النصوص القانونية "في حالة إعداد وتحسين ا
إلى نقاط الضعف التي تم اكتشافها عند التطبيق".
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.170

المعيارين ( 1-8ب) و(1-8ج) :يجب على الجمعيات إرسال عدد من المعلومات المهمة إلى الكاتب العام

للحكومة .لم تشر السلطات التونسية إلى إجراء فحص وطني لقطاع الهيئات غير الهادفة للربح بصفة دورية ولم تشر إلى
امتالك معلومات محدثة عن الجمعيات الموجودة حاليا على التراب الوطني .ونوهت السلطات التونسية إلى أن اللجان

المختصة التي تجمع العديد من العاملين على قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قد تم وضعها على مستوى
رئاسة الحكومة لتقييم القطاع دوريا .لم يتم تقديم أي تقارير أو بيانات إحصائية لفريق التقييم في هذا الصدد .وهذا األمر
يجعل من الصعب تقدير وإعادة تقييم مواطن الضعف في القطاع بشكل منتظم.
.171

المعيار  : 2-8عقدت العديد من حمالت التوعية بمشكلة تمويل اإلرهاب مع المجتمع المدني وخصصت العديد

.172

المعيار  :3-8يشير المرسوم رقم  2011-88في مادته الثالثة إلى أنه " تحترم الجمعيات في نظامها

من البرامج التلفزيونية لتناول المشكلة .ويعتبر فريق التقييم أن التوعية ليست نظامية بشكل كافي.

الديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق اإلنسان كما ضبطت
األساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون و ّ
باالتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية " .ويعد النظام المعمول به نظاما قائما على التصريح.

لتأسيس جمعية يجب على المؤسسين تقديم تصريحا إلى الكاتب العام للحكومة يتضمن اسم الجمعية وأهدافها ومقرها
الرد على استبيان االمتثال الفني  -سبتمبر 2014م (صفحة )68
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الرئيسي ومقرات فروعها إن وجدت مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين
للجمعية ونسخة من النظام األساسي للجمعية .تُعتبر الجمعية مؤسسة قانونيا بمجرد إرسال هذه الوثائق ،غير أنها ال
تكتسب الشخصية االعتبارية إال بعد النشر في الرائد الرسمي المشروط بدراسة مدى صحة الوثائق المرسلة عن طريق عدل
منفذ (المواد  10و 11و 12من المرسوم).
.173

يجب أن يتضمن النظام األساسي للجمعية ما يلي:
أ .مسمى الجمعية

ب .مقرها الرئيسي
ج .أهدافها ووسائل تحقيقها

د .شروط العضوية وحاالت انتهائها وحقوق العضو وواجباته

ه .مقدمة عن هيكليتها

و .تحديد طرق اتخاذ الق اررات وآليات فض النزاعات
ز .قيمة االشتراك الشهري

.174

يجب أن يخضع أي تغير يط أر على األشخاص المكلفين باإلدارة لبيان لدى الكاتب العام للحكومة.

.175

تتمتع الجمعيات األجنبية بنظام مماثل مع الرقابة من جانب عدل منفذ على المعلومات المقدمة .ومما هو مؤكد

صراحة أنه إذا كانت الجمعيات األجنبية ال تحترم الشفافية والمحظورات التي نص عليها المرسوم ،فإنه يمكن رفض
تسجيلها عن طريق الكاتب العام للحكومة.
.176

المعيار  :4-8المادة  34من المرسوم تنص على أن " موارد الجمعية تتكون من اشتراكات أعضائها

والمساعدات العمومية والتبرعات والهبات ،وطنية كانت أو أجنبية ،العائدات الناشئة عن أموالها وأنشطتها ومشاريعها".
التبرعات أو الهبات ذات األصل األجنبي ال يجوز أن تأتي من الدول التي ال تربطها بتونس عالقات دبلوماسية وال من
المنظمات التي تدافع عن مصالح هذه الدول وسياستها (المادة  .)35يجب أن تتم كل المعامالت المالية للجمعية صرفا
ودخال عن طريق تحويالت أو شيكات بنكية أو بريدية إذا كانت القيمة تتجاوز  500دينار.

.177

يحدد الباب السابع من المرسوم السجالت والتدقيق الخاصة بحسابات الجمعيات .كما يجب أن يكون لديها إدارة

محاسبية كاإلدارة المنصوص عليها بالنسبة للشركات (المادة  .)39ويجب أن يكون لديها أيضا سجل للمساعدات المالية

مع التمييز إذا ما كانت المساعدات المالية مساعدات نقدية أم عينية من أصل وطني أم من أصل أجنبي ومن أصل
خاص أم أصل عام .وينبغي نشر هذه البيانات عن طريق الجمعيات (وسائل اإلعالم المكتوبة وموقع اإلنترنت الخاص

بالجمعية إذا ما توافر لها ذلك بموجب المادة  43الفقرة  8من المرسوم) .وفيما يتعلق بحفظ الوثائق ،يجب على الجمعية
حفظ وثائقها وسجالتها المالية لمدة عشر سنوات (المادة  42من المرسوم) .وباإلضافة إلى واجب تعيين مراقبي حسابات
من ال مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبالد التونسية في
قائمة "المختصين في الحسابية" في حال تجاوزت الموارد السنوية للجمعية مائة ألف دينار ومن المرسمين بجدول هيئة

الخبراء المحاسبين للبالد التونسية في حال تجاوزت الموارد السنوية للجمعية مليون دينار ،فإن أي جمعية تستفيد من
162

ير سنويا مشموال بوصف مفصل لمصادر تمويلها
التمويل العام يجب عليها أيضا أن تقدم إلى دائرة المحاسبات تقر ا
ونفقاتها .لم تضع السلطات التونسية أي نص خاص بشأن تنفيذ قواعد معرفة المستفيدين والشركاء من المنظمات غير

الهادفة للربح.
.178

المعيار  :5-8يتعّلق الباب الثامن من المرسوم بالعقوبات الواجب تطبيقها في حالة عدم احترام الجمعيات

اللتزاماتها .عمليا ،هناك ثالث خطوات تدريجية محددة وفق النص يتم تطبيقها :اإلشعار اإلداري ثم تعليق النشاط وحل
الجمعية ،وكالهما قضائي .ويجوز إقرار تعليق نشاط الجمعية بصفة مؤقتة من جانب والي المنطقة التي تتواجد بها

تمت معاينتها إلى
الجمعية وذلك في إطار مهامه كسلطة جهوية .أما متابعة المعلومات المتعلقة باستم اررية الجمعيات فقد ّ
أن اإلدارة الفرعية قامت إلى حد تاريخ الزيارة  180إشعار لمخالفات تعلقت بهبات اجنبية (من أصل 564
حد ما ،حيث ّ
تصريح) 246 ،إشعار لمخالفة قواعد التمويل العام (من أصل  308جمعية مستفيدة) 300 ،إشعار لمخالفات مختلفة.
بشكل خاص ،تم تعليق نشاط  157جمعية من قبل الوالة على إثر تلقي اشعارات أو قيام و ازرة الداخلية بتحقيقات في
شأنها .مع ذلك ،تبقى فعالية هذه المتابعة محدودة نظ ار للنقص في الموارد .ويتم التخفيف من حجم خدمات المراقبة للتحقق
من احترام القواعد وتحليل المعلومات التي تم جمعها ومراقبة صحة العناصر القانونية أو الحسابية التي تصرح بها
الجمعيات .تملك اإلدارة  13شخصا .وبداخلها ،تتألف اإلدارة الفرعية لمتابعة الجمعيات من  6أشخاص في حين أنها

مطالبة بمتابعة تأسيس ونشاطات أكثر من  17000جمعية ( 8250منها أنشت منذ 2011م) على كامل األراضي
الوطنية وذلك من دون وسطاء محليين.

.179
.180

تم تطبيق هذا التدبير على  157جمعية (راجع موقع الحكومة).
المعيار  :6-8بعيدا عن هيئات التحقيقات التقليدية ،لم تشهد تونس تدابير نوعية للتحقيق وجمع التحريات

الفعالة عن الجمعيات من أجل مكافحة تمويل اإلرهاب .وأشارت السلطات التونسية إلى أن سلطة اإلشراف ،الكتابة العامة
للحكومة ،تؤكد على تبادل المعلومات وجمعها والتنسيق مع الهيئات العامة المعنية مثل و ازرة المالية والبنك المركزي .هذا
وقد تم تأسيس إحدى اللجان التي يترأسها الكاتب العام للحكومة حيث تضم ممثلين عن و ازرة الداخلية والعدل والمالية

واإلدارة العامة للديوانة والديوان الوطني للبريد والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية .تؤكد السلطات
التونسية على أن هدف اللجنة المختصة هو تبادل المعلومات الخاصة بأنشطة الجمعيات والكشف عن نقاط الضعف
المحتملة واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية واإلدارية التي تمكن من تداركها.54
.181

المعيار  :7-8وبحسب السلطات التونسية ،فإن الجنة التونسية للتحاليل المالية هي النقطة المحورية لنظيراتها

األجنبية من وحدات التحريات المالية لطلب أي معلومة تخص المنظمات غير الهادفة للربح المشتبه في تمويلها أو دعمها
لإلرهاب .إذا كانت هناك شبهات بشأن تمويل اإلرهاب لدى وحدة التحريات المالية األجنبية فيما يتعلق بالجمعيات في

تونس ،يجب أن تتوجه لجنة التحريات المالية هذه إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي يجوز لها أن تطلب معاونة

السلطات اإلدارية المكلفة بتنفيذ القانون ،وذلك بموجب المادة  81من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

54وبحسب السلطات ،جاء أحد ق اررات هذه اللجنة من جانب و ازرة المالية بالتعاون مع البنك المركزي التونسي إلعادة النظر في نظام استيراد
العمالت النقدية األجنبية.
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الترجيح واالستنتاج
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يضع القانون تدابير الشفافية من أجل تحديد هوية األشخاص المكلفين باإلدارة واإلشراف على الجمعيات

والسماح بالتأكد من سالمة األموال الصادرة والواردة عن طريق نشر القوائم المالية للجمعيات .النظام التونسي ملتزم إلى

حد كبير بالتوصية رقم .8
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اإلطار العام لواجب السرية المهنية
.183

إن النصوص القانونية التي تحدد اختصاص مختلف سلطات اإلشراف في القطاع المالي تؤكد على أن

الخاضعين لها ال يجوز لهم مخالفة السرية المهنية (المادة  32من القانون رقم  2001-65الصادر في  10يوليو 2001م

المتعلق بمؤسسات القرض والمادة  36من القانون رقم  117-97الصادر في  14نوفمبر 1994م المتعّلق بالمؤسسات

الخاضعة إلى رقابة هيئة السوق المالية والمادة  83من مجلة التأمين الخاصة بشركات التأمين) .القانون رقم 2006-26

الصادر في  15مايو 2006م ،الذي يعدل ويكمل القانون رقم  90-58الخاص بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي،

يضع المادة  61مكرر للتأكيد على أن البنك المركزي يتعاون مع السلطات التعديلية للقطاع المالي وقطاع التأمين.
ويشتمل هذا على تبادل المعلومات والخبرات والتدريب والتنفيذ المشترك لعمليات التفتيش .كما تضع المادة ( 61ثالثا)

اإلطار القانوني الذي بموجبه يجوز للبنك المركزي إبرام اتفاقيات ثنائية للتعاون مع السلطات اإلشرافية في البلدان األجنبية

التي تتضمن صراحة عمليات تبادل المعلومات .هذا وقد أكدت السلطات التونسية على مشروع اتفاق التعاون بين سلطات
التنظيم الثالثة تم إعداده ولكن لم يتم توقيعه.

55

.184

النصوص الخاصة باإلشراف على األسواق المالية وقطاع التأمين تتضمن أيضا نصوصا من شأنها السماح

بالتعاون بين سلطات اإلشراف المالي .المادة  46الجديدة من القانون رقم  94-117تنص على تعاون هيئة السوق المالية

مع السلطات التعديلية للقطاع المصرفي وقطاع التأمين على أساس االتفاقيات خصوصا حول تبادل المعلومات والتدريب
والتنفيذ المشترك لعمليات الرقابة .وبموجب المادة ذاتها  46تعد هيئة السوق المالية مخولة بالتعاون مع نظيراتها األجنبية

أو السلطات التي تباشر مهام مماثلة بشأن جوانب متعلقة بتبادل المعلومات والتحقيقات .فاختصاصات التعاون هذه معترف
بها على الصعيدين الوطني والدولي في الهيئة العامة للتأمين بموجب أحكام المادة  180من مجلة التأمين.

.185

ال يجوز معارضة لجنة التحاليل المالية بالسرية المهني من قبل المؤسسات المالية أو السلطات اإلدارية (المادة

 81من القانون رقم .)2003-75

تحصلت عليها من نظيراتها األجنبية ما أن تلتزم
.186
كما أن للجنة التونسية للتحاليل المالية تبادل المعلومات التي ّ
هذه األخيرة بالسرية المهنية وعدم إحالتها أو استخدامها للبيانات والتحريات التي اطلعت عليها ألغراض أخرى غير
مكافحة وقمع الجرائم الواردة بالقانون رقم ( 2003-75المادة  82من القانون) .إن السرية المهنية والمصرفية ليست عقبة
طالما أن قدرة اللجنة التونسية للتحاليل المالية على الولوج إلى هذه المعلومات دون قيد يسمح برفع السرية المصرفية
والمهنية في حالة الضرورة.

الترجيح واالستنتاج
55الرد على استبيان التقييم الذاتي  -ص 99
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ال تمثل السرية المهنية للخاضعين للقانون والمشرفين الماليين أي عقبة في طريق تنفيذ التزامات السلطات

التونسية بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .9

ص

.188

م - 10

ت ه

ء

المعيار  :1-10التزام مؤسسات القرض بعدم فتح حسابات غير معلن أصحابها أو حسابات بأسماء وهمية

تحدده المادة  25من المنشور رقم  .2013-15تؤكد المادة  74مكرر من القانون رقم  2003-75الصادر في 10

يناير 2003م على أنه ال يجوز فتح حسابات عن طريق األشخاص الوارد ذكرهم في المادة  74إذا لم يتم التحقق من
بيانات هوية العمالء أو إذا كانت المعلومات غير كافية أو وهمية بشكل واضح .وبناء عليه ،يتم تحديد حظر الحسابات
المجهولة ضمن المنشور الساري على فئات خاصة من الخاضعين للقانون (استبعاد وسطاء البورصة وشركات التصرف).

.189

لم يعد مسموحا إصدار البنوك لقسائم الخزينة المجهولة منذ شهر ديسمبر 2011م وذلك بموجب المنشور رقم

 2011-20المعدل للتعميم رقم ( 91-22المادة  .)14ومن ذلك الحين ،أصبحت قسائم الخزينة قسائم اسمية.
.190

من المناسب االستفسار عن الحكمة من وراء لفظ " المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية " الوارد ذكره

في المادة  74سالفة الذكر من القانون رقم  2003-75الصادر في  10ديسمبر 2003م .ولم يذكر القانون الفئات
المختلفة للهيئات المالية التي يمكن اعتبارها "مؤسسات مالية مصرفية أو غير مصرفية" وخاصة بالرجوع إلى النصوص

التي تنظم نشاط المؤسسات المالية .كما أن خضوع شركات التأمين للقانون غير منصوص عليه بالمادة  74التي ال
تتضمن تقديم خدمة التأمين.
.191

المادة  2من الالئحة رقم  2012/01الخاصة بتدابير العناية الواجبة في قطاع التأمين تحظر على شركات

التأمين قبول طلبات التأمين المقدمة من أشخاص مجهولين أو بأسماء وهمية بشكل واضح.
.192

المعاير  2-10و 3-10و 4-10و :6-10القانون رقم  2003-75يفرض على المؤسسات المالية إثبات

هوية عمالئها على أساس الوثائق الرسمية (المادة  .)2 .74ويؤكد قرار وزير المالية الصادر في  10سبتمبر 2004م
والمعدل في  2ديسمبر 2009م على هذه النصوص مطالبا بإجراء التحقق من هوية العمالء العارضين عندما يقومون

الر أمريكيا أو عمليات تغيير العمالت التي تتجاوز
دينار تونسيا ،أي ما يعادل  7500دو ا
ا
بعمليات نقدية تتجاوز 10.000
طلب التحقق من هوية العميل في حالة
دينار تونسيا ،أي ما يعادل  3800دو ا
ا
5000
الر أمريكيا (المواد  2و .)4كذلك ُي ْ
دينار
ا
دينار تونسيا وعندما يكون القسط الدوري أعلى من 1000
ا
التأمين على الحياة عندما يتجاوز القسط الواحد 3000
تونسيا (المادة  ،2الفقرة  2من القرار سالف الذكر) .ومع ذلك ،ال تشتمل النصوص سالفة الذكر على الحالة التي يجوز
بموجبها عقد صفقة في عملية واحدة أو عدة عمليات توجد عالقة فيما بينها.
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وفيما يتعلق بمؤسسات القرض ،كانت التزامات التحقق من هوية العمالء معمول بها على نحو أوسع قبل سن

القانون رقم ( 2003-75راجع تعميم الشيكات لعام 1996م ومذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك في
2001م على وجه الخصوص) .فااللتزام بتدقيق هوية العميل ما إن يدخل في عالقة عمل التزام مفروض عن طريق المادة

 74مكرر من قانون ( 2003المضافة عن طريق قانون  .)2009وفيما يتعلق بمؤسسات القرض

والبريد (الديوان

الوطني للبريد) ،فإن الالئحة التوجيهية الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في  20أبريل 2006م تشير ،من
ناحية ،إلى أن التحقق الكامل من هوية أحد العمالء ينبغي أن يتم "منذ نشأة عالقة العمل" (المادة  ،2الفقرة ،)1 .ومن

ناحية أخرى ،يشير إلى أن تحديد هوية العمالء العارضين غير مطلوب عندما يكون مجمل المعامالت أدنى من الحدود

سابقة الذكر ،سوى في حالة الشك أو " تكرار هذه العمليات عن طريق المستفيد ذاته أو لحسابه" (المادة  ،3الفقرة  .)2كما
أن المنشور رقم  2013-15طلب من مؤسسات القرض اتخاذ تدبير العناية الواجبة بمجرد الدخول في عالقة عمل .أما
قطاع التأمين ،فإن المادة  2من الالئحة رقم  2012/01الخاصة بتدابير العناية التي ينبغي اتخاذها بشأن مكافحة غسل
األموال تلزم شركات التأمين باتخاذ تدابير العناية تجاه عمالءها لحظة اكتتاب عقود التأمين .ويقتضي التوجيه الصادر عن

اللجنة التونسية للتحاليل المالية رقم  3وجوب تحقق وسطاء البورصة وشركات التصرف من الهوية الكاملة للعميل بمجرد
نشأة العالقة.
.194

يتضمن االلتزام العام (سالف الذكر بالمادة  74مكرر ،الفقرة  2من القانون رقم  )2003-75الحاالت التي تجد

فيها مؤسسة مالية بعض الشكوك من حيث مدى صحة أو مدى مالئمة المعلومات المقدمة من جانب عميل عارض أو

وجود شبهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب حول أحد العمالء المعتادين( .المادة  74مكرر الفقرة  2من القانون رقم -75

 .)2003تقضي المادة  9من تعميم  7نوفمبر2013م بأنه في حالة الشك في مدى صحة أو مدى مالئمة المعلومات
المقدمة حول هوية أحد العمالء أو عندما تكون هناك شبهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يجب التحقق من الهوية من

جديدُ .تلزم المادة  3من الالئحة رقم  2012/01الخاصة بتدابير العناية الواجبة التي يجب اتخاذها في قطاع التأمين،

شركات التأمين باتخاذ تدابير العناية الواجبة في حال كانت تشك في مدى صحة أو مدى مالئمة بيانات تحديد هوية

العميل التي تم الحصول عليها في السابق.
.195

في حال وجدت مؤسسة مالية شبهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،تلتزم المؤسسات الخاضعة للقانون باتخاذ

تدابير العناية الواجبة الالزمة (المادة  74مكرر من القانون رقم  ،)2003-75كذلك الحال بالنسبة لمؤسسات القرض

(المادة  4من المنشور رقم  ،)2013-15وقطاع التأمين (المادة  3من الالئحة رقم  ،)2012/01ووسطاء البورصة
وشركات التصرف في محافظ األوراق المالية (المادة  14من التوجيه رقم  3الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية).
.196

وفيما يتعلق بالعمليات العرضي ة في شكل تحويالت إلكترونية ،فإن المادة  74مكرر من القانون رقم -75

 2003تلزم المؤسسات الخاضعة للقانون باتخاذ تدابير العناية الواجبة كما هي محددة على مستوى هذه المادة ،وخصوصا
عندما تقوم بتحويالت إلكترونية .كما أن المادة  18من المنشور رقم  2013-15تلزم مؤسسات القرض

ببذل عناية

خاصة على أي عملية تحويل إلكترونية واردة أو صادرة خصوصا عندما يصدر أمر التحويل عن طريق عمالء عرضين

مهما كانت قيمة التحويل.
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يقضي المنشور رقم  2013-15بوجوب تحقق مؤسسات القرض

من هوية العميل ونطاق نشاطه بمجرد

الدخول في عالقة عمل معه .وتذكر مالحق المنشور رقم  2013-15عناصر تحديد هوية العميل حسب نوع العميل

(األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتباريون والجمعيات واألحزاب السياسية) حيث يجب على المحاسبين القانونيين

وضعها بعين االعتبار .ويستهدف ذلك جميع العناصر ذات الصلة للتحقق الفعال من هوية العميل .ال تسري هذه
المتطلبات على الشركات المدرجة ببورصة تونس وال على الشركات ذات المساهمة العمومية ،أيا كان مستوى المساهمة

العامة .إن التوجيه سالف الذكر الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ال يوفر شرحا مفصال عن المتطلبات التي

ينبغي إنجازها بالنسبة للمؤسسات القانونية التي ال تتمتع بالشخصية االعتبارية التي يجوز للمؤسسات القرض التونسية من

خاللها أن تنجز عمليات (مثال الشركات االئتمانية المتواجدة في الخارج) كما أن المادة  2من منشور البنك المركزي
التونسي رقم  2012/01الخاصة بشركات التأمين (فيما يتعلق بالشخص الطبيعي أو االعتباري) تحدد أيضا نصا مماثال.

كما ينبغي على وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ األوراق المالية التحقق من الهوية الكاملة للعميل وعنوانه

والتحري عن هدف عالقة العمل وطبيعتها (عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي أو اعتباري) .وفيما يتعلق بالشركات
االئتمانية (البناءات القانونية غير الموجودة في القانون التونسي) ،فإن المادة  22من الئحة هيئة السوق المالية الخاصة

بحفظ وإدارة حسابات القيم المنقولة ال تنطبق عليها .مع ذلك ،إذا كان هناك شركة ائتمان أجنبية تستثمر في السوق
التونسي ،فإن النصوص الخاصة بالتحقق من هوية صاحب الحساب سوف تسري عليه.

.198

أما المادة  74مكرر من قانون  ،2003فقد وضعت على عاتق الخاضعين للقانون التحقق بواسطة الوثائق

الرسمية والوثائق األخرى الصادرة عن مصدر موثوق ومستقل من هوية المستفيد من العملية أو الصفقة والتحقق من صفة
من يتعامل لحسابه .وبموجب المادة  6من المنشور الصادر في  7نوفمبر 2013م ،يجب على مؤسسات القرض المقيمة
وغير المقيمة أن تحدد بالنسبة لكل عمالءها إذا كان العميل يتصرف في حساب الغير وتتخذ كافة التدبير المعقولة

للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية العميل .وبموجب المادة  5من المنشور سالف الذكر ،يجب على المؤسسات
التأكد من هوية الشخص المستفيد الحقيقي ،لحساب من تتم العملية .وتنص المادة  50من التشريع األساسي للوسطاء على
تحقق الوسيط من هوية وعنوان الشخص الطبيعي مبدئيا عند فتح الحساب وقدرته على االلتزام .وعندما يتعلق األمر

بشخص اعتباري فإن وسيط البورصة يتحقق من صحة السلطات التي يستفيد منها ممثله القانوني أو الشخص الذي ينتدبه
لهذا الغرض .فالقانون ال يغطي عملية التحقق من هوية من يزعم أنه يتصرف في حساب العميل ويبدو أنه ال يفرض سوى
التحقق من صفة الوكيل وليس التحقق من هويته.

.199

المادة  4من القانون رقم  2009-65الصادر في  12أغسطس 2009م  -التي عدلت قانون 2003م -

اعتبار من تاريخ
ا
تنص على أن األشخاص الخاضعين لواجب العناية الواجبة يجب عليهم ،في مهلة ال تتجاوز  3سنوات

العمل بالقانون الحالي ،أن يقوموا بتحديث الملفات الخاصة بعمالئهم الموجودين قبل سن القانون الحالي ،وذلك من أجل
تأكيد االمتثال لنصوصه .مهلة الثالث سنوات مهلة طويلة .لذلك ،ال يبدو ُمرضيا تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء

الموجودين طالما أن المادة  4من القانون رقم  2009-65الصادر في  12أغسطس 2009م تحدد فقط االلتزام بتحديث

الملفات الخاصة بالعمالء قبل سن القانون .ألزمت المادة  44من المنشور رقم  2013-15مؤسسات القرض باالمتثال إلى
هذه المتطلبات بالنسبة للعالقات الجديدة والحسابات القائمة في آن واحد ،كذلك األمر بالنسبة للمادة  11من الالئحة رقم

 2012/01فهي تلزم شركات التأمين بتطبيق تدابير العناية الالزمة على التحقق من هوية العمالء القائمين تبعا ألهمية
المخاطر التي يمثلونها.
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المعيارين  5-10و :8-10يؤكد قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مادته  74مكرر على أنه

" يجب على الخاضعين للقانون التحقق باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق

بها ،من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه " فنصوص هذه المادة تلزم الخاضع

للقانون باتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية األشخاص الطبيعيين الذين يتحكمون في العمالء من األشخاص
االعتباريين.
.201

إن المنشور رقم  2013-15الموجه إلي مؤسسات القرض بشأن تطبيق قواعد الرقابة الداخلية على إدارة

الملقى على
مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب يشير بمزيد من التفصيل إلى المقصود بالمستفيد الحقيقي ومدى االلتزام ُ
عاتق مؤسسات القرض .تعرف المادة  5المستفيد الحقيقي على أنه " أي شخص طبيعي ُيراقب بطريقه فعاله العميل

المستفيد الفعلي" .أما
االعتباري أو من ينوب عنه بتنفيذ العملية بدون اشتراط أن تكون هناك سلطة كتابية بين العميل و ُ
المادة  6من نفس المنشور ،فتَُف ِ
صل التدابير التي يجب أن يتخذها المحاسبون القانونيون للتحقق من هوية المستفيدين
ّ
الحقيقيين ،والتي تتضمن التحقق من صحة المستندات الرسمية وغيرها من المستندات الصادرة من مصدر موثوق به

ومستقل .كما أنه يجب على مؤسسات القرض االلتزام ،حين يكون العميل شخصا اعتباريا أو كيان قانوني ،بالتحقق من

هوية األشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يباشرون رقابة فعلية على العميل .هذا المطلب الذي ذكره منشور البنك
المركزي التونسي ال يتضمن وسطاء البورصة وشركات التصرف.

.202

تقوم المادة  2من الالئحة رقم  2012/01الخاصة بتدابير العناية الواجبة في قطاع التأمينات بتعريف المستفيد

الفعلي على أنه الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية أو السلطة النهائية على مكتتب عقد التأمين (األشخاص الذين

يملكون السلطة الفعلية والنهائية) .فشركات التأمين مقيدة ،أثناء اكتتاب عقد ،بالتحقق من هوية المستفيدين الفعليين .تؤكد
المادة  22من الئحة هيئة السوق المالية الخاصة بحفظ حسابات القيم المنقولة وإدارتها على أن الحساب الممسوك من قبل

الوسيط المتصرف به يجب أن يشير إلى الحقوق المتعلقة بالقيم المنقولة والشخص الذي تؤول إليه هذه الحقوق.
.203

إلى جانب ذلك ،فإن التوجيه الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في  20أبريل 2006م ينص في

مادته الخامسة على ما يلي " :إذا أظهرت ظروف تنفيذ العملية أو الصفقة أن تلك العملية تتم أو قد تتم لصالح الغير،
المستفيد الفعلي من العملية أو الصفقة ،يجب على مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة والديوان الوطني للبريد التحقق

وي َعرف
من هوية العميل المستفيد الفعلي سالف الذكر والتحقق من نشاطه وعنوانه وصالحيات من يتعامل مع حسابهُ ".

المستفيد الفعلي بأنه "أي شخص طبيعي يمتلك أو يراقب العميل أو من تتم لحسابه العملية دون الحاجة إلى وجود مكتوب
خطي بين العميل والمستفيد الفعلي".
.204

تقضي المادة  74مكرر من القانون رقم  2003-75بأنه يجب على األشخاص المذكورين بالمادة التحقق

بواسطة المستندات الرسمية وغيرها من المستندات الصادرة من مصدر موثوق به ومستقل التحقق من تأسيس الشخص
االعتباري وكيانه القانوني ومقره االجتماعي وتوزيع رأس ماله وهوية مديريه ومن يتمتعون بسلطة التصرف باسمه واتخاذ
كافة التدابير المعقولة لتحديد هوية األشخاص الطبيعيين الذين يراقبونه .وتقضي المادة  6من المنشور  2013-15بأنه

يجب على المؤسسات ،عندما يكون العميل شخصا اعتباريا أو كيانا قانونيا ،أن تتخذ كافة التدابير المعقولة الحتواء ملكية
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العميل وهيئة الرقابة عليه وتحديد من هم األشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون في نهاية المطاف بالرقابة الفعلية على
العميل .أما المادة  5من المنشور سالف الذكر ،فتقضي أيضا بأنه يجب على المؤسسات التأكد من هوية المساهمين

المهمين لدى عمالءهم االعتباريين والمستفيدين الحقيقيين .وفيما يتعلق بقطاع التأمين ،فإن المادة  2من الالئحة رقم
 2012/01تلزم شركات التأمين بفهم طبيعة نشاط األشخاص االعتباريين وهيكل الملكية والرقابة.
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المعيار  :6-10تتضمن المنظومة التونسية التزاما عاما بالتحري المنهجي عن هدف عالقة العمل وطبيعتها.

المادة  74مكرر من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على أن كافة الخاضعين للقانون والمشار إليهم

بالمادة  74يجب عليهم اتخاذ كافة تدابير العناية من أجل " الحصول على معلومات عن هدف عالقة العمل وطبيعتها“.
وي ِؤكد على هذا
وتنص الفقرة التالية على أنه يجب اتخاذ هذه التدابير عندما يقوم الخاضعون للقانون بعقد عالقات عملُ .
االلتزام أيضا المنشور رقم  2013-15الموجه إلى مؤسسات القرض بخصوص وضع قواعد الرقابة الداخلية على مخاطر

غسل األموال وتمويل اإلرهاب .حيث تشير مادته  - 3الفقرة  - 2إلى أنه " يجب على المؤسسات إجراء مباحثات منذ أول

اتصال للتمكن خصوصا من فهم المعلومات الخاصة بهدف العالقة وطبيعتها والحصول عليها" .كما يجب أيضا على هذه

المؤسسات "منذ الدخول في عالقة عمل مع عميل و  /أو وكيله ،إذا اقتضى األمر ذلك ،التحقق من هويته ومجال نشاطه

وكذلك بيئته المصرفية والمالية "ُ .تلزم المادة  2من الالئحة رقم  2012/01الخاصة بتدابير العناية في قطاع التأمين
شركات التأمين أيضا بالتحري عن هدف العالقة المهنية بين المكتتب والمؤمن عليهم.
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المعيار  :7-10يفرض قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فرضا صريحا على األشخاص

الخاضعين للقانون مباشرة االلتزام بالعناية المستمرة تجاه عالقاتهم العملية وإجراء الفحص الدقيق للعمليات التي تم تنفيذها.

كذلك تؤكد المادة ( 74ثالثا) على أنه "يجب على األشخاص المشار إليهم في المادة  74من القانون تحيين البيان ــات
المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة عالقات األعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عمليات

ومعامالت بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون

لها وعند االقتضاء من مصدر أموالهم" .مع ذلك وفي غياب تحديد صريح عن طريق القانون ،توجد شكوك حول خضوع

قطاع التأمينات للقانون ،حيث أن المادة  3من الالئحة رقم ُ 2012/01تلزم شركات التأمين فقط بالتحديث الدوري للبيانات
والوثائق التي تم استالمها من العمالء .كذلك ،تقضي المادة  2من التوجيه رقم  3الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل
المالية بأن يباشر وسطاء البورصة وشركات التصرف العناية المستمرة تجاه عالقاتهم العملية وتولي الفحص الدقيق
للصفقات التي تتم طيلة فترة هذه العالقات.

تدابير العناية باألشخاص االعتباريين والكيانات القانونية
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المعاير  9-10و 10-10و :11-10تنص المادة  2013-15على أنه "يجب على المؤسسات التحقق من

هوية المستفيد الفعلي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته بواسطة الوثائق الرسمية والوثائق األخرى الصادرة عن

مصدر موثوق ومستقل حتى تتوافر لديهم المعرفة الكافية بهويته ".وتُطاَلب المؤسسات في هذا الصدد "بالنسبة لجميع
العمالء بت حديد ما إذا كان العميل يتصرف في حساب الغير ويقوم باتخاذ كافة التدابير المعقولة ،إذا كان األمر كذلك،
للحصول على البيانات الكافية للتمكن من التحقق من هوية هذا الغير؛ واتخاذ كافة التدابير المعقولة ،عندما يكون العميل

شخصا اعتباريا أو كيانا قانونيا ،وذلك من أجل (أ) فهم ملكية العميل وهيئة الرقابة الخاصة به و(ب) تحديد من هم
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األشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون في نهاية المطاف بالرقابة الفعلية على العميل؛ والتأكد من أن العميل ليس وكيال

يعمل لحساب الغير أو شركة وهمية".
.208

المهمين
تلزم المادة  5من المنشور رقم  2013-15مؤسسات القرض "بالتأكد من هوية المساهمين
ّ

لدى عمالءهم االعتباريين والمستفيدين الفعليين" .إن تعريف المساهم أو الشريك المهم وتعريف المستفيد الحقيقي يأتيان عن
طريق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
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وبالنسبة للمحاسبين القانونيين الذين يلجئون للغير للتبرؤ من االلتزام بمعرفة العميل ،يجب عليهم "اتخاذ التدابير

المناسبة للتأكد من أن الغير قادر على توفير نسخا من بيانات تحقيق الهوية والوثائق األخرى ذات الصلة والمرتبطة
بواجب العناية الخاصة بالعمالء؛ والتأكد من أن الغير يخضع إلى نظام ورقابة يختصان بمكافحة غسل األموال تمويل
اإلرهاب؛ والتأكد من أن الغير هيئة قانونية واضحة الهوية ويمكن التعرف على هويتها بسهولة " (المادة  7من المنشور).
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ينص الملحق  2-1من المنشور رقم  2012-15على المعلومات المطلوبة إلجراء التحقق من هوية العمالء

سيرين والسلطات ورقم السجل التجاري.
االعتباريين وخاصة العنوان واالسم والوكالء والم ّ
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تحدد المادة  74مكرر من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التدابير الالزمة للتمكن من التحقق

التام من هوية األشخاص االعتباريين .كذلك يجب على الخاضعين للقانون التحقق ،بواسطة الوثائق الرسمية والوثائق

األخرى الصادرة عن مصدر موثوق ومستقل ،من:

 -هوية المستفيد من العملية أو الصفقة وصفة من يتصرف في حسابه.

 تكوين الشخص االعتباري وشكله القانوني ومقره االجتماعي وتوزيع رأس ماله وهوية مديريه ومن يتمتعونبسلطة التصرف باسمه ،وذلك باتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية األشخاص الطبيعيين الذي يراقبونه.
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تلزم المادة  2من الالئحة رقم  2012/01شركات التأمين بفهم طبيعة نشاط األشخاص االعتباريين وهيكل

الملكية والرقابة .وتقضي هذه المادة بأن تتحرى الشركات عن هوية الشخص الذي يمتلك سلطة إدارة الشركة وعنوانه والعقد
المحرر الذي يخوله سلطة اإلدارة هذه.
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وبموجب المادة  2من الالئحة التوجيهية رقم  3الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،يتم التحقق من

المعلومات الخاصة بالعمالء االعتباريين عن طريق وسيط البورصة وشركات اإلدارة على أساس الوثائق الرسمية التي

تثبت -1 :تكوين الشخص االعتباري واسمه التجاري وشكله القانوني ومقره االجتماعي ونشاطه؛  -2هوية مديريه
وعناوينهم ومن يمتلكون سلطة التصرف باسمه ولحسابه؛  -3هوية وعنوان المساهمين الرئيسيين أو الشركاء .تنص المادة

 3من الالئحة التوجيهية سالفة الذكر على أنه إذا ظهرت ظروف تنفيذ العملية ،يجب على وسطاء البورصة وشركات
اإلدارة التحقق من هوية المستفيد الحقيقي والتحقق من نشاطه وعنوانه وسلطات من يتعامل مع حسابه.
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واجب العناية الواجبة للمستفيدين من الصناديق االستئمانية
.214

حين يتعلق األمر باألشخاص االعتباريين والهيئات القانونية التي ال تتمتع بشخصية اعتبارية ،فال يوجد ثمة

توضيح حول التدابير المعقولة التي يجب على الخاضعين للقانون اتخاذها للتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين.

واجب العناية الواجبة بالمستفيدين من عقود التأمين على الحياة
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المعيار  :12-10المادة  2من الالئحة التوجيهية رقم  2012/01الخاصة بتدابير العناية الواجبة التي يجب

اتخاذها بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في قطاع التأمين تلزم الشركات بالتحقق لحظة اكتتاب العقد (ومن
بينها عقود التأمين على الحياة) من هوية المكتتب والمؤمن عليه والمستفيدين الحقيقيين.
وتذكر العديد من النصوص اإللزامية لألشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين:

 -بالنسبة لألشخاص الطبيعيين :االسم واللقب وتاريخ ومكان الميالد مع االلتزام بالتحقق من أن بيانات التحقق

من الهوية تتفق مع البيانات الرسمية (بطاقة الهوية وجواز السفر .)...

 -بالنسبة لألشخاص االعتباريين :كافة الوثائق التي تثبت وجود الشركة كالتسجيل بالسجل التجاري وكذلك

شكل الشركة واسمها التجاري.
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المعيار  :13-10المادة  3من الالئحة التوجيهية رقم  2012/01تلزم شركات التأمين بالتحديث الدوري

للبيانات والوثائق المستلمة من العمالء وإعادة التحقق من هوية العميل في حالة الشك في هويته .كما أن المادة  9تلزم

شركات التأمين ببذل العناية الخاصة بالصفقات التي لها طابع مشتبه فيه أو غير مألوف .وتعطي الالئحة أيضا عدة أمثلة
عما ينبغي فهمه بخصوص الفرق بين الصفقة المشبوهة والصفقة غير المألوفة .لذا كان هناك اختالف في النسبة المعتمدة

من المنشور رقم  )10%( 2013-15والالئحة رقم  )33%( 2012-01العتبار أحد المساهمين أساسيا في رأس مال
أحد العمالء االعتباريين.
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المعيار  14-10والمعيار  :15-10بموجب المادة  4من المنشور رقم  2013-15يجب على مؤسسات

القرض استعجال التحقق من هوية العميل وخصوصا عندما:

 -يرغب العميل في فتح حساب مهما كانت طبيعته أو استئجار صندوق ودائع.

دينار
ا
دينار أو القيمة المقابلة 5.000
ا
 يقوم العميل بصفقات نقدية عارضة تساوي قيمتها أو تتجاوز 10.000بالعمالت النقدية ()...
يقوم العميل بعمليات في شكل تحويالت إلكترونية ()...
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مع ذلك وبموجب المادة  21البند  2من المنشور ،يجوز لمؤسسات القرض ،إذا كانت البيانات غير كافية،

"استكمال عمليات التحقق من هوية العميل والمستفيد بعد نشأة عالقة العمل شريطة أن:

 يتم إجراء التحقيق في اآلجال المعقولة وفي كل الحاالت بموجب اإلجراءات الداخلية التي تحددها المؤسسة. -تدار مخاطر غسل األموال بفاعلية على أن تتضمن:
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(أ) تحديد الحدود بالنسبة للعمليات التي يجب إنجازها (المبلغ وعدد العمليات وأنواعها).

(ب) الرقابة على الصفقات المعقدة أو التي تقوم على مبالغ مرتفعة على غير المعتاد مقارنة بخطر عالقة

العمل المعنية".

 .219أما قطاع التأمين ،فإن المادة  2من الالئحة رقم  2012/01الخاصة بتدابير العناية التي ينبغي اتخاذها بشأن
مكافحة غسل األموال تلزم شركات التأمين باتخاذ تدابير العناية تجاه عمالءها لحظة اكتتاب عقود التأمين.
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وتقتضي المادة  2البند  1من التوجيه رقم  3الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تقتضي

وجوب تحقق وسطاء البورصة وشركات التصرف من الهوية الكاملة للعميل بمجرد نشأة العالقة والتحري عن هدف
غرة نوفمبر 1999م بخصوص
عالقة العمل وطبيعتها .المادة  50من المرسوم رقم  2478-99الصادر في ّ
التشريعات األساسية لوسطاء البورصة تنص على أن وسيط البورصة يتحقق من هوية هذا الشخص وعنوانه وكذلك
أهليته للتمثيل مبدئيا عند فتح الحساب باسم شخص طبيعي .وعندما يتعلق األمر بشخص اعتبارين فإن وسيط
البورصة يتحقق من صحة السلطات التي يستفيد منها ممثله القانوني أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض .القرار

العام رقم  5الصادر عن هيئة السوق المالية في  24فبراير 2000م يحدد ما يجب أن تحتوي عليه استمارات فتح
الحساب التي يستخدمها وسطاء البورصة.
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وعلى عكس مؤسسات القرض ،ال يجوز لشركات التأمين والوسطاء اكتتاب عقد أو إنجاز عملية

بورصة إال بعد التحقق من هوية العميل .وبموجب النظام التونسي ،ال توجد إجراءات إلدارة المخاطر المذكورة في

المعيارين  14.10و 15.10سوى على مؤسسات القرض وحدها .لذا ،يجب عليهم مع ذلك جمع عدد كبير من
عناصر التحقق من الهوية قبل الدخول في عالقاتهم العملية.

العمالء القائمون  /الحاليون
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المعيار  :16-10القانون رقم  2009-65الصادر في  12أغسطس 2009م الذي عدل قانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ينص على أن األشخاص الخاضعين لواجب العناية يجب عليهم ،في مهلة ال

سن
ا
تتجاوز  3سنوات
يحينوا الملفات الخاصة بعمالئهم الموجودين قبل ّ
اعتبار من تاريخ العمل بالقانون الحالي ،أن ّ
القانون الحالي ،وذلك من أجل تأكيد االمتثال لنصوصه " .تبدو مهلة الثالث سنوات مهلة طويلة .إذا كانت المادة 44
من المنشور رقم  2013-15قد ألزمت مؤسسات القرض باالمتثال إلى هذه المتطلبات بالنسبة للعالقات الجديدة

والحسابات القائمة في آن واحد ،فإن المادة  11من الالئحة رقم  2012/01تلزم شركات التأمين بتطبيق تدابير

العناية الالزمة فقط على التحقق من هوية العمالء القائمين تبعا ألهمية المخاطر التي يمثلونها قبل سن هذه الالئحة.
كما أن المادة  2من التوجيه رقم  3الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تقضي بأنه في حالة وجود شبهة
غسل أموال أو تمويل اإلرهاب ،يجب التحقق مجددا من الهوية.
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المنهج القائم على المخاطر
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المعيار  :17-10بموجب المادة  27من المنشور رقم  " 2013-15يجب ظهور خطر غسل األموال

على مستوى بطاقة المخاطر التي على أساسها يجب على لجنة المخاطر معاونة مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة في

وضع وتحديث استراتيجية اإلدارة المالئمة وتحديد قواعد اإلدارة والرقابة ".ومن ناحية أخرى ،تؤكد المادة  14على أنّه
" يجب على المؤسسات إخضاع عالقاتهم العملية إلى العناية المشددة عندما ( )1يكونوا أحزابا سياسية وجمعيات
وعمالء مقيمين في البلدان التي تعتبر غير متعاونة مع مجموعة العمل المالية؛ ( )2وعمالء يمثلون نمط عال من
المخاطر في إطار عملية التنميط  -التصفية".
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وبحسب السلطات ،تتناول المادة  3من الالئحة رقم  2012/01الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين

تتناول المنهج القائم على المخاطر .وعلى ما يبدو أن هذه المادة تطلب من شركات التأمين االهتمام الخاص
بالعالقات التعاقدية مع العمالء المقيمين في البلدان واألقاليم غير المتعاونة المدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي

من ناحية ومن ناحية أخرى مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر .وذلك يستأنف شروط مجموعة العمل المالي
لكنه ال يمكن تشبيهه بتنفيذ المنهج القائم على المخاطر.
.225

المادة  13من القرار العام رقم  17الصادر عن هيئة السوق المالية تنص على ّأنه " يجب على

المسؤول عن الرقابة على االمتثال والرقابة الداخلية أن يضع مرة واحدة سنويا على األقل خريطة المخاطر الواقعة
على نشاط إدارة المحافظ .ويتضمن هذا التحليل تقييما لكل خطر من المخاطر من حيث تأثيره المحتمل وحدوثه

المحتمل" ،ومع ذلك ال تلزم أحكام هذه المادة الخاضعين للقانون بالخضوع إلى رقابة هيئة السوق المالية لتنفيذ تدابير
العناية المشددة إذا ما كانت مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مرتفعة.
.226

وإذا كانت أحكام القانون رقم  2009-65والنصوص القانونية التي أخذت بها السلطات سابقة الذكر

تظهر بعض الجوانب المتعلقة بإدارة مخاطر غسل األموال من قبل الخاضعين للقانون ،فال توجد ثمة إشارة عن خطر

تمويل اإلرهاب.
تتضمن المادة  3من المنشور الصادر عن البنك المركزي التونسي الحاالت التي
المعيار :18-10
.227
ّ
المبسطة وذلك عندما يكون العميل واحدا من الكيانات المنصوص عليها (الكيان
يتم فيها تطبيق تدابير العناية الواجبة
ّ
ّ
الخاضع إلى رقابة وثيقة أو كيان عمومي) .وتتضمن القائمة الشركات المدرجة في بورصة األوراق المالية التونسية
وم ؤسسات القرض وشركات التأمين وإعادة التأمين وهيئات التوظيف الجماعي لألوراق المالية والشركات التي تستحوذ
الدولة على رأس مالها كليا والجهات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة أكثر من  %50من

حدد قائمتها عن طريق
رأس مالها بطريقة فردية أو تضامنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع غير اإلداري التي تُ َ
المرسوم رقم  2006-2579الصادر في  2أكتوبر 2006م وشركات التمويل الصغير المعتمدة في إطار المرسوم رقم

 .2011-117مع ذلك وفي المادة  4من المنشور ذاته ،يعد التحقق من الهوية إلزاميا " عندما ( )...توجد شبهة

174

غسل أموال" (المادة الرابعة مكرر ثالثي) .يبدو هذا المنهج مقبوال مع اعتبار ضرورة توجيه التدقيق نحو العمالء الذين

يعد نشاطهم أقل خضوعا للرقابة بكثير عن الكيانات أو األشخاص المستهدفين في النصوص سالفة الذكر.
.228

المعيار  :19-10المادة  74من القانون رقم  2003-75تنص على أنه عندما تكون هوية أحد

العمالء غير مكتملة أو مشكوك فيها يجب "االمتناع عن فتح الحساب االمتناع عن فتح الحساب أو ربط عالقة

األعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة " ويؤكد القانون ذاته على أنه في حال فشل التحقق من هوية
العميل" ،يجب على الخاضعين للقانون القيام بتصريح بالشبهة “.

.229

ومن ناحية أخرى ،تنص المادة  21من منشور البنك المركزي التونسي الصادر في  7نوفمبر 2013م

على أنه "عندما تكون بيانات التحقق من هوية العمالء غير كافية أو وهمية بشكل واضح ،يجب على المؤسسات
االمتناع عن فتح حساب وعقد أو مواصلة عالقة العمل أو القيام بالعملية أو المعاملة والقيام بتصريح بالشبهة “.

.230

وفيما يتعلق بشركات التأمين ،تلزم المادة  3من الالئحة رقم  2012/01بعدم اكتتاب عقد التأمين في

.231

المعيار  :20-10بحسب السلطات التونسية ومن حيث الممارسة وفي حال كانت البنوك غير قادرة

حال عدم احترامها االلتزامات الخاصة بتدابير العناية.

على بذل العناية الواجبة من طرفها لتالفي تفطن العميل ،توجد أحكام يتم العمل بها لتحذير اللجنة التونسية للتحاليل
المالية من هذه الصعوبة وإحالة تصريح بالشبهة إليها .إلى جانب تنفيذ هذا المطلب فقط من جانب البنوك على

المستوى العملي ،ال يوجد ثمة التزام يلزم باإلبالغ عن العمليات المشبوهة بدال من التنصل من التزامات العناية التي
من شانها تحذير العميل في حال االشتباه في غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

الترجيح واالستنتاج
.232

تبدو أوجه القصور الخاصة بهذه التوصية خفيفة .فالمعايير التالية ليست ممتثلة أو ممتثلة جزئيا (-10

 .)17-10 ،16-10 ،13-10 ،11-10 ،7-10 ،5-10 ،2-10 ،1المنهج القائم على المخاطر لم تقع
معاينته .تأتي غالبية القواعد الخاصة بوسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ األوراق المالية ضمن أحد

التوجيهات؛ حظر الحسابات المجهولة غير منصوص عليه في القانون ولكن منصوص عليه بالمنشور؛ وفي كلتا
الحالتين تظل القوة القانونية التي تحدد االلتزام محل نقاش .فشركات التأمين غير مذكورة صراحة من حيث الخضوع

تكرس قاعدة التجزئة؛ وأخي ار ال توجد قواعد عناية خاصة بشركات االئتمان.
للقانون؛ ولم َ
.233
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المعيار  1-11والمعيار  :2-11المادة  75من القانون رقم  2003-75تفرض على الخاضعين

اعتبار من تاريخ تنفيذ العملية أو إغالق الحساب ،السجالت والدفاتر
ا
للقانون حفظ ،لمدة ست سنوات على األقل

المحاسبية والوثائق األخرى التي بحوزتهم على حامل مادي أو إلكتروني من أجل تقديم المشورة وتتبع مختلف مراحل
الصفقات والعمليات المالية التي تتم بعنايتهم أو عن طريق وسيط والتحقق من هوية كافة العاملين والتحقق من مدى

صحتها (ال تشتمل هذه األحكام الشروع في العمليات) .توجيهات اللجنة التونسية للتحاليل المالية الموجهة لعناية
مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة والهيئة الوطنية للبريد ( )02-2006وممثلي األسواق المالية ()002-2007
تؤكد هذه األحكام.
.235

المادة  33من المنشور رقم  2013-15تستأنف العمل بهذه العناصر وتلزم مؤسسات القرض بحفظ

اعتبار من تاريخ
ا
ملفات عمالءها الدائمين أو العارضين واألوراق ذات الصلة بهوياتهم لمدة عشر سنوات على األقل
انقضاء العالقة.
.236

المادة  10من الالئحة  2012/01تلزم شركات التأمين بحفظ كل الوثائق الخاصة بعمليات التأمين

.237

المادة  16من التوجيه رقم  3الصادر عن لجنة التحاليل المالية تلزم وسطاء البورصة وشركات اإلدارة

لمدة عشر سنوات بعد وقوع الخطر أو نهاية عقد التأمين.

اعتبار من تاريخ انقضاء العالقة.
ا
بحفظ ملفات العمالء واألوراق ذات العالقة بهويتهم لمدة  10سنوات على األقل
.238

وبصفة عامة (راجع أقسام التقرير) تلج السلطات المختصة إلى المعلومات الالزمة في توقيتات معقولة.

.239

المعيار  :3-11قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ال يحدد صراحة عناصر المعلومات

الخاصة بالعمليات التي بحاجة للحفظ ،بل والتأكيد على وجوب السماح بتعقب مختلف مراحل الصفقات والعمليات
المالية (راجع المعيار .)1-11
.240

المعيار  :4-11المنشور رقم  2013-15ينص في مادته  34على أنه يجب أن تسمح منظومة حفظ

الوثاق بإعادة تشكيل كافة الصفقات واالطالع في اآلجال المطلوبة على المعلومات المطلوبة من جانب أي سلطة

مختصة .إلى جانب ذلك تشير المادة  32من قانون  2001-65الصادر في  10يوليو 2001م الخاص بمؤسسات

القرض تشير إلى أن البنك المركزي التونسي يباشر الرقابة باالطالع على المستندات وفي عين المكان وأن مؤسسات
القرض المكونين بموجب القانون التونسي وفروع أو وكاالت المحامين القانونيين المقيمين في الخارج والمصرح لهم

بمباشرة نشاطهم في تونس يجب عليهم " أن يقدموا إلى البنك المركزي التونسي كل الوثائق والتحريات واإليضاحات
والمسوغات الضرورية لفحص موقفهم والسماح بالتأكد من أنهم يمثلون تطبيقا ملموسا للنظام المنصوص عليه بشأن
الرقابة على االئتمان والتكاليف والرقابة على مؤسسات القرض".
.241

بموجب المادة  81من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يجوز للجنة التونسية للتحاليل

المالية ،أثناء مباشرة واجباتها الوظيفية ،أن تطلب العون من األشخاص الوارد ذكرهم في المادة  74من قانون مكافحة
176

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،األمر الذي يعني كافة الخاضعين للقانون .تلتزم هذه الكيانات باطالع اللجنة التونسية
للتحاليل المالية على المعلومات الضرورية لتحليل العمليات والصفقات موضوع البيانات المجمعة في اآلجال القانونية

المحددة .وأكدت فيها أيضا أن السرية المهنية ال يحتج بها على اللجنة التونسية للتحاليل المالية في هذه الحالة .كما
تلتزم اللجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا بحفظ الوثائق والتحريات التي تسوغ الموافقة على البيانات التي جمعتها
(المادة  83البند  2من قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب) .وفي المقابل ال يوجد ثمة تدبير يلزم الخاضعين للقانون

بالتأكد استطاعتهم في الوقت المناسب من وضع المعلومات واألوراق المحفوظة تحت تصرف السلطات الوطنية

المختصة.

الترجيح واالستنتاج
.242

االلتزام بحفظ األوراق والوثائق التزام صريح .يؤمل تقديم تفسيرات دقيقة حول عناصر المعلومات التي

يجب حفظها .النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .11

ص

م -12

.243

ه

شخ ص

س

ثي

خط

المعيار  1-12والمعيار  2-12والمعيار  3-12المادة  74مكرر رباعي من قانون مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب تشير إلى أن الخاضعين للقانون والوارد ذكرهم بالمادة  74يجب عليهم توفير أنظمة مناسبة إلدارة
المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي

صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة عالقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة

مشددة ومتواصلة على هذه العالقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم“ .ال تستهدف هذه المادة سوى
جدا .أيا كانت السلطة التنظيمية التي
األشخاص السياسيين األجانب ممثلي المخاطر ولذلك يعتبر نطاق تطبيقها محدودا َ
يمكن إسنادها إلى البنك المركزي التونسي ،ليس من المحتمل أنه يمكن للبنك أن يمد نطاق تطبيق قانون مكافحة غسل
األموال منشئا التزامات جديدة بشأن فئة جديدة من العمالء (األشخاص السياسيين الوطنيين ممثلي المخاطر) .وفي غياب

يمدد هذا التعريف ليشمل األشخاص السياسيين
تفويض صريح في القانون ،ال يمكن لمنشور البنك المركزي التونسي أن ّ
الوطنيين ممثلي المخاطر.
.244

المادة  13من المنشور رقم  2013-15الخاص بمؤسسات القرض يتناول بالتفصيل هذه االلتزامات

ويتطرق بشكل أوسع إلى األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الوطنيين واألجانب ،مستهدفا "األشخاص الطبيعيين
ّ
الذين يشغلون أو شغلوا أثناء عالقة العمل وظيفة عمومية هامة في تونس أو في الخارج وكذلك أقاربهم أو األشخاص
الذين تربطهم بهم عالقات وثيقة ".الملحق  4من هذا المنشور يضع قائمة بأنماط هؤالء األشخاص الطبيعيون

56

.

 56أ) قادة الدول ،رؤساء الحكومة ،أعضاء الحكومات ،ب) النواب ،ت) أعضاء محاكم العدل والمحاكم القضائية الوطنية أو ما بين الدول االخرى،
ث) أعضاء المحاكم الدستورية ،ج) ضباط القوات المسلحة ،ح) أعضاء الهيئات اإلدارية أو المراقبة وإدارة المؤسسات العامة ،د) أعضاء
الهيئات اإلدارية والمراقبة وإدارات الرقابة والتنظيم ،ذ) وكالء الدولة ،المؤسسات العامة وسلطات إدارة الهيئات النقابية وأرباب المهن ،و)

المدراء والمدراء المساعدين وأعضاء المجالس اإلدارية و أي أفراد يمارسون هذه المهام المشابهة لها ضمن المنظمات الدولية.

177

المادة  13تمدد نطاق تطبيق تدابير العناية المحسنة " إلى األشخاص الذين شغلوا لمدة عامين قبل تاريخ الدخول في
عالقة عمل ،وظيفة عامة مرموقة في تونس أو بالخارج" وتعرف ما المقصود باألقارب واألشخاص الذين تربطهم بهم

عالقات وثيقة.
.245

إذا حددت المؤسسات أن العميل شخص سياسي ممثل للمخاطر ،يجب عليهم بموجب المادة  13من

المنشور:

 الحصول على تصريح بعقد أو ،إذا اقتضى األمر ،مواصلة عالقة عمل مع مثل ذلك الشخص من مجلس اإلدارةأو اإلدارة أو أي شخص يتمتع باألهلية القانونية في هذا الشأن.
 اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة أصل الثروة. -القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة لهذه العالقة.

.246

تحدد المادة  77مكرر من قانون مكافحة غسل األموال العقوبات التأديبية لإلخالل بااللتزامات

المنصوص عليها بالمواد  74مكرر ثالثي ورباعي (بخصوص األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر األجانب)
وخماسي سداسي .ونتيجة لذلك من غير المحتمل معاقبة عدم احترام االلتزامات فيما يخص األشخاص السياسيين
ممثلي المخاطر.
.247

إلى جانب ذلك وفيما يتعلق بقطاع التأمين أشارت السلطات التونسية إلى أن المادة  3من الالئحة رقم

 2012/01تلزم شركات التأمين بوضع أنظمة إدارة المخاطر التي تمكن من تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد
الحقيقي شخصا سياسيا ممثال للمخاطر .كما يجب على السلطات التونسية الحصول على تصريح من اإلدارة العليا

قبل (أو مواصل ة ،إذا كان األمر يتعلق بعمل قائم) إرساء عالقات عملية واتخاذ تدابير معقولة إلثبات أصل الثروة
وأصل أموال العمالء والمستفيدين الفعليين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي المخاطر.

.248

يتم وضع المنظومة التونسية فيما يخص الكشف عن األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وتنفيذ

ا لتدابير المحسنة عن طريق المؤسسات المالية المصرفية .غير أن القواعد المنصوص عليها في المادة  74مكرر
رباعي من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لم توضع من أجل وسطاء البورصة وشركات إدارة المحافظ.

.249

المعيار  :4-12وكما هو مشار إليه بشأن المعايير األخرى ،فإن المادة  3من الالئحة رقم 2012/01

الخاصة بتدابير العناية التي يجب اتخاذها بشأن مكافحة غسل األموال في قطاع التأمين تلزم شركات التأمين بوضع
أنظمة إدارة المخاطر التي تمكن من تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي يمثل شخصا سياسيا ممثل للمخاطر
وبذل العناية الخاصة بهذه العمليات.

الترجيح واالستنتاج
.250

المنظومة التونسية فيما يتعلق بالقطاع المالي (المصارف وشركات التأمين) تم تعزيزها بالقانون رقم

 2009-65الصادر في  12أغسطس 2009م لتعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .غير أن قانون
178

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يتناول فقط حاالت األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر األجانب وتم التمديد
عن طريق منشور البنك المركزي التونسي إلى حالة األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الوطنيين دون تنصيص

صريح ،وال توجد نصوص قانونية تتعلق بتطبيق تدابير العناية الواجبة في شأن األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

من قبل الخاضعين الماليين اآلخرين الخاضعين للقانون (وسطاء البورصة وشركات إدارة المحافظ) .وبناء عليه تشير
السلطات التونسية إلى أن المادة  77من القانون رقم  2003-75لم تحدد اختصاص سلطات الرقابة على وضع

المعايير بشأن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،ويشتمل ذلك االختصاص التنظيمي بشكل خاص على

وضع نظام للكشف عن العمليات والمعامالت المشبوهة وقواعد الرقابة الداخلية .يتمتّع البنك المركزي بالصالحيات
التي تم ّكنه من إصدار تشريعات تتعلق بالتصرف الحذر في شأن المخاطر طبقا للقانون  .2001-65وعلى مستوى
المنشور رقم  2003-15يأتي إدخال تدابير العناية الخاصة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الوطنيين مطابقا

خطر مرتفعا على غرار حالة األشخاص
ا
لألحكام القانونية سالفة الذكر عندما تمثل طبيعة العمليات أو نمط العمالء

أخير ،ال
ا
السياسيين ممثلي المخاطر الذين يباشرون أو باشروا وظائف عامة رفيعة المستوى في تونس أو في الخارج.

تشتمل أحكام المادة  74رابعا من القانون سالف الذكر ،بالنسبة للبنك المركزي التونسي ،ال تشتمل على قصر مفهوم
األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر فقط على األشخاص "الذين باشروا أو يباشرون وظائف عامة رفيعة المستوى

في بلد أجنبي" .والحقيقة أن هذه األحكام تغطي نطاقا مختلفا عن نطاق المادة ( 77المادة التي تتناول األشخاص
السياسيين ممثلي المخاطر األجانب) وال يمكن أن ترجح هذه األخيرة.
.251
قانونيا من

فإنها ال تمكنه
غير أنه مهما كانت صالحيات البنك المركزي التونسي في إصدار نصوص تنظيميةّ ،

تمديد نطاق تطبيق قانون مكافحة غسل األموال على فئة جديدة من العمالء (األشخاص السياسيين

ممثلي المخاطر الوطنيين) في حين أن هذا القانون قد اقتصر على تدابير العناية أو المنهج القائم على المخاطر

المتعّلق باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر األجانب (المادة  74م رابعا) .تحدد المادة  77مكرر من قانون
مكافحة غسل األموال العقوبات التأديبية لإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها بالمواد  74مكرر ثالثي ورباعي
(بخصوص األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر األجانب) وخماسي سداسي .ونتيجة لذلك من غير المحتمل معاقبة
عدم احترام االلتزامات فيما يخص األشخاص السياسيين األجانب ممثلي المخاطر.
.252

ص

النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .12

م - 13

.253

س

ف

المعيار  :1-13قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مادته  74خامسا يؤكد على أن "

األشخاص المشار إليهم في المادة  74من القانون الحالي ،عندما يعقدون عالقات مراسلة مصرفية عبر الحدود

وعالقات أخرى مماثلة ،يجب عليهم:
-

جمع بيانات كافية حول المراسل األجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي

يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت فيما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل
هيئة رقابة متعلقة بمنع غسل األموال أو مكافحة تمويل اإلرهاب،
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-

كتابيا.
-

الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل األجنبي وتحديد التزامات الطرفين
االمتناع عن ربط عالقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط عالقات مع

مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.
كما تجدر اإلشارة إلى أن نموذج االستبيان المنصوص عليه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 15

.254

لسنة ( 2013الذي يمكن تحسينه من قبل البنوك) قادر على التحري عن نظام الرقابة المعتمد من قبل المراسل
وخاصة أنه يتناول:
-

التدابير الموضوعة عن طريق المراسل بشأن تحقيق وتدقيق أصل األموال أثناء عمليات التحويل الدولية؛

-

وجود نظام تدقيق القواعد واإلجراءات ذات الصلة بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛

-

وجود نظام للكشف عن الحسابات واألموال المملوكة إلى أشخاص وكيانات صادر بحقها أحكام؛

-

التحقق من امتثالها للتشريع الوطني؛

-

حفظ ملفات تحديد هوية العمالء؛

-

وجود نظام مراقبة الحسابات والعمليات؛

-

وضع نظام للتحقق ،في إطار العالقات القائمة مع البنوك المراسلة ،من أن هذه األخيرة تطبق إجراءات قانون

-

اإلبالغ عن العمليات المشبوهة إلى السلطة المحلية المختصة؛

غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛
-

وجود أو عدم وجود شركات فرعية أو فروع للمراسل في بلد أو بلدان تم تصنيفها "غير متعاونة" مع مجموعة

العمل المالي.
.255

كما أن البند األول من المادة  11من منشور البنك المركزي التونسي تنص على التزام مؤسسات

القرض والبنوك غير المقيمة "بتقييم منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الموضوعة من جانب المؤسسة
(المراسل) بما في ذلك بواسطة استبيان مرفق“.
.256

البند األخير من المادة  4من الالئحة التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية يشير إلى أن "

السلطات المكلفة بالرقابة على مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة والديوان الوطني للبريد تحدد طرق تطبيق هذه

المادة " .كما أن المنشور رقم  2013-15يحدد في مادته  11التدابير التي يجب أن تتخذها مؤسسات القرض عندما

تبرم اتفاقيات مع مراسلين مصرفيين والعالقات األخرى المماثلة .تمثل هذه التدابير استعادة العمل بالقانون والتوجيه
الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،حيث يضيف إليها ملحق المنشور استبيانا يسمح لمؤسسات القرض من
تقييم منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمراسل .يستعيد هذا االستبيان االلتزامات المندرجة
من توصيات مجموعة العمل المالي.
.257

المعيار  :2-13ال يوجد أي نص يتناول مباشرة حسابات العبور ( )PTAغير أن الجهتين (المصرف

المراسل) ُملزمتَين بتحديد مجموعة موجباتها الخاصة.
وُ
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.258

المعيار  :3-13البند األخير من المادة  74-5من قانون مكافحة غسل األموال يمنع رسميا عقد أو

مواصلة عالقة المراسل المصرفي مع بنك أجنبي وهمي وعقد عالقات مع مؤسسات أجنبية تسمح لبنوك وهمية
باستخدام حساباتها".
.259

هذا االلتزام المشار إليه أيضا على مستوى المادة  22من المنشور رقم  2013-15ينوه إلى أن

يعرف البنك
مؤسسات القرض يجب أن ترفض عقد أو مواصلة عالقة المراسل المصرفي عبر الحدود مع بنك وهميّ .
الوهمي بأنه البنك الذي " ليس لديه مقر ثابت يستقبل فيه العمالء وال يوظف شخص أو أكثر لمباشرة النشاط ويتولى

اإلدارة بشكل وهمي؛ وال يحتفظ بالوثائق الخاصة بعملياته؛ وال يخضع لرقابة إحدى سلطات اإلشراف المختصة في

الدولة التي تم تأسيسه بها أو أي دولة أخرى" .هذا وتمنع المادة  23مؤسسات القرض من عقد عالقات مع
المؤسسات المالية األجنبية مثل المراسلين المصرفيين الذين يسمحون لبنوك وهمية استخدام حساباتها المفتوحة على

دفاترها.

الترجيح واالستنتاج
.260

مقتضيات المعايير ( 13.1ب) و  13.2مشمولة بشكل عام .والمطلوب هو المزيد من التفاسير فيما

يتعلق بحسابات نقل األموال .النظام التونسي ملتزم إلى حد كبير بالتوصية رقم .13

ص

م - 14

.261

ت

المعيار  :1-14تطبيقا ألحكام المادة  2من القانون رقم  2001-65الصادر في  10يوليو 201م

بخصوص مؤسسات القرض فإن توفير وسائل دفع ،التي يتم وصفها بالعمليات المصرفية ،من أجل العمالء والتصرف
فيها يتطلب الحصول على ترخيص كمؤسسة قرض .وقع الترخيص كذلك للديوان الوطني للبريد لتقديم خدمات نقل
األموال أو القيم .ويحق فقط لمقدمي خدمات النقل والقيم استالم األموال (التحاويل الواردة) فيما تبقى التحويالت
الصادرة غير مسموحة.
 .262أحكام المادة  14من القانون رقم  2001-65تعرف السلطات التي يتمتع بها البنك المركزي التونسي للتأكد من
احترام األحكام الخاصة باالحتكار المصرفي .الباب الثالث من القانون رقم  2003-75يشتمل على نصوص خاصة

بردع القنواة المالية غير المشروعة .وأشارت السلطات التونسية إلى أن موني جرام ( )MoneyGramوويسترن

يونيون ( )Western Unionليس لهما مؤسسات في تونس .غير أنه عندما يتم نشاط نقل تحويل األموال (من
الخارج فقط) بواسطة هذه الشركات ،يجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أو الديوان الوطني للبريد إبرام اتفاقية أو

طلب ترخيص فقط من البنك المركزي التونسي للدخول في العمل مع هذه الشركات( .رشيد :للتأكد من العبارة األخيرة،
موجودة في النسخة الفرنسية؟)
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المعيار  :2-14يبدو أن السلطات التونسية ال تتخذ

.263

اإلجراءات للتحقق من هوية األشخاص

الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقدمون خدمات تحويل األموال أو القيم دون أن تكون معتمدة من أجل أن تسري
عليهم عقوبات تناسبية وردعية.

وفيما يتعلق بالعقوبات واجبة التطبيق في حالة تعاطي نشاط بنكي غير مرّخص فيه وبموجب المادة
.264
يقدم خدمات بنكية ،بصفة
 14من القانون رقم ُ ،2001-65يمنع أي شخص غير مرّخص له كمؤسسة قرض من أن ّ
ويحجر كذلك على مؤسسات القرض استخدام أساليب من شأنها إثارة الشكوك في نفس الغير حول طبيعة
معتادة،
ّ
يعرض
مؤسسة القرض التي ينتمي إليها .ومن جهة أخرىّ ،
فإن تعاطي نشاط بنكي دون الحصول على ترخيص ّ
ينار أو
صاحبه ،طبقا للمادة  51من هذا القانون ،للسجن الذي قد يصل إلى ثالث سنوات وغرامة قد تبلغ  50.000د ا
أحد هاتين العقوبتين فقط .وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
 .265المعيار  :3.14بما أن خدمات تحويل األموال هي حكر على المصارف ،يتأكد البنك المركزي من التزام
المصارف بمقتضيات قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أساس الموجبات المنصوص عليها في قانون محاربة

تبييض األموال الذي ُيش ّكل إطار رقابة مالئم.
 .266المعيار ( 4-14ج) والمعيار  :5-14إن خدمة نقل األموال محصورة بالمصارف التي سبق وتم اعتمادها
وإخضاعها إلى موجب العناية الواجبة.

الترجيح واالستنتاج

حددا بشكل مسبق لضمان
ا
يتمتع النظام المصرفي بحصرية ممارسة نشاط نقل األموال ويشكل
.267
إطار ُم ّ
تنفيذ موجبات العناية الواجبة في هذا المجال( ..رشيد :الجزء المحذوف أعاله ال وجود له بالنسخة اإلنجليزية ،ماذا
حد كبير بالتوصية رقم .14
عن الفرنسية؟) النظام التونسي ملتزم إلى ّ
ص
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.268

المعيار  :1-15المادة  74البند السادس من قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب تقضي بأن

األشخاص الخاضعين إلى القانون "يجب عليهم ()...

 -إيالء عناية خاصة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية،

عند الضرورة ،للتوقي من ذلك،

 -إيالء عناية خاصة لعالقات األعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان ال تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع

غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب،

 -وضع أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر المرتبطة بعالقات األعمال التي تتم دون حضور مادي لألطراف".

بينما تسري المادة  9من قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية على مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة الديوان
الوطني للبريد ،فهي تستعيد العمل بهذه األحكام ذاتها.

182

.269

يكشف المنشور الموجه إلى مؤسسات القرض أيضا ضرورة تطبيق تدابير عناية إضافية على العمالء

الذين يتصرفون بصفتهم عميل آمر أو مستفيد عندما " تتم العملية بواسطة تكنولوجيات معلوماتية واتصالية حديثة".

ويؤكد المنشور على " جواز الحصول على أوراق ثبوتية تسمح بالتأكد من هوية الشخص المفترض عقد عالقة عمل
معه؛ وتنفيذ تدابير تدقيق وتوثيق نسخة من الوثيقة الرسمية أو مستخرج السجل الرسمي عن الغير المستقل عن

الشخص الذي يجب التحقق من هويته؛ والحصول على تأكيد لهوية العميل من طرف أحد مؤسسات القرض".
.270

المقرر العام رقم  3الصادر عن هيئة السوق المالية والمتعّلق بشروط تنفيذ أوامر البورصة والضوابط

الدنيا للسجالت الممسوكة على حامل الكتروني ينص في مادته رقم  6على أن الوسيط بالبورصة ،الذي يقدم خدمات

تتعّلق باستالم وتنفيذ أوامر البورصة عبر موقع إنترنت مخصص لهذا الغرض ،يلتزم باحترام كل النصوص التشريعية
والتنظيمية الخاصة بقانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب .بموجب المادة  8من التوجيه رقم  3الصادر عن اللجنة
التونسية للتحاليل المالية ،يجب على وسطاء البورصة وشركات إدارة المحافظ:

 وضع إجراءات واتخاذ أي تدابير أخرى ضرورية من أجل الوقاية من استخدام التكنولوجيات الحديثة في أغراضغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
مشددة للتحقق من الهوية والعناية بالعمالء الذين ال تربطهم بهم عالقات عن بعد.
 وضع إجراءات ّ.271

القرار العام رقم  13الصادر عن هيئة السوق المالية يضع على عاتق وسطاء البورصة ومؤسسات

القرض الذين يباشرون نشاط جمع وتحويل أوامر بورصة ،االلت ازمات الخاصة بمعالجة أوامر البورصة عبر اإلنترنت.
لذلك تنص المادة  6من القرار المذكور على أن وسيط البورصة ،الذي يقدم خدمات استالم وتنفيذ أوامر البورصة بما
في ذلك استالم األوامر عبر موقع إنترنت مخصص لهذا الغرض ،يلتزم باحترام كل النصوص التشريعية والتنظيمية

الخاصة بإجراءات فتح الحساب وتلك المتعّلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال.
.272

كما أن المادة  10تنص على أنه عندما ال تندرج عملية تتعّلق باألوراق المالية ،من العمليات المعتاد

إنجازها من قبل العميل وفقا لنوعية األوراق المتبادلة أو المبالغ ،يجب على الوسيط بالبورصة الرجوع إلى حريفه
للتحري بدقة خاصة عن أهداف العملية محل الشك قبل تنفيذ األمر.

.273

المادة  12من المقرر العام ذاته تنص على أن الوسيط بالبورصة ،الذي يقدم خدمات استالم وتنفيذ

أوامر البورصة بما في ذلك استالم األوامر عبر موقع إنترنت مخصص لهذا الغرض ،يجب أن يضع نظام مراجعة
آلي لمراجعة تناسب األمر المحول من العميل عبر موقع إنترنت .في حالة عدم التناسب ينبغي أن يتولى النظام
التجميد اآللي لدخول األمر في نظام التفاوض وإخطار العميل المعني بأسباب التجميد .لذلك بموجب المادة  15من

المقرر العام رقم  13الصادر عن هيئة السوق المالية ،يجب على وسيط البورصة الذي يقدم خدمة استالم األوامر
عبر موقع إنترنت مخصص لهذا الغرض يجب أن يكون لديه نظام توثيق إلكتروني حصل عليه من مقدم خدمات
التوثيق اإللكتروني المعتمد من الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية.
.274

يجب على نظام التوثيق هذا أن يتضمن:

 "شهادة شخصية" التي تسمح بالتحقق من هوية وسيط البورصة وربطها بعناصر التحقق من توقيعه.183

 "شهادة خادم الويب" التي تسمح بالتحقق من هوية خادم الوسيط بالبورصة وتوثيق محتواه..275

يجب على الوسيط بالبورصة أيضا أن يقدم إلى العميل ،الذي اختار تحويل األوامر عن طريق موقع

إنترنت مخصص لهذا الغرض ،مفتاحا خاصا "اسم المستخدم" باإلضافة إلى كلمة السر لضمان أمن وسرية البيانات
المحولة.
.276

يجب على الوسيط بالبورصة التأكد من أن العميل يمتلك شهادة شخصية حصل عليها من مقدم

خدمات المصادقة اإللكتروني للسماح بالتحقق من هويته في الحاالت اآلتية:
 عندما يقوم العميل عبر اإلنترنت بعمليات تحويل األموال أو األوراق المالية من حسابه لحساب أخر مفتوح لدىالوسيط نفسه؛

 -عندما يقوم العميل عبر اإلنترنت بعمليات تحويل األموال أو األوراق المالية من حسابه لحساب أخر مفتوح لدى

وسيط آخر بالبورصة؛
.277

بموجب المادة  16من القرار العام ذاته يجب على نظام االعتماد اإللكتروني الذي يتم الحصول عليه

عن طريق الوسيط بالبورصة يجب أن يتولى سالمة البيانات واعتماد أصلها وحماية الرسائل ذات الطابع السري ،وذلك

بموجب التنظيم الساري في هذا الشأن.
.278

أخير تؤكد المادة  18من القرار ذاته على أن الوسيط بالبورصة الذي يقدم خدمات استالم األوامر عبر
ا

.279

المعيار  :2-15ال يوجد ثمة ضابط يفرض على المؤسسات المالية تبني سياسات أو اتخاذ تدابير

موقع إنترنت مخصص لهذا الغرض يلتزم باإلجراء الدوري لمراجعة أنظمته الحاسوبية مراجعة إلزامية.

ضرورية لتحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تنجم عن تطور المنتجات الحديثة والممارسات
التجارية الحديثة .المؤسسات المالية ليست ملزمة أيضا بتقييم المخاطر قبل إطالق أو استخدام المنتجات الحديثة
والممارسات أو التكنولوجيات أو باتخاذ تدابير خاصة في نظام مكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب للوقاية من
سوء استخدام التكنولوجيات الحديثة.
.280

غير أنه يمكن الكشف عن أن االهتمامات الخاصة بالوقاية من القنواة القناة المالية غير المشروعة قد

تم أخذها في الحسبان من قبل السلطات التونسية خالل إدخال بعض التكنولوجيات في البلد مثل العملة اإللكترونية.
وفيما يتعلق بهذا المنتج األخير "الدينار اإللكتروني" الذي يقترحه الديوان الوطني للبريد وحده ،فإن القيمة القصوى

دينار تونسيا ،أي ما يقرب من  380دوالرا) ،وهوية أي حامل لمحفظة نقود
ا
لمحفظة النقود اإللكترونية محددة (500

إلكترونية يجب التحقق منها وال يجوز استخدام هذا األخير سوى من أجل دفع عدد محدد من المخصصات عن بعد
والمقدمة عن طريق مواقع إنترنت معتمدة من الديوان الوطني للبريد.

الترجيح واالستنتاج

184

.281

يقتصر قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب على إلزام الخاضعين للقانون باالهتمام الخاص بمخاطر

غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق تكنولوجيات حديثة واتخاذ تدابير إضافية ضرورية .قد يتم اقتراح توجيهات
رئيسية على مؤسسات القرض لترافقهم في وضع هذا النوع من التدابير .تقييم المخاطر المرتبطة بطرح منتجات حديثة
وممارسات وتكنولوجيات واتخاذ تدابير مالئمة بالمقابل ليس منصوص عليهما في اإلطار القانوني التونسي .يلتزم
النظام التونسي بشكل جزئي بالتوصية رقم .15

ص

م - 16
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تشتمل المادة  74مكرر على نص عام بخصوص التحويالت اإللكترونية مع التنويه إلى أنه يجب

اتخاذ تدابير العناية خصوصا عندما يقوم األشخاص الخاضعين إلى قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب بصفقات
عارضة في شكل تحويالت إلكترونية .ورد هذا االلتزام في المادة  4من المنشور رقم  2013-15بخصوص

مؤسسات القرض.
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المادة  17من هذا المنشور تعرف التحويل اإللكتروني لألموال بأنه "أي عملية تتم بطريقة إلكترونية

لح ساب عميل آمر عبر مؤسسة مالية أجنبية أو وطنية لتوفير مبلغ مالي تحت تصرف المستفيد لدى مؤسسة مالية

أخرى".

185

المؤسسات المالية الخاصة بالعميل اآلمر بالدفع
.284

المعيار ( 1-16أ) :المادة  17من المنشور رقم  2013-15تلزم مؤسسات القرض بتطبيق تدابير

التحقق من الهوية المنصوص عليها على مستوى الفصل األول من الباب األول على التزامات التحويالت اإللكترونية
لألموال ،بيد أن االلتزامات العامة تختص من حيث المبدأ بالتحقق من هوية العمالء.

.285

المادة  18من المنشور ذاته تفرض على مؤسسات القرض االلتزام بإدراج بيانات صحيحة ومفيدة عن

العميل اآلمر بالدفع والمستفيد وذلك في إطار انجاز أي عملية تحويل إلكتروني صادرة عن عميل عرضي وعند القيام

بتحويالت جماعية التي تتصل بعمليات غير روتينية .ال تحدد هذه النصوص أنواع المعلومات التي يجب ادراجها في هذه
التحويالت.
.286

المعيار (1-16ب) :ال توجد نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة بالمعلومات المطلوبة حول

.287

وتطبيقا للمنشور رقم  2013-15يلتزم المحاسبون القانونيون بتطبيق تدابير التحقق من الهوية

المستفيدين من التحويالت اإللكترونية.

المنصوص عليها بالفصل األول من الباب األول (تدابير العناية والتصاريح الخاصة بالعمالء والعمليات) على

عمليات التحويل اإللكترونية لألموال (المادة .)17
ولهذا الغرض يجب عليهم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين (المادة  )5واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته

بواسطة الوثائق الرسمية والوثائق األخرى الصادرة عن مصدر موثوق ومستقل حتى تتوافر لديهم المعرفة الكافية

بهويته".

يجب عليهم (المادة  )6على األخص:
 بالنسبة لكل العمالء تحديد ما إذا كان العميل يتصرف لحساب الغير واتخاذ ،إذا اقتضى األمر ،أي تدابير معقولةللحصول على بيانات التحقق من الهوية الكافية التي تسمح بالتحقق من هوية الغير؛

 اتخاذ كافة التدابير المعقولة لفهم ملكية العميل وهيكل الرقابة عليه عندما يكون العميل شخص معنوي أو هيئةقانونية؛

 -تحديد من هم األشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يباشرون رقابة فعلية في نهاية المطاف على العميل؛

والتأكد من أن العميل ليس اسما مستعا ار أو شركة وهمية.
.288

المادة  18من القانون رقم  2013-15تفرض على مؤسسات القرض الدخول في أي عملية تحويل

إلكتروني والرسائل المتعلقة بتحريات صحيحة ومفيدة خاصة بالعميل اآلمر بالعميلة والعميل المستفيد .يجب على
المجمعة أثناء إنجاز
مؤسسات القرض القيام برقابة منتظمة على تحديث ومالئمة الوثائق والبيانات أو المعلومات
ّ
واجب العناية الخاصة بمعرفة العمالء (.)9
.289

وفي المقابل ،ال يذكر المنشور رقم  2013-15أي من هذه المعلومات المطلوبة بخصوص حسابات

المستفيدين وأسماءهم والرقم المرجعي الوحيد للعملية الذي يسمح بتعقب العملية.
186
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المعيار  :2-16المادة  18من المنشور رقم  2013-25يلزم الخاضعين للقانون إيالء اهتمام خاص

لعمليات التحويل الجملية غير أن هذا االلتزام منصوص عليه بخصوص التحويالت المتصلة بعمليات غير روتينية.
وفي هذا الصدد يجب على المؤسسات المالية الدخول في أي عملية تحويل إلكتروني والرسائل المتعلقة بتحريات

صحيحة ومفيدة خاصة بالعميل اآلمر بالعميلة والعميل المستفيد .غير أنه ال يوجد ثمة التزام يفرض على مؤسسات
القرض إدراج رقم حساب العميل اآلمر أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية.
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المعيار  :4-16/3-16النظام التونسي ال يربط ،بحد أدنى ،تنفيذ المتطلبات المتصلة بااللتزام بالتأكد

من وجود جميع المعلومات المطلوبة والصحيحة عن العمالء اآلمرين والمستفيدين من التحويالت عبر الحدود .فيما
يخص التحقق من هوية العميل اآلمر ،وبينما لم ينص المنشور على حد أدنى خاص (أدنى من  1000دوالر/يورو)،

تسري االلتزامات على كل عمليات تحويل األموال .كما أن المادة  21التي تتناول المحظورات بصفة عامة قد نصت
في بندها الثالث " إذا كانت بيانات التحقق من الهوية غير كافية ،يجوز لمؤسسات القرض استكمال التحقق من هوية

العميل والمستفيد بعد نشأة عالقة العمل على أن تكون مخاطر غسل األموال مدارة بشكل فعال بما في ذلك عن
طريق( :أ) تحديد الحدود بالنسبة للعمليات التي ينبغي إنجازها (المبلغ وعدد العمليات وأنواعها)؛ (ب) الرقابة على
العمليات المعقدة أو التي تدور حول مبالغ مرتفعة على غير العادة قياسا بمخاطر عالقة العمل المعنية .كافة

المؤسسات المالية التونسية عضوا في الشبكة الدولية المسماة سويفت « .»SWIFTيسمح هذا الكود لآلمر بعملية

التحويل الدولي والمستفيد تحسين إمكانية تعقب العملية ومن ثم زيادة موثوقيته.
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المعيار  :5-16وفقا للسلطات التونسية ،المواصفات التونسية ( )NT 112.15المعتمدة بقرار من

وزير الصناعة في  8مايو 1999م يحدد النصوص واجبة التطبيق في تونس على التحويالت المصرفية والبريدية.
وفيما يتعلق بالتحقق من هوية العميل اآلمر بالدفع ،تقتضي هذه المواصفات ذكر بيان الهوية المصرفية (التي يرمز

لها بالرمز  )RIBأو البريدية (التي يرمز لها بالرمز  )RIPللعميل اآلمر بالدفع؛ غير أن بيان الهوية المصرفية
كمرجع للعميلة ال يحدد اسم العميل اآلمر بالدفع وعنوانه وهويته الوطنية ،وعلى نفس المنوال ال تنظم هذه المواصفات
حالة التحويالت التي يتم إجراءها في غياب الحساب حيث يجب ذكر الرقم المرجعي الوحيد للعملية.
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المعيار  :6-16من حيث المبدأ ،يسمح بيان التعريف البنكي ( )RIBبإعادة تشكيل نمط مسار

التحويل اإللكتروني الوطني ،إال أنه ،وبالنسبة لتحويالت األموال المدعومة بحسابات بنكية ،ال توجد أي قاعدة ذات

صلة برقم مرجعي فريد للعملية .فضال عن ذلك ،فال يوجد أي نص قانوني يمكنه التنبؤ بوجود قواعد يكون من شأنها

تحديد مدة زمنية تتيح لبنك المستفيد سلطات مختصة وسلطات مالحقة جنائية ،وعلى أن تكون هذه المدة الزمنية 3
أيام عمل بالنسبة للمدعين األولين وعلى الفور بالنسبة للسلطة المختصة السابقة.
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كما ينبغي على السلطات التونسية توفير وثائق إضافية حول القواعد المتعلقة بالحصول على البيانات وتوقيت

ذلك من ِقبل بنك العميل اآلمر عن طريق بنك المستفيد ،ومنح هذه الوثائق للسلطات المختصة والسلطات القضائية.
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المعيار ُ :7-16يعد جميع األشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ملزمون
.295
بالحفاظ على الوثائق التي يحتفظون بها على األجهزة أو الوسائط اإللكترونية وذلك بغرض الرجوع إليها عند االقتضاء،
وألغراض التتبع لمختلف مراحل العمليات والمعامالت المالية التي يقومون بها أو يقوم بها وسطاء لفائدتهم (أنظر التوصية

رقم  .)11وبموجب المادة  75من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يشمل هذا االلتزام العام التحويالت المالية
اإللكترونية بشكل أساسي .وعالوة على ذلك ،ووفقا للمادة  18من المنشور  ،15-2013فإن النصوص الخاصة بواجب

االحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها بالمنشور تنطبق على عمليات التحويل اإللكتروني لألموال .ومع ذلك ،فإن المادة 33
من المنشور ،والتي تحدد شروط وفترات االحتفاظ بهذه الوثائق توجب االحتفاظ بالوثائق والمعلومات المحددة في
المعامالت ولم تحدد طبيعتها (أنظر تحليل التوصية رقم .)11
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المعيار  :16.8وفقا للمادة  19من المنشور  ،15-2013فإنه في حالة خرق اللوائح المعمول بها بشأن

التحويالت المالية اإللكترونية ،ي جب على المؤسسات المصرفية التي تتصرف نيابة عن العميل اآلمر رفض تنفيذ إجراء أي
عملية ،مع األخذ في االعتبار أن النظام التونسي ال يغطي جميع المتطلبات من خالل المعايير من  1-16إلى 7-16
(أنظر الفقرات السابقة).

المؤسسات المالية الوسيطة
.297

المعيار  :9-16ليس هناك أي نظام قانوني يفرض على المؤسسات المالية ،التي تعمل كوسيط ،التأكد من أن

جميع المعلومات عن العميل اآلمر بالدفع والمستفيد والتي تصاحب التحويالت المالية اإللكترونية عبر الحدود ال تزال
ُمعلقة.
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المعيار  :10-16بموجب المادة  76من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،هناك شرط ِ
يلزم

األشخاص الخاضعين لهذه المادة بوجوب االحتفاظ بكافة الوثائق الالزمة لتتبع المراحل المختلفة للتحويالت والمعامالت
المالية التي تتم من خالل وسطائهم ،وكذلك الكشف عن هوية جميع أصحاب المصلحة وضمان دقتها لمدة  10سنوات
على األقل .وقد تم تضمين هذا الشرط في المنشور  15-2013المتعّلق بمؤسسات القرض في المادة  33والتي ال تحدد

بشكل دقيق نوعية البيانات التي يجب االحتفاظ بها ،من ذلك البيانات المستلمة مع باقي المعلومات أو البيانات األخرى
غير الكاملة ،لوجود نقائص تقنية ،والموجهة للمؤسسات المالية األخرى في إطار سلسلة عمليات الدفع.
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المعيار  :11-16ال توجد اجراءات تفرض على المؤسسات المالية الوسيطة اتخاذ تدابير من أجل تحديد

.300

المعيار  :12-16ليس ال توجد اجراءات تلزم المؤسسات المالية الوسيطة بوجوب امتالك سياسات وإجراءات

تتضمن المعلومات المطلوبة عن العميل اآلمر بالدفع أو المستفيد.
التحويالت اإللكترونية العابرة للحدود التي ال
ّ

تتضمن المعلومات المطلوبة
قائمة على المخاطر والتي من شأنها تقرير مآل التحويالت اإللكترونية العابرة للحدود والتي ال
ّ
عن العميل اآلمر بالدفع والمستفيد.
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المؤسسات المالية للمستفيد
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المعايير من  13-16إلى  :15-16تنص المادة  20من المنشور  15-2013على أنه " يجب على

.302

يجب على هذه المؤسسات أن تقرر ووفقا للمخاطر ،الوقت المناسب لتنفيذ أو تعليق أو رفض التحويالت

تم قبولها لفائدة حرفائها والتي ال تتضمن جميع أو
مؤسسات القرض أخذ اإلجراءات المناسبة لتحديد التحويالت المالية التي ّ
بعض البيانات الخاصة بالقائم بالتحويل وبالمستفيد.

اإللكترونية لألموال التي ال تتضمن أو تتضمن بعض المعلومات المطلوبة عن العميل اآلمر بالدفع والمستفيد" .ومع ذلك،
فال يوجد في هذا الصدد أي التزام حيال وضع إجراءات أو سياسات تقوم على المخاطر ذات الصلة بغسيل األموال /

تمويل اإلرهاب.

مشغلي خدمات تحويل األموال أو السندات
.303

المعيار  :16-16وفقا للسلطات التونسية ،فإن مقدمو خدمة تحويل األموال يمارسون عملهم في تونس (مثل

موني غرام  MoneyGramوويسترن يونيون  )Western Unionفي إطار شراكة مع البنوك والديوان الوطني للبريد
التونسي .وهكذا تظل اإلجراءات القانونية الخاصة بتحديد هوية المستفيد والعميل اآلمر بالدفع من مسؤولية مقدمي

الخدمات والبنوك الشريكة .ولكن لم يتم تبني أي نص يتعلق بالتزامات مقدمي الخدمات من قبل السلطات التونسية.
.304
السندات.
.305

المطبقة على ُمشغلي خدمات تحويل األموال أو
المعيار  :17-16إن فريق التقييم ليس على دراية بالنصوص ُ

المعيار  :18-16على الرغم من التجميد المنصوص عليه بالمادة  72مكرر من قانون مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي ال تتعلق سوى بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  ،1267لم يقع اتخاذ أية أحكام أو اجراءات
من قبل السلطات التونسية وذلك من أجل التأكد على أنه في إطار انجاز التحويالت المالية اإللكترونية ،فإن المؤسسات

المالية تتخذ تدابير خاصة بتجميد واحترام حظر تنفيذ المعامالت مع األفراد والكيانات عمال بااللتزامات المنصوص عليها
في ق اررات مجلس األمن الدولي ذات الصلة بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله ،مثل الق اررات  1267و ،1373والق اررات المنبثقة
عنها.

الترجيح واالستنتاج
.306

إذا كان قانون مكافحة غسل األموال والمنشور المتعّلق بمؤسسات القرض قد قاما بإقرار القواعد األساسية

الخاصة بالتزامات المؤسسات المالية تجاه التحويالت اإللكترونية ،وفي غياب األحكام القانونية التي تشرح بالتفصيل هذه

اإلجراءات القانونية الواجب تنفيذها ،فهناك عدة جوانب لم يتم مراعاتها ،وهي تتعلق أساسا بالتزامات المؤسسات الوسيطة
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ومؤسسات المستفيدين ،واالحتفاظ بالبيانات ،والقواعد المطبقة على ُمشغلي خدمات تحويل األموال ،وتنفيذ العقوبات المالية
المستهدفة .النظام التونسي غير ملتزم بالتوصية رقم .16
ص

م – 17

ى ط فث ث

.307

يتضمن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب اللجوء إلى طرف ثالث وذلك حال إقامة أي عالقة بين

.308

المعيار  :1-17تنص المادة  74مكرر على أن األشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل

األشخاص الخاضعين لهذا القانون وعمالئهم.

اإلرهاب يجب عليهم " الحصول عند لجوئهم إلى الغير ،على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع
الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب واتخاذه التدابير الالزمة لذلك وقدرته ،في أقرب
اآلجال ،على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة ،على أن تبقى مسؤولية

التحقق من هوية الحريف في كل األحوال محمولة عليهم " .وإذا فشلت مؤسسات القرض في التحقق من البيانات أو في

حالة ما إذا كانت المعلومات غير كافية أو من الواضح أنها وهمية ،يجب أن تمتنع هذه المؤسسات عن فتح أي حساب،

أو إقامة أية عالقة عمل أو االستمرار فيها ،أو تنفيذ العملية أو التحويل والنظر في القيام بتصريح بالشبهة .وتنص المادة

نفسها على أن هذا اإلجراء يجب أن يتم وبشكل خاص في حالة ما إذا تعلق األمر بإقامة الخاضعين لهذا القانون لعالقة

عمل  ،أو في حالة وجود شبهات غسل أموال  /تمويل إرهاب؛ ومع ذلك ،فليس هناك أي التزام يقع على عاتق المؤسسات
المرخص لها باللجوء إلى أطراف ثالثة ،وذلك لضمان امتثالها لمتطلبات االحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في إطار
التوصية رقم .11
.309

تنص المادة  7من المنشور  15-2013على أنه في حالة استعانة المؤسسات بأطراف ثالثة للتأكد من هوية

العمالء ،يجب اتخاذ التدابير المناسبة لضمان قدرة األطراف الثالثة على االلتزام بتوفير نسخ من بيانات تحديد الهوية
وغيرها من الوثائق المتعلقة بالعمالء عند طلبها وفي أسرع وقت ممكن ،والتأكد أيضا من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم

والقوانين وللرقابة ذات الصلة بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وأن يكون الطرف الثالث ذو أهلية قانونية

وهوية واضحة ويمكن التعرف عليه بسهولة .وفي جميع الحاالت ،ال يعد اللجوء إلى طرف ثالث إعفاء لمؤسسة القرض من
مسؤولياتها تجاه تحديد هوية العمالء.
.310

وعالوة على ذلك ،فإن المادة رقم  4من قرار ﺍللجنة ﺍلتﻭنسية للتحاليـل ﺍلمالية ( )CTAFرقم 03-2007

الصادر في  22مارس 2007م ،والتي تضع مبادئ توجيهية عامة لألسواق المالية ذات الصلة بالكشف واإلبالغ عن
العمليات أو التحويالت المالية المشبوهة ،تنص على نفس االلتزامات في حالة االستعانة بوسيط أو طرف ثالث من ِقبل
الوسطاء وشركات إدارة محفظة األوراق المالية التي تعمل لحساب الغير (المادة  4من القرار).
.311

المعيار  :2-17تؤكد المنظومة التي تم وضعها بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أنه

يجب على األشخاص الخاضعين لهذا القانون " االهتمام بشكل خاص بعالقات العمل مع األشخاص في الدول التي ال
تطبق ،أو تقوم بشكل غير كاف بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" (المادة 74
190

سادسا) .هذه المادة ال تشير صراحة إلى األطراف الثالثة والمشاركين في األعمال ،ولكنها تشير بشكل عام إلى ضرورة أن

يضع أي شخص خاضع للقانون بعين االعتبار ضعف البلدان التي يأتي منها العمالء الذين يقومون معهم بإقامة وتطوير

واستم اررية عالقات العمل .ويتناول المنشور  15-2013هذا االلتزام في المادة  15مع اإلشارة صراحة إلى مخاطر الدول
المشار إليها بالبالغات العمومية لمجموعة العمل المالي " "GAFIباعتبارها دوال ال تطبق أو تطبق بشكل غير كاف
المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .عالوة على ذلك ،تقوم ﺍللجنة ﺍلتﻭنسية للتحاليـل ﺍلمالية
من خالل موقعها اإللكتروني بنشر بالغات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالدول غير المتعاونة.
حدد المنشور رقم  ،01-2006الذي ينظم عمليات االستعانة بمصادر
.312
التشريعات المتعّلقة بالمناولةّ :
خارجية ،بعض المبادئ التي يجب مراعاتها من قبل مؤسسات القرض في عقود المناولة المتعّلقة ببعض أنشطتها ،باستثناء
العمليات المصرفية المذكورة في المادة رقم  2من قانون المصارف.
-

يجب على مؤسسات القرض التي ترغب في التعاقد مع مزودي خدمات غير مقيمين الحصول على ترخيص

-

تخضع جميع العمليات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القرض التي يقع مقرها في الخارج لفائدة فروعها

مسبق من البنك المركزي التونسي.

المتواجدة بتونس ،إلى واجب التصريح للبنك المركزي التونسي.

مقدم الخدمات بتوفير جميع الوثائق والمعلومات التي يطلبها
ينص عقد الخدمات صراحة على التزام ّ
 يجب ّأن ّ
البنك المركزي التونسي منه وقبول قيام هذا األخير بعمليات مراقبة العمليات الموكلة إليه بالمقر الرئيسي للمزود كما
يلتزم مزود الخدمات بعدم إسناد العمليات الموكلة إليه من قبل مؤسسة القرض إلى مزود آخر.
.313

المعيار  :3-17تنص المادة رقم  74مكرر في النقطة رقم  4من قانون سنة  2003المنّقح في سنة 2009م

على ما يلي« :على األشخاص المذكورين بالفصل  74من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية)..…( :

 )4الحصول ،عند لجوئهم إلى الغير ،على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع
ورقابة متصلين بمنع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب واتخاذه التدابير الالزمة لذلك وقدرته ،في أقرب اآلجال،
على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة ،على أن تبقى مسؤولية التحقق

من هوية الحريف في كل األحوال محمولة عليهم"..

.314

ينص تعميم البنك المركزي التونسي في مادته السابعة الخاصة باألحكام المماثلة على ما يلي " :في حالة

استعانة المؤسسات بأطراف ثالثة للتأكد من هوية العمالء ،يجب عليها القيام بما يلي:

 اتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من قدرة األطراف الثالثة على االلتزام بتوفير نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرهامن الوثائق المتعلقة بالتزامات اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء.

 -التأكد أيضا من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والقوانين وللرقابة ذات الصلة بقانون مكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب.

 -أن يكون الطرف الثالث ذو أهلية قانونية وهوية واضحة ويمكن التعرف عليه بسهولة.

وفي جميع الحاالت ،ال يعد اللجوء إلى طرف ثالث إعفاء للمؤسسة من مسؤولياتها تجاه تحديد هوية العمالء"
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الترجيح واالستنتاج
.315

ال توفر النصوص الرقابة على امتثال األطراف الثالثة لقواعد االحتفاظ بالوثائق والسجالت ،كما أنها ال تتناول

بشكل واضح الموقف القانوني الذي يقع على الطرف الثالث في أحد الدول التي ال تمتثل لتوصيات مجموعة العمل المالي.
باإلضافة إلى ذلك ،لم يتم تقديم أي نص يتعلق بالموقف القانوني الذي يقع على المؤسسة المالية في حالة استعانتها
بطرف ثالث من بين المجموعة المالية نفسها .النظام ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .17

ص

م – 18

ع

ش

في خ ج

تنص المادة  77من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن " تتعهّد الجهات المكلّفة بمراقبة
.316
األشخاص الخاضعين لهذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة
مدى االلتزام بتنفيذها .ويجب أن تتضمّن هذه البرامج والتدابير التطبيقية وضع:

 نظام لترصد العمليات والمعامالت المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام
بواجب التصريح،

 قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إق ارره،
 برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها ".
.317

يتناول المرسومان رقم  2011-6الصادر بشأن تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة في مؤسسات القرض ،ورقم -15

 2013الصادر بشأن تنفيذ قواعد الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب بالتفصيل
التدابير القائمة .كما يتناول الفصل األول من الباب الثاني من المرسوم  15-2013قواعد الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر

من قبل البنك المركزي التونسي.
.318

المعيار (1-17أ) :تنص المادة  26من  -المرسوم رقم  15-2013على أنه " يجب على المؤسسات امتالك

النظام ،والموارد البشرية واللوجستية واإلجراءات الداخلية وأن تكون واضحة ودقيقة ،وذلك لضمان التطبيق السليم واالمتثال
لألحكام القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" .ووفقا لهذا المرسوم ،تشكل هذه اإلجراءات

جزءا من نظام الرقابة الداخلية على النحو الذي حددته المادة  3من المرسوم رقم  19-2006الصادر بشأن الرقابة
الداخلية المفروضة من ِقبل مؤسسات القرض .وتنص المادة  3هذه على ما يلي:

" يشير نظام الرقابة الداخلية إلى مجموعة من العمليات واألساليب والتدابير الالزمة لضمان السالمة في جميع
األوقات وفعالية وكفاءة هذه العمليات ،كما يشمل حماية مؤسسة القرض أو البنك غير المقيم ،وكذلك مصداقية
التقارير المالية وامتثال هذه العمليات للقوانين واللوائح السارية .ويشتمل نظام الرقابة الداخلية هذا على ما يلي:
أ) نظام للرقابة على العمليات واإلجراءات الداخلية.

ب) نظام للمحاسبة ومعالجة المعلومات.
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ج) نظم لقياس درجة المخاطر واإلشراف والسيطرة عليها.

د) نظام للتوثيق والمعلومات.

يتعين على مؤسسة القرض والبنوك غير المقيمة التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية يتناسب مع طبيعة وحجم
أنشطتها ،وكذلك مع المخاطر التي يتعرضون لها".

.319

تميز المادة  7من  -المرسوم رقم  ،19-2006والصادرة بشأن الرقابة الداخلية لمؤسسات القرض والبنوك غير

المقيمة ،بين الرقابة المستمرة والرقابة الدورية الخاصة بمراجعة االمتثال .وبالتالي ،فمن الواضح أنه ينبغي التأكيد على

المنفذة ،واالمتثال لإلجراءات األخرى التي تتعلق برصد
الرقابة المستمرة لمراجعة االمتثال ،واألمن ،والتحقق من العمليات ُ
المخاطر ،وذلك من خالل مجموعة من الوسائل المناسبة ،ومن ِقبل موظفين معينين خصيصا إلنجاز هذه المهمة.
وبالمقابل ،وفي حالة ما إذا كان حجم مؤسسات القرض يتطلب ذلك ،ينبغي تنفيذ اإلجراءات المسؤولة عن القيام بمراقبة

دورية ،وذلك من خالل وكالء آخرين .ويجب على مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة التأكد من أن هؤالء الوكالء

متوفرون بعدد كاف ،ومؤهلون ،ولديهم الوسائل ،وخاصة أدوات وأساليب تحليل المخاطر التي تتناسب مع أنشطة المؤسسة
وحجمها .بموجب المادة  8من التعميم نفسه ،وفي حالة ما إذا كان حجم مؤسسة القرض ال يبرر إسناد مسؤوليات المراقبة
المرجعة الدورية إلى أكثر من شخص ،فإن هذه المسؤوليات يمكن أن يتم إسنادها إما إلى شخص واحد فقط أو
المستمرة و ا
إلى هيئة إدارية تضمن ،تحت رقابة مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة ،التنسيق بين جميع األجهزة المتنافسة من أجل تنفيذ
هذه المهمة .وبموجب المادة  9من المرسوم رقم  ،19-2006يتم إبالغ مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة من ِقبل الهيئة
اإلدارية بشأن تعيين مسؤولين للرقابة المستمرة والدورية ،والتي تم ذكرها في المادة  8من المرسوم الحالي.
.320

ومن ثم ،يجب على مؤسسات القرض إنشاء جهاز لرصد االمتثال .تنص المادة  ،34الفقرة رابعا من القانون

 65-2001بشأن مؤسسات القرض ،على وجوب امتالك مؤسسات القرض لنظام مراقبة االمتثال ،والذي يوافق على
إنشائه مجلس اإلدارة أو هيئة الرقابة ومراجعته سنويا .وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي على مؤسسات القرض إنشاء هيئة

لالمتثال داخل هيكلها التنظيمي يكون من شأنها ممارسة رقابة مستمرة لالمتثال تعمل تحت سلطة مجلس اإلدارة أو هيئة

الرقابة .وتكون هذه الهيئة معنية على وجه الخصوص بتحديد وتقييم مخاطر عدم االمتثال للقوانين واللوائح وقواعد سير
العمل في المهنة والممارسات الحسنة.
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أصدر البنك المركزي التونسي التعميم رقم  2006-6بشأن إنشاء نظام لمراقبة االمتثال داخل مؤسسات

.322

في إطار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وبموجب نصوص المادة رقم  12من التوجيه رقم ،2

القرض ،والذي يحدد مهامه بتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة وكذلك اإلجراءات الواجب اتباعها بشأن مراقبة االلتزام.

يجب على المسؤول المعين كمراسل للجنة التونسية للتحاليل المالية وكذلك نائبه أن يكونا جزءا من الهيئة المشكلة بصفة
مستمرة لمراقبة االمتثال.

.323

المعايير ( 1-18ب) و(ج) :يتعين على المؤسسات المالية المنظمة وضع إجراءات لتعيين الموظفين (والسيما

المادة  83من المرسوم رقم  2478-99للوسطاء في المعامالت الخاصة بسوق األوراق المالية) ،لضمان أن يتم تنفيذ هذه

اإلجراءات وفقا للمعايير المطلوبة.
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ينص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مادته رقم  77على وجوب قيام السلطات المسؤولة

.324

بتطوير البرامج والممارسات المناسبة لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وضمان تنفيذ هذه البرامج .وتمت

اإلشارة في هذه المادة إلى أن " هذه البرامج والممارسات ينبغي أن تشتمل على إنشاء […] برامج للتدريب المستمر لصالح

موظفيها".

تذ ِّكر المادة  26من المرسوم  2013-15بشكل توضيحي أن مؤسسات القرض ينبغي عليها امتالك الموارد
.325
البشرية الالزمة لضمان التطبيق الصحيح واالمتثال الجيد لألحكام المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
باإلضافة إلى ذلك ،تشير المواد  37و 38و 39إلى ضرورة إطالع الموظفين في مؤسسات القرض حول اإلجراءات
الداخلية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وكذلك تنفيذ برامج تدريبية لصالح هؤالء الموظفين حول على

التقنيات واألساليب واالتجاهات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وبالتوازي ،فإن المادة  39تستوجب على
مؤسسات القرض الوفاء بالتزاماتها السارية في اإلطار القانوني والتنظيمي عند االستعانة بمصادر خارجية بشكل كامل أو
بشكل جزئي فيما يخص نظم الرقابة الداخلية إلدارة مخاطر غسل األموال .ومع ذلك ،فإن إمكانية االستعانة بمصادر
خارجية في جهاز الرقابة الداخلية إلدارة مخاطر غسل األموال تحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بامتثالها لمعايير مجموعة
العمل المعنية باإلجراءات المالية المتعلقة بغسل األموال " ،"GAFIوالتي تتطلب دعما مباش ار للخاضعين المعنيين بتنفيذ

التزامات مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ،وعدم السماح لالستعانة بأطراف ثالثة سوى للوفاء بااللتزام باتخاذ
تدابير العناية الواجبة المحددة (.)RC17
.326

وتلزم المادة  14من التوجيه  2006-02الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية مؤسسات القرض،

والبنوك والديوان الوطني للبريد التونسي بضرورة " إعداد برامج التدريب المستمر " .ويتم تقديم العديد من البرامج التدريبية
من ِقبل مؤسسات القرض لموظفيها سواء على المستوى الداخلي أو بشكل مشترك مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وعالوة على ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن المادة  38من التعميم  2013-15ألزمت مؤسسات القرض بإقامة برنامج تدريبي
مستمر لصالح الموظفين بما في ذلك إعطاءهم معلومات حول التقنيات واألساليب واالتجاهات في مجال مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .كما ينبغي أن يشتمل هذا التدريب على جميع الجوانب التنظيمية في هذا المجال ،وعلى وجه
الخصوص االلتزامات ذات الصلة بتوفير العناية الواجبة تجاه العمالء والعمليات واإلبالغ عن العمليات والمعامالت
المشبوهة .وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها البنوك بشأن تدريب موظفيها على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

كبير كما يتضح من الرد على االستبيان السنوي حول نظام مكافحة غسل
تنبغي اإلشارة إلى أن جميع البنوك حققت تقدما ا
األموال وتمويل اإلرهاب .وبالفعل ،فقد استفاد أكثر من  700شخص من برنامج التدريب في عام 2013م.
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المعيار (1-18د) :تنص المادة  32من  -المرسوم رقم  2013-15على أن " نظام الرقابة الداخلية إلدارة

مخاطر غسل األموال يجب أن تتم مراجعته وفقا لفترات زمنية تأخذ في االعتبار طبيعة وحجم عمليات المؤسسة
وتعقيداتها ،وفي جميع الحاالت مرة واحدة على األقل كل سنتين.

يجب التصديق على النصوص المرجعية لمهام نظام الرقابة الداخلية إلدارة مخاطر غسل األموال ،وذلك من

خالل لجنة المراجعة الداخلية الدائمة.
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يجب أن توثق نتائج عمليات المراجعة في تقرير موثق من ِقبل اللجنة الدائمة للمراجعة الداخلية وإحالته إلى

مجلس اإلدارة أو إلى هيئة الرقابة التي تتخذ التدابير الالزمة لضمان المتابعة الدقيقة" .ويعد االستقالل القانوني

لهياكل المراجعة الداخلية مكفوال بموجب المادة  8من التعميم.
.328

تنص المادة  12من توجيه ﺍللجنة ﺍلتﻭنسية للتحاليـل ﺍلمالية رقم  3على أنه يجب على الوسطاء العاملون في

المنشأ بموجب
سوق األوراق المالية وشركات إدارة المحافظ وضع قواعد للرقابة الداخلية وذلك من أجل تقييم فعالية النظام ُ
الشروط التي وضعتها السلطات المخولة بالرقابة .وعالوة على ذلك ،يجب عليهم التأكد من أن فروعهم الكائنة في الخارج

لديها إجراءات رقابة ويتمتعون بالعناية الواجبة المساوية لإلجراءات المطبقة لديهم على األقل .كما يجب عليهم إبالغ
الجهات الرقابية الخاصة بهم في حالة ع دم قدرة فروعها في الخارج على تطبيق اإلجراءات المناسبة لمكافحة غسل األموال

وقمع تمويل اإلرهاب.
.329

وكذلك ،تنص المادة  82من الئحة هيئة السوق المالية الصادرة بشأن هيئات االستثمار الجماعي في األوراق

المالية وإدارة محافظ األوراق المالية لصالح الغير على أن يقوم المسؤول اإلداري (وسيط في سوق األوراق المالية أو
مؤسسة ائتمان أو شركة إدارة) بإنشاء وظيفة لمراقبة االمتثال والرقابة الداخلية الفعالة تمارس بشكل مستقل .ويجب على

هذا المسؤول اإلداري أيضا تقييم مدى كفاية وفعالية التدابير واإلجراءات المعمول بها للكشف عن أي خطر ذو صلة بعدم

االمتثال لاللتزامات المهنية والمخاطر المرتبطة بها والحد من هذه المخاطر ،وأخيرا ،تقييم آليات الرقابة الداخلية واألنظمة

األخرى المطبقة بموجب أحكام التنظيمية والتدابير المتخذة لمعالجة أي قصور محتمل.
.330

بموجب المادة  65مكرر من النظام األساسي للشركات الوسيطة العاملة في سوق األوراق المالية ،يجب على

الشركة الوسيطة إنشاء دليل إجراءات يشتمل ما يلي:

 وصف لهيكلها التنظيمي ،وهياكلها الوظيفية والعملية المختلفة ،وتوصيف للوظائف وتحديد تفويض السلطاتوالمسؤوليات.
 اإلجراءات التي تصف العمليات المختلفة الخاصة بسير العمل ،بما في ذلك إجراءات المعالجة المعلوماتية،وتحديد عمليات الرقابة الالزمة في عمليات منح الترخيص والتنفيذ والتسجيل ،والتي ترتبط بأهداف الرقابة

الداخلية.

 اإلجراءات ،والتنظيم المحاسبي وقواعد معالجة العمليات.المعيار  :6-18يجب أن تُطبق المادة  3من التعميم  2006-19الصادر بشأن الرقابة الداخلية لمؤسسات
.331
القرض (انظر المعيار .18.1أ) ،بحيث تقوم مؤسسات القرض والبنوك غير المقيمة " ُّ
بالتأكد من نظام الرقابة الداخلية
وتكييفه وفقا لطبيعة وحجم أنشطتها ،وحجمها والمخاطر التي تواجهها ".وهذا يستوجب أن تكون كافة اإلجراءات اإللزامية
الصادرة في إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،مذكورة في نصوص قانونية مشمولة في استراتيجية المجموعة.
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.332
الداخلية:

تشير المادة  26من التعميم رقم  2013-15إلى اإلجراءات التي يتعين القيام بها في إطار إجراءات الرقابة
 تحديد هوية العمالء ومعرفتهم. -إنشاء سجالت للعمالء وتحديثها.

 -اقتراح مدد زمنية للتحقق من هوية العمالء وتحديث المعلومات الخاصة بهم .ويجب أن تكون هذه المدد

الزمنية متكررة بشكل أكبر بالنسبة للعمالء الذين يخضعون لعناية واجبة معززة.
 -إقامة عالقات مع المراسلين المصرفيين أجانب.

 -مراقب ة العمليات والمعامالت المالية غير العادية ومراجعتها ،والتي يجب توثيق نتائجها بشكل مكتوب

وإتاحتها للبنك المركزي التونسي ومراقبي الحسابات.

 -تحليل العمليات أو المعامالت المالية التي قد تكون خاضعة لتقرير لحالة إبالغ عن معامالت مشبوهة

بموجب المادة  85من القانون.
 -االحتفاظ بالوثائق.

 إنشاء قواعد للبيانات واالحتفاظ بها.ومع ذلك ،ال يوجد أي حكم قانوني ُيلزم المجموعات المالية بوضع برنامج لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،والذي ينبغي تطبيقه على المجموعة بأكملها.
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وعالوة على ذلك ،ال توجد أي تدابير قانونية تغطي المتطلبات ذات الصلة بسياسات وإجراءات تبادل

المعلومات المطلوبة ألغراض اتخاذ العناية الواجبة؛ تلك السياسات والتدابير المتعلقة بتوفير المعلومات الواردة من الفروع
التابعة للعاملين في وظائف االمتثال والتدقيق فضال عن السياسات واإلجراءات المحددة لضمان السرية في استخدام مثل

هذه المعلومات.
.334

ومع ذلك ،يبدو أن الشروط المتعلقة بوجود سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات على مستوى المجموعات

المالية ،وسرية البيانات التي يتم تبادلها ،واستخدامها في الغرض المطلوبة له ،لم يتم مناقشتها واستعراضها في نصوص
النظام.
.335

المعيار  :3-18بموجب المادة ( 74رابعا) من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،فإن األشخاص

المذكورين بالمادة  74من هذا القانون يجب عليهم […] " التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يملكون أغلبية رأس

مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل األموال وقمع تمويل اإلرهاب ،وإعالم سلطات الرقابة عندما

تحول تشريعات البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير".
.336

لقد نصت الفقرة  3من المرسوم رقم  15-2013على ما ينبغي القيام به في حالة ما إذا كانت األنظمة واللوائح

التي تحكم الفروع التابعة لمؤسسات القرض التونسية والتي يقع مقرها خارج البالد ال تسمح لها بتطبيق إجراءات العناية
الواجبة بشأن منع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب .وفي الواقع أنه " ،في حالة ما إذا كانت االلتزامات الواجبة في
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف أقل صرامة من تلك المعمول بها في تونس ،يجب على
المؤسسات التأكد من أن فروعها تطبق االلتزامات األكثر صرامة في اإلطار الذي تسمح به القوانين واألنظمة المعمول بها

طبق
في هذا البلد" .كما أن نص هذه الفقرة ال ُي ِلزم المؤسسات الخاضعة للقانون بالتأكد من أن فروعها وشركاتها التابعة تُ ِّ
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قوانين البلد األصلي ،في حالة ما إذا كانت القوانين السارية في البلد المضيف أقل صرامة وال تقم بتحديد نمط التدابير التي
يجب أن تتخذها هذه المؤسسات في حالة ما إذا كان البلد المضيف ال يسمح بتنفيذ التدابير الخاصة بمكافحة غسل

األموال وقمع تمويل اإلرهاب على نفس مستوى التدابير في البلد األصلي.
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تنص المادة  8من المرسوم رقم  15-2013على أنه يجب على مؤسسات القرض التي لديها فروع وشركات

تابعة لها في الخارج أن تكفل هذه الفروع حماية أنفسهم ،وبشكل مالئم ،ضد خطر تعرضها لالستغالل واستخدامها

ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وأن تمتلك نظاما لتوفير العناية الواجبة مساو على األقل لذلك النظام الذي يوفره
هذا المرسوم  .وعالوة على ذلك ،يجب على الفروع إبالغ المقر الرئيسي عن األنظمة المحلية المعمول بها في البلد
أخير تشير هذه الفقرة إلى أنه في
المضيف والتي تتعارض مع تنفيذ متطلبات هذا المرسوم سواء بشكل كلي أو جزئي .و ا
حالة ما إذا كانت االلتزامات الواجبة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلد المضيف أقل صرامة من

تلك المعمول بها في تونس ،يجب على المؤسسات التأكد من أن فروعها وشركاتها التابعة تطبق االلتزامات األكثر صرامة
في اإلطار الذي تسمح به القوانين واألنظمة المعمول بها في هذا البلد.

الترجيح واالستنتاج
.338

األحكام السائدة مكتملة بشكل جزئي وال تغطي جميع متطلبات االمتثال لمعايير التوصية ( 18الجوانب المتعلقة

بوجود برنامج لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مالئم لكافة الفروع بشأن حماية الخصوصية واستخدام المعلومات
التي يتم تبادلها داخل المجموعة ،ونقل البيانات ألغراض االمتثال والمراجعة ،والتدابير الواجبة التي يتم تطبيقها بشأن

حاالت التشريعات المختلفة للبلدان المضيفة  ،)...وكذلك فيما يتعلق بجميع المؤسسات الخاضعة للقانون (بما في ذلك
مؤسسات التأمين) .النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .18

ص

.339

م – 19

ت

خط

المعيار  :1-19تحدد المادة ( 74سادسا) أنه على األشخاص الخاضعين للقانون مراعاة بعض النقاط ومن

بينها " إيالء عناية خاصة لعالقات األعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان ال تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب" .وقد تم تضمين هذا االلتزام في المادة  15من المرسوم رقم  ،2013-15في
الفصل المتعلق بتدابير العناية الواجبة المعززة .وفي الواقع ،يتعين على المؤسسات القيام بتطبيق تدابير مشددة ،باإلضافة

إلى التدابير العادية للعمالء الذين يتصرفون باعتبارهم العميل اآلمر أو المستفيد من تدابير العناية الواجبة الخاصة عندما

يكون العميل مقيم في البلدان المذكورة ،وذلك من خالل النشرات العامة لمجموعة العمل المعنية باإلجراءات المالية المتعلقة
بغسل األموال " ،"GAFIباعتبارها بلدان ال تطبق مطلقا المعايير الدولية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،أو

تطبقها بشكل غير كاف.
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.340

إن أحكام القانون ونصوص المرسوم الصادرة لمؤسسات القرض ال تشير إلى حالة العمالء "المؤسسات المالية"

.341

يعطي النص بعض األمثلة حول التدابير المشددة ،بما في ذلك الحصول على وثائق داعمة التي تسمح بالتأكد

كما أنها ال ُتلزم الخاضعين للقانون بتهيئة التدابير مع األخذ بعين االعتبار مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي
تواجهها.

من هوية الشخص الذي تنوي مؤسسة القرض في إقامة عالقة تجارية معه؛ وتنفيذ تدابير التحقق واالعتماد لنسخة الوثيقة
الرسمية أو مستخرج من السجل الرسمي من ِقبل طرف مستقل عن الشخص المراد التحقق من هويته؛ والحصول على

تأكيد حول هوية العميل من ِقبل مؤسسة القرض.
.342

يتابع القانون رقم  2012-01الصادر بشأن إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل األموال في قطاع التأمين

ويؤكد على جوب إيالء اهتمام خاص للعالقات التعاقدية مع العمالء المقيمين في البلدان والمناطق غير المتعاونة المدرجة

في قائمة مجموعة العمل المالي "."GAFI
.343

وبغض النظر عن القوائم التي وضعتها مجموعة العمل المالي ،ينبغي على المؤسسات المالية بالمثل أن تولي

اهتماما خاصا في حالة وجود شكوك لدى البنك المركزي التونسي.

المعيار  :2-19إن نص القانون ال ُيلزم المؤسسات المالية بتطبيق تدابير مضادة تتناسب مع المخاطر التي
.344
تنطوي عليها في حالة ما إذا تعلق األمر بمجموعة العمل المالي أو ال .وبالمثل ،فإن المرسوم الصادر لمؤسسات القرض
ال يعطي أمثلة من هذه التدابير المضادة ،مثل إدخال آليات اإلبالغ المنهجية عن المعامالت المالية؛ ورفض تأسيس فروع

ومراجعة عالقات البنوك المراسلة وتعديلها عند اقتضاء الحاجة.
.345

المعيار  :3-19تقوم ﺍللجنة ﺍلتﻭنسية للتحاليـل ﺍلمالية على موقعها في شبكة اإلنترنت بعرض نشرات تحتوي

على التحديثات الخاصة بالبلدان التي تعاني من المخاطر ،وهذه التحديثات تقوم بتنفيذها مجموعة العمل المالي .ومع ذلك،
ليست هناك أية تدابير متخذة لتمكين التواصل المباشر مع المؤسسات المالية حول المخاوف المطروحة بشأن أوجه قصور
أجهزة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البلدان ذات المخاطر.
.346

تنص المادة  15من المرسوم رقم  15-2013على أنه باإلضافة إلى التدابير العادية المنصوص عليها في

الفصل األول من الباب األول في القانون بشأن العمالء الذين يتصرفون باعتبارهم العميل اآلمر أو المستفيد ،يجب على

المؤسسات تطبيق تدابير خاصة عندما يكون العميل مقيم في البلدان المشار إليها في النشرات الصحفية العامة لمجموعة
العمل المالي " "GAFIباعتبارها دوال ال تطبق ،أو تطبق بشكل غير كاف المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،وتنفيذ هذه العملية من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة.
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الترجيح واالستنتاج
.347

إن إمكانية تطبيق تدابير مضادة مناسبة ضد بلد ما في حالة ما إذا استمر هذا البلد في عدم تطبيق توصيات

مجموعة العمل المالي بشكل كاف غير منصوص عليه في التشريعات أو اللوائح السارية .وفي حين تقوم اللجنة التونسية
للتحاليل المالية بنشر مختلف الق اررات التي اتخذتها مجموعة العمل المالي بشأن البلدان ذات المخاطر على موقعها في

اإلنترنت ،فال توجد مع ذلك تدابير مناسبة ُمتخذة بنقل المعلومات إلى الجهات المالية الخاضعة للقانون حول المخاوف
المثارة من خالل فشل أجهزة البلدان ذات المخاطر .النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .19

ص

م  – 20إل غ

ش ه

كمل و ِ
ِ
المعدل
.348
ّ
الم ّ
وفقا للسلطات التونسية ،فإن القانون رقم  65-2009الصادر في  12أغسطس 2009م ُ
لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قد أجرى تغييرات ضرورية في ضوء توصيات تقرير التقييم المشترك لعام
2006م .وفي الواقع ،كان هناك:

 -إلغاء األحكام القديمة للمادة  86من القانون والتي كانت تنص على اإللغاء المنهجي لعملية موضوع

التصريح باالشتباه.

 -التمييز بين العمليات أو المعامالت المشبوهة والعمليات أو المعامالت غير العادية مع وضع خطتين

منفصلتين منصوص عليهما لكل نوع من العمليات .وهكذا ،يتم اإلعالن فقط عن العمليات أو المعامالت المشبوهة

بموجب المادة  85من القانون ،في حين يتم وضع المعامالت أو العمليات غير العادية تحت المالحظة والمراجعة
الدقيقة وتوثيق النتائج وإتاحتها للسلطات اإلشرافية ومراقبي الحسابات ،وذلك بموجب المادة ( 86جديد) من القانون.

 -يسري واجب التصريح واإلبالغ عن حاالت االشتباه أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة " إذا توفرت

معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،بأموال متأتية من أعمال غير

مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية",
وهذا بموجب الفقرة الثانية من المادة ( 85جديد) المعدلة من خالل القانون الصادر في عام 2009م.

 -تحتوي التقارير السنوية التي نشرتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية على عدة أمثلة لجرائم غسل األموال

وتمويل اإلرهاب والتي تم الحصول عليها من خالل تصاريح المعامالت المشبوهة التي تلقتها اللجنة التونسية للتحاليل
المالية.
.349

المعيار  :1-20تنص المادة  85من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ما يلي" :على

األشخاص الخاضعين لهذا القانون القيام حاال بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعامالت أو
العمليات المشبوهة والتي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،بأموال متأتية من أعمال غير

مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وكذلك
بكل محاولة إلجراء هذه العمليات أو المعامالت .ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا

توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،بأموال متأتية من أعمال غير
199

مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية" .ويعد

عدم االمتثال لهذا االلتزام فعل ُيعاقب عليه جنائيا .وفي الواقع ،تنص المادة  97من القانون على ما يلي" :يعاقب بالسجن
من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب
التصريح على معنى أحكام الفصل  85من هذا القانون".

.350

تنص المادة  15من التوجيه رقم  3الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية على أنه ،إذا كان الفحص

يكشف عن شكوك حول العمليات أو المعامالت ،يستوجب على الوسطاء العاملين في سوق األوراق المالية ،وشركات

التصرف اإلبالغ فو ار عن هذه العمليات أو المعامالت إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
.351

ينص التوجيه رقم  2006-1الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في مادته الثانية على ما يلي:

" يجب إرسال التصريح إلى الكتابة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية ،على عنوان مقر البنك المركزي التونسي في
ظرف مُغلق يحمل عبارة "سري" ،ويرافقه مذكرة تسليم في نسختين" .وبدورها ترسل البنوك ملفات حاالت التبليغ عن

عمليات أو معامالت مشبوهة داخل ظرف ُمغلق مختوم ينقله شخص إلى مقر اللجنة التونسية للتحاليل المالية .ويتم استالم
الظرف من خالل مكتب الضبط باللجنة التونسية للتحاليل المالية بعد التوقيع على نسختي مذكرة اإلرسال ،ومن ثم
االحتفاظ بنسخة في الملف واألخرى تُسلم للبنك.

.352

بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التأمين ،فباإلضافة إلى االلتزام العام على األشخاص الخاضعين لقانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (بما في ذلك المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية)ُ ،تلزم المادة  9من

الالئحة  01/2012شركات التأمين باإلبالغ الفوري في حالة وجود شكوك أو إذا ما توفرت لديها أسباب معقولة لالشتباه
في أن األموال تأتت عن طريق ممارسة نشاط إجرامي.

وأخيراُ ،يعد قطاع التمويل الصغير أيضا معني بالتزامات اإلبالغ هذه بموجب المادة  4من المرسوم بقانون رقم
.353
 117-2011الصادر في  5نوفمبر 2011م بشأن تنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
.354

المعيار  :2-20عند قراءة الفقرة األولى من المادة  ،85يبدو أن الشروع في القيام بعمليات أو معامالت مريبة

تم تناوله أيضا ،ولذا يجب أن يتم التعامل معه من خالل التبليغ عن عمليات أو معامالت مشبوهة .وباإلضافة إلى ذلك،

يحدد النص إمكان ية إرسال التبليغ عن عمليات أو معامالت مشبوهة بعد جمع المعلومات الجديدة التي أدت إلى ظهور
الشك.
الترجيح واالستنتاج
.355

النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .20

200
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المعيار  :1-21تنص المادة  97من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ما يلي " :يعاقب

بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام

بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل  85من هذا القانون" .حيث تتعلق المادة  85بوجوب إبالغ اللجنة التونسية
للتحاليل المالية عن العمليات أو المعامالت المشبوهة .وإلى جانب هذه المادة ،تنص المادة  98من قانون مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب على ما يلي " :ال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي بسبب قيامه

عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل  85من هذا القانون .كما ال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة
التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكلة إليها".

.357

المعيار  :2-21تحظر المادة  87من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على جميع الجهات

الخاضعة للقانون (وكذلك المؤسسات المالية) إفشاء معلومات إلى الشخص المعني بخصوص القيام بتصريح عن

المعامالت المشبوهة .لقد نصت المادة  101من القانون على فرض عقوبة على عدم االمتثال لهذا االلتزام ،ويتم تطبيق
هذه العقوبة على أي موظف أو مدير أو وكيل أو ممثل ألشخاص اعتباريين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية بشأن المخالفة.

تتوافق هاتين المادتين مع المعيار .2-21
.358

وعلى وجه التحديد ،تحظر المادة رقم  9من الالئحة  01/2012على شركات التأمين الكشف عن حاالت

التصريح عن وجود عمليات أو معامالت مشبوهة وتبليغها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،كما أن المادة  15من

التوجيه رقم  3الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تنص على أن وجوب التزام الوسطاء العاملين في سوق األوراق
المالية باالمتناع عن إبالغ الشخص المعني بالتصريح الذي تم في شأنه ،وكذا التدابير التي تمت بناء على هذا التصريح.

الترجيح واالستنتاج
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النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .21
م :22
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تحدد المادة  74من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عدد من القطاعات باعتبارها جهات خاضعة

للقانون .ونسردها كما يلي:

"على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم ،إلعداد أو إنجاز
معامالت أو عمليات مالية لصالح عمالئهم والتي تتعلق بشراء وبيع العقارات أو األصول التجارية أو إدارة أموال
العمالء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من األشخاص المعنوية أو التصرف فيها أو

استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات ،أو لتقديم االستشارة بشأنها ،اتخاذ تدابير العناية الواجبة.
201

وتسري أحكام الفقرة السابقة على تجار المصوغات واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء النفيسة ومديري نوادي القمار
في معامالتهم مع عمالئهم والتي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يُضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية".

.361

وبصرف النظر عن المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ،فهناك فئات أخرى تندرج في قائمة

الخاضعين لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وهي :الوكالء العقاريون ،والمحامون ،وعدول اإلشهاد وغيرهم

من المهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبين ومقدمي الخدمات للشركات الذين يقومون بما يلي( :انظر "إعداد أو إنجاز

معامالت أو عمليات مالية لصالح عمالئهم والتي تتعلق بشراء وبيع العقارات أو األصول التجارية أو إدارة أموال العمالء

وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من األشخاص المعنوية أو التصرف فيها أو استغاللها أو

لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات ،أو لتقديم االستشارة بشأنها") ،تجار المصوغات واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء

النفيسة ومديري نوادي القمار.
.362

المحامون :تخضع أنشطة المهنة بموجب المرسوم  79-2011الصادر في  20أغسطس 2011م بشأن تنظيم

مهنة المحاماة ،والذي يحدد النشاط وكذلك تمثيل األطراف األخرى ،بغض النظر عن وضعهم القانوني ،والدفاع عنهم،
ومساعدتهم ،وتقديم المشورة لهم والقيام نيابة عنهم بجميع اإلجراءات أمام المحاكم العامة والدعاوى الفضائية واإلدارية

والتأديبية والتنظيمية (مادة  .)2وللعمل بمهنة المحاماة ،ينبغي تحقيق الشروط اآلتية :أن يكون الشخص حامال للجنسية
التونسية لمدة  5سنوات على األقل ،وأن يكون مقيما على األراضي التونسية ،وأن يتراوح عمره بين ثالثة وعشرين عاما
على األقل وأربعين عاما على األكثر ،وأن يكون حاصال على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة ،وأال يكون مرتبطا بأية

عالقة عمل أو عالقة مهنية مع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين من القطاع الخاص أو العام ،وأال يكون ممارسا ألي

نشاط يتعارض مع مهنة المحاماة ،وأال يكون لديه سوابق جنائية الرتكابه جرائم متعمدة ،وأن يكون في وضع قانوني تجاه
الخدمة الوطنية (مادة  .)3وعلى المستوى الوطني ،هناك عمادة المحامين ،يقع مقره في تونس العاصمة ،ويجب أن يضم
هذا المجلس جميع المحامين في تونس .ويرأس هذا المجلس عميد المحامين الذي يمثل النظام لدى جميع السلطات

المركزية .يخضع المحامي لعقوبات تأديبية حال خرقه لواجباته الوظيفية أو في حالة ارتكابه لسلوك غير الئق يتصل
بمهنته أو لسلوك خارجها ،أو أي فعل يمس شرف مهنته أو ينال منها (المادة  .)67وفي حالة ارتكابه لمثل هذه األفعال،
يمكن للمحامي أن يتعرض إلحدى العقوبات التالية :التحذير ،واللوم ،وتخفيض الدرجة ،والتعليق المؤقت لممارسة المهنة

من الناحية العملية ،والشطب المؤقت أو الدائم من عمادة المحامين .وهناك إجراء معين منصوص عليه بموجب القانون،
بما في ذلك على وجه الخصوص تضارب المصالح ،وسبل الطعن أمام المحاكم العادية.
.363

لذا ،ي ِ
خضع هذا الجهاز المحامين للرقابة التأديبية الممكنة في حالة عدم االمتثال اللتزامات مكافحة غسل
ُ

األموال وتمويل اإلرهابُ .يشارك المحامي في تونس في أنشطة تُعد من المخاطر التي يتعرض لها بشأن قانون مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وفي الواقع ،يتمتع هذا الجهاز باالختصاص الحصري في صياغة النظام األساسي

للشركات وكذلك في صياغة العقود وسندات نقل الملكية العقارية وعقود المساهمات الحقيقية في رأس مال الشركات

التجارية (وبشريطة أال يتداخل ذلك مع المجال ،المحجوز بموجب القانون ،والخاص بعدول اإلشهاد ومحرري العقود ،والذي
يتعلق بالحفاظ على الملكية العقارية) .ومن التطبيق العملي في الواقع ،تمثل هذه األعمال منافسة كبيرة ألنشطة عدول
اإلشهاد  ،مع مراعاة زيادة الطلب على هذه األعمال فيما يتعلق بحجم األعمال األصيلة وتنظيم أنشطتها .وفي هذا السياق،
فإن عمليات فحص أصول األموال والتحقق من هوية الفاعلين الرئيسيين تكاد تكون معدومة.
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.364

عدول اإلشهاد :حتى اآلن ،هناك  1049عدل إشهاد يمارسون نشاطهم في تونس .وينظم القانون رقم 60-94

الصادر في  23مايو 1994م هذه المهنة الخاصة بموظفين عموميين .يتبع عدل اإلشهاد للوكيل العام لدى محكمة
االستئناف ويخضع للسيطرة المباشرة لوكيل الجمهورية (المدعي العام) للمنطقة الخاصة بمكان ممارسة مهنته .وبموجب
قرار صادر عن وزير العدل ،تم تعيين جدول لعدول اإلشهاد .يخضع عدول اإلشهاد لضوابط صارمة من ِقبل وكيل
الجمهورية (المدعي العام) ،الذي تقوم بمراقبتهم كل ثالثة أشهر ،كما يخضعون لرقابة من ِقبل الجهات الضريبية .ويخضع

عدول اإلشهاد لعقوبات تأديبية تتراوح بين اإلنذار والفصل .ويتم فرض هذه العقوبات من ِقبل مجلس التأديب الذي تم

وضع مقر له في كل محكمة االستئناف .إن الضوابط التي يخضع لها عدول اإلشهاد تجعل من الصعب بداهة إمكانية

حدوث أية ممارسات للغش والتواطؤ .وهناك عمادة لعدول اإلشهاد تقع في مقر كل محكمة االستئناف ،وكذلك جمعية
وطنية لعدول االشهاد .ويبدو أن العمادة وكذلك الجمعية الوطنية تكتفي بلعب دور إعالمي وتمثيلي فقط .أما عن المهام
الموكلة لعدل االشهاد ،فيعد هذا األخير مسؤوال عن صياغة االتفاقيات والتصريحات التي ترغب السلطات أو األشخاص
في إثباته بحجة رسمية ،وإجراء االستجوابات المتعلقة بااللتزامات ،وتحرير الوثائق ذات الصلة باعتماد حجج الوفيات .ال
يمكن قبول أعمال عدل االشهاد إال إذا توالها اثنان من عدول االشهاد ،وسجلت بدفاتر خاصة مع إثبات تواريخها واالئتمان
عليها وإخراج النسخ منها طبق القانون .يتم إثبات طبيعة المعامالت وهوية األطراف على اإليصاالت .وفي كلتا الحالتين،

يتم إرسال السجالت إلى السلطات المشرفة على القطاع.
.365

الوكالء العقاريون :يتم تنظيم مهنة الوكيل العقاري بموجب القانون رقم  81-55الصادر في  23يونيو

1981مُ .يقصد بالوكيل العقاري كل شخص طبيعي أو معنوي يتوسط على وجه االحتراف ،أو بصورة اعتيادية بنية الربح
في العمليات التالية المتعلقة بأمالك الغير :شراء أو بيع أو إيجار أو تبديل العقارات ،أو األصول التجارية ،وكذلك شراء أو
بيع األسهم غير القابلة للتداول في صورة وجود عقار أو أصل تجاري .كما يعد أيضا وكيال عقاريا كل شخص طبيعي أو

معنوي يتولى على وجه االحتراف أو بصورة اعتيادية بنية الربح التصرف في عقارات يملكها الغير .تخضع ممارسة المهنة
لموافقة يتم الحصول عليها من ِقبل وزير االقتصاد .تخضع شروط العمل بنشاط الوكيل العقاري لرقابة صارمة .هناك
إجراءات شكلية مهمة يجب تحقيقها ،وتشمل هذه اإلجراءات االحتفاظ بسجل الخدمات مع ذكر نوع الخدمات وأجورها،

وكذلك سجل مفصل عن أوامر التفويض .يجب أن تخضع العروض والطلبات ذات الصلة بالعمليات المعنية للنشر بشكل

مفصل (المادة  .)6ال يمكن للوكيل العقاري أن يحصل تحت أي مسمى كان على مبالغ مالية ،أو أغراض أو أشياء ذات

قيمة ذات صلة بالقيام بعمليات ،ويجب أن تودع هذه األموال في حساب مصرفي أو بريدي تحت مسمى "إدارة الممتلكات".
وفي أي حال ،يتم وضع اللمسات األخيرة على المعامالت من قبل المحامي ،في معظم الحاالت ،أو من ِقبل عدل

اإلشهاد .ومع ذلك ،توجد غرفة وطنية للوكاالت العقارية تضم فقط  46وكالة عقارية من بين  1500وكالة عقارية أخرى
في البالد .57ويبقى دور هذه الغرفة محدودا ،فليس لديها أي مهام للرقابة التي يخولها قانون مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب.
.366

الخبراء المحاسبون :يتم تنظيم مهنة الخبراء المحاسبون بموجب القانون رقم  88-108الصادر في 15

أغسطس 1988م .وتقع هذه المهنة تحت اإلشراف المباشر لوزير المالية .الخبير المحاسب هو كل شخص يمارس باسمه
 57هذه األرقام تم الحصول عليها من ِقبل الغرفة الوطنية للوكاالت العقارية.
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الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابات الشركات والمؤسسات

التي ال يكون مرتبطا معها بعقد عمل .وهو مؤهل أيضا ليشهد بصدق وسالمة الحسابات والمحاسبات مهما كان نوعها

بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية أو بمقتضى األحكام القانونية والترتيبية وخاصة التي يتعلق منها

بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات .يمكن للخبير المحاسب أن يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف
نواحيها االقتصادية والقانونية والمالية .تخضع شروط العمل بنشاط الخبير المحاسب لقواعد صارمة .يوجد حاليا 873

خبي ار محاسبا و 358مكاتب محاسبة يمارسون أنشطتهم على األراضي التونسية .وتتبع أهم مكاتب المحاسبة القانونية في

تونس لشبكات دولية .تم تأسيس مجلس التأديب برئاسة قاض على مستوى هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات.

ويضمن النظام استقاللية مراقبي الحسابات إزاء الشركات التي يقومون بمراجعة حساباتها .وهناك لجنة مكلفة بمراقبة تنفيذ
التزامات االستقاللية والرعاية المهنية لمراقبي الحسابات .وأُقرت المعايير الدولية من قبل مجلس اإلدارة ،ويحصل الفنيون

على دورات تدريبية بصفة منتظمة .إن مهنة المحاسبون موجودة وهي أقل تنظيما من مهنة الخبراء المحاسبون ولكن نظام

الخبراء المحاسبون يسعى للحد من نطاق أنشطتهم.

ويسمح بدخولها فقط لألشخاص غير المقيمين
.367
نوادي القمار :ال يوجد في تونس سوى ثالثة نوادي للقمارُ ،
على األراضي التونسية .يخضع الوصول إلى صاالت لعب القمار إلصدار بطاقة القبول التي يمكن الحصول عليها
بموجب تقديم إثبات الهوية .فضال عن ذلك ،قد تطلب و ازرة الداخلية استبعاد أي شخص من صاالت لعب القمار .يتم
تنظيم ممارسة اللعب في نوادي القمار بموجب القانون رقم  74-97الصادر في  11ديسمبر 1984م ،والمرسوم  -رقم

 74-21الصادر في  24أكتوبر 1974م ،والمرسوم رقم  76-114الصادر في  14فبراير 1986م ،بصيغته المعدلة

بموجب المرسوم رقم  90-315الصادر في  8فبراير 1990م ،ومنشور و ازرتي الداخلية والسياحة رقم  1515الصادر في
 6يوليو 1988م ،والقانون رقم  77-12الصادر في  7مارس 1977م ،والمرسوم رقم  76-115الصادر في  14فبراير

1976م بشأن إجراءات إنشاء وتشغيل نوادي القمار .من خالل ق ارءة هذه النصوص ،يبدو أن ألعاب نوادي القمار تخضع
إلذن مسبق ُيمنح بموجب قرار مشترك بين و ازرتي الداخلية واالقتصاد الوطني .يجب على جميع الموظفين في نوادي
القمار وكذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة اإلدارة أن يكونوا راشدين ،ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت
عليها و ازرة الداخلية .تخضع نوادي القمار لرقابة مفاجئة وبصفة يومية من ِقبل مسؤولين من و ازرتي المالية والداخلية ،بدء
من فتح هذه النوادي وحتى غلقها .وتقوم لجنة األلعاب ،والتي تتألف من ممثل عن كل من وزير المالية والداخلية والسياحة

والبنك المركزي التونسي ،بإجراء عمليات مراقبة غير محددة مسبقا في نوادي لعب القمار بمعدل مرة كل ثالثة أشهر.
يجب على كل نوادي لعب القمار الحفاظ على حسابات اللعب بشكل منفصل .وتكون هذه السجالت المحاسبية متاحة
لممثلين عن و ازرات الداخلية والمالية والبنك المركزي عند ممارسة سلطاتها اإلشرافية والرقابية .هؤالء الممثلون لديهم مزيد
من السلطات بشأن حرية الوصول إلى أماكن العمل ،ويجب تسهيل تحقيقاتهم حتى ال تخضع المنشأة لعقوبات جزائية.
.368

تجار المعادن النفيسة وتجار األحجار الكريمة :بموجب القانون رقم  2005-17الصادر في األول من مارس

2005م ،يتم تنظيم العمل بنشاط كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى عادة شراء المعادن النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو
صنعها أو قبولها على وجه اإليداع أو بغرض إصالحها .في حالة عدم االمتثال لاللتزامات التي يفرضها القانون ،2005

يتعرض المهنيين لعقوبات كبيرةُ .يعد هؤالء األشخاص مسؤولون على التصريح بمهنتهم في و ازرة المالية ،وكذلك كل محل
ُمستخدم لهذا الغرض .يجب أال يكون الحرفيون الذين يعملون في تجارة المصوغات واألحجار الكريمة قد أدينوا من قبل أو

لديهم سوابق عدلية في جريمة .ويتم تنظيم العمل والرقابة على مهن صناعة المصوغات والمعادن النفيسة كاألنشطة ذات
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الصلة باستيراد الذهب وتوزيعه .وينص القانون على الجهات المسؤولة عن الرقابة والكشف عن الجريمة في هذا المجال،

وتتمثل في مأمورو الضابطة العدلية ،أعوان الديوانة وأعوان المراقبة الجبائية المحلفون .يجب االحتفاظ بدفتر محاسبية مواد
مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح المختصة بو ازرة المالية بكل محل وتسجل فيه جميع العمليات .ويجب تقديم هذا الدفتر
عند كل طلب من قبل موظفو و ازرة المالية .يجب أن يتم عند كل عملية بيع أو تغيير لمصنوعات من المعادن النفيسة،

إصدار فاتورة مع التنصيص على المواصفات الفنية للبضاعة .وفي عام 2012م ،كان عدد المهنيين الذين يمارسون نشاط
تجارة المجوهرات  823شخصا.
مقدمو الخدمات للشركات والصناديق اإلستئمانية :تُطبق أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
.369
على جميع األشخاص المؤهلين بمقتضى مهامهم ،إلعداد أو إنجاز معامالت أو عمليات مالية لصالح عمالئهم والتي
تتعلق بشراء وبيع العقارات أو األصول التجارية أو إدارة أموال العمالء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات
وغيرها من األشخاص المعنوية أو التصرف فيها أو استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات ،أو لتقديم االستشارة
بشأنها ،اتخاذ تدا بير العناية الواجبة .وهذا يعني أن هناك أنشطة معينة خاصة بتقديم الخدمات للشركات يتم تغطيتها
بموجب قانون مكافحة غسل األموال ،وعلى سبيل المثال في حالة ما إذا كان مقدم الخدمة يتصرف بصفته مسؤول عن

تكوين شخص معنوي .ومع ذلك ،فإن الشركات االئتمانية ليس لها وجود في القانون التونسي.
.370

يجب على هؤالء الخاضعين للقانون تنفيذ التزاماتهم بالعناية الواجبة تجاه العمالء ،وذلك طبقا لما هو منصوص

عليه في المادتين  74مكرر وما بعدها (انظر المعيار .)10
ُيحدد القرار الصادر عن و ازرة المالية في  10سبتمبر  2004المبالغ المختلفة المشار إليها في المادة  74من
.371
قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي تخص نوادي القمار وتجار األحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
.372

المعيار ( 1-22أ) :نوادي القمار تنص الفقرة  2من المادة  2مكرر من القرار على أن أحكام المادة  74من

القانون تنطبق على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعامالت المالية مع العمالء والتي تساوي قيمتها أو تزيد عن 3000
دينار تونسي ،أي ما يعادل  1740دوالر أمريكي تقريبا .ويبدو هذا السقف منخفضا للغاية ،وينبغي تعديله بالنظر إلى
المخاطر التي تمثلها نوادي القمار هذه في البالد تجاه عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.

.373

المعيار ( 1-22ب) :الوكالء العقاريون ملزمون ببذل العناية الواجبة تجاه حرفائهم ألنهم من المهنيين الذين

يقومون بإعداد أو إنجاز معامالت أو عمليات مالية لصالح عمالئهم والتي تتعلق بشراء وبيع العقارات أو األصول
التجارية.

.374

المعيار ( 1-22ج) :تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة ملزمون ببذل العناية الواجبة تجاه حرفائهم ،وقد

دينار تونسيا (أي ما يعادل حوالي  8700دوالر
ا
حدد القرار قيمة المبلغ الذي يلزم اتخاذ تدابير العناية الواجبة بـ 15000

أمريكي) .وتنطبق الملحوظة التي تم ذكرها من قبل بشأن نوادي القمار على الملحوظة الخاصة بسقف المبلغ المنصوص

عليها في القانون.
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المعيار ( 1-22د) :المحامون وعدول االشهاد وغيرهم من المهنيين والخبراء المحاسبون المستقلون يغطي
.375
التعريف الوارد في المادة  74من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب جميع الحاالت المذكورة من ِقبل مجموعة
العمل المالي المعنية باإلجراءات المالية المتعلقة بغسل األموال " ."GAFIوعلى وجه التحديد ،يخضع المحامين للمرسوم
 2011-79الصادر في  20أغسطس 2011م بشأن تنظيم المهنة .وينص هذا المرسوم في المادة  45على أن "المحامي

مسؤول طبقا ألحكام هذا المرسوم ولغيره من القوانين الجاري بها العمل عما يرتكبه من األخطاء المهنية ،".وبالتالي يخضع
المحامي لعقوبات تأديبية حال خرقه لواجباته الوظيفية أو في حالة ارتكابه لسلوك غير الئق يتصل بمهنته أو لسلوك

خارجها ،أو أي فعل يمس شرف مهنته أو ينال منها (المادة  67من المرسوم بقانون).

المعيار ( 1-22هـ) :مقدمو الخدمات للشركات االئتمانية :تُطبق أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل
.376
اإلرهاب على جميع األشخاص المؤهلين بمقتضى مهامهم ،إلعداد أو إنجاز معامالت أو عمليات مالية لصالح عمالئهم

والتي تتعلق بشراء وبيع العقارات أو األصول التجارية أو إدارة أموال العمالء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس
الشركات وغيرها من األشخاص المعنوية أو التصرف فيها أو استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات ،أو لتقديم
االستشارة بشأنها ،اتخاذ تدابير العناية الواجبة .وهذا يعني أن هناك أنشطة معينة خاصة بتقديم الخدمات للصناديق

االستئمانية والشركات يتم تغطيتها بموجب قانون مكافحة غسل األموال ،وعلى سبيل المثال في حالة ما إذا كان مقدم
الخدمة يتصرف بصفته وكيل عن تكوين لشخص معنوي .ومع ذلك ،فإن أنشطة  -الشركات االئتمانية ليس لها وجود في

القانون التونسي.
.377

ومن ناحية التوعية ،أشارت السلطات التونسية إلى أن الخبراء المحاسبين شاركوا في صياغة المنشور الصادر

عن البنك المركزي التونسي الصادر في نوفمبر 2013م .كما تم إصدار هذا المنشور من قبل هيئة الخبراء المحاسبين
لجميع المهنيين.

.378

فيما يتعلق بالتدريب ،فقد قامت هيئة الخبراء المحاسبين العموميين بعقد ندوة بتاريخ  30نوفمبر 2013م لفائدة

عدد  120من المهنيين ،وكانت تحت عنوان "دور الخبير المحاسب في مواجهة الجرائم المالية وغسل األموال" .وباإلضافة
إلى ذلك ،فقد تم تنظيم ندوة في اليوم نفسه من ِقبل االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتثقيف المهنيين
(رجال األعمال والتجار والحرفيين والخبراء  )...حول موضوع مكافحة غسل األموال .هذا وقد قام خبراء من اللجنة
التونسية للتحاليل المالية وهيئة األسواق المالية وو ازرتي المالية والعدل ،بعرض اإلطار القانوني والتنظيمي في هذا المجال.
.379

المعيار  :2-22تنص المادة  75من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ما يلي" :على

األشخاص المذكورين بالمادة  74من هذا القانون االحتفاظ ،مدة ال تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ االنتهاء من

المعاملة أو إقفال الحساب ،بالسجالت والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها ،على حامل مادي أو إلكتروني ،قصد

الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعامالت أو العمليات المالية التي تمت لديهم

أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها ".وهكذا ،يتعلق ذلك بكافة الخاضعين لهذا القانون
والمستهدفين من ِقبل مجموعة العمل المعنية باإلجراءات المالية المتعلقة بغسل األموال ،باستثناء مقدمي الخدمات -
للشركات االئتمانية (انظر المعيار .)22.1
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.380

المعيار  :3-22تنص المادة ( 74رابعا) والتي يسري تطبيقها على جميع  -الخاضعين لواجب التصريح ،على

أنه ينبغي عليهم امتالك أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا

في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من المدير المسؤول عن

الشركة قبل إقامة

عالقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العالقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على
مصدر أموالهم .وينطبق هذا االلتزام فقط على القادة السياسيين وكبار المسؤولين األجانب ،وال يأخذ في االعتبار المخاطر

المرتبطة بالقادة السياسيين وكبار المسؤولين الوطنيين.
.381

فضال عن ذلك ،فإن هذا االلتزام العام لم تتم استعادته وتفصيله في النصوص التي تستهدف القطاعات

المختلفة لألنشطة التي يمارسها الخاضعون لواجب التصريح .فعلى سبيل المثال ،لم يقدم المرسوم رقم  2011-79الصادر

في  20أغسطس 2011م بشأن تنظيم مهنة المحاماة أي ذكر خاص حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
والمخاطر المحتملة المرتبطة بممارسة أي نشاط مهني مع القادة السياسيين وكبار المسؤولين في القطاعات أو لمصلحتهم.

وبالمثل ،فإن القانون  88-108الصادر في  18أغسطس 1988م بشأن إعادة صياغة التشريعات ذات الصلة بمهنة -
الخبراء المحاسبين ،ال يتضمن أية أحكام متعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل عام ،أو بمخاطر ممارسة

أنشطة مع القادة السياسيين وكبار المسؤولين في القطاعات أو لمصلحتهم .وفي الوقت الراهن ،ليس هناك وجود حقيقي

للوعي بالمهن القانونية المذكورة في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
.382

المعيار  :4-22تنص المادة ( 74سادسا) من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على وجود التزام

عام ،وبموجبه يجب على الخاضعين لهذا القانون "إيالء عناية خاصة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب باستعمال
التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية ،عند الضرورة ،للتوقي من ذلك" .ال توجد أي مبادئ توجيهية موجهة لمختلف

قطاعات الشركات والمهن غير المالية المحددة لتنفيذ هذا اإلجراء شديد العمومية.
.383

المعيار  :5-22بموجب المادة  74مكرر ،يجب على األعمال والمهن غير المالية المحددة الواردة بقانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب القيام بما يلي" :الحصول ،في حالة اللجوء إلى – الغير على  -البيانات الضرورية

التي تمكنهم من– التعريف بالحريف والتأكد – من خضوع الغير للوائح والنظم والرقابة ذات الصلة بمنع غسل األموال

ومكافحة تمويل اإلرهاب ،و اتخاذه كافة اإلجراءات الالزمة لهذا الغرض ،وكذلك القيام في أقرب وقت ممكن بتقديم نسخ
من المعلومات الخاصة بتحديد هوية  -الحريف ،وغيرها من الوثائق ذات الصلة بشرط أن نفترض في جميع الحاالت ،أن

ذلك يُعد من مسؤولية هؤالء األشخاص من أجل تحديد هوية العميل" .وكما هو الحال في االلتزامات المتعلقة بالمخاطر
المرتبطة بالعمل مع القادة السياسيين وكبار المسؤولين في القطاعات والتكنولوجيات الجديدة ،ال يمثل هذا اإلجراء جزءا من
التدابير المحددة ألنواع مختلفة من الشركات والمهن غير المالية المحددة.

الترجيح واالستنتاج
.384

نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بخصوص توافر العناصر التي تتطلبها توصيات مجموعة

العمل المالي بشكل غير مدقق .هذا النقص نتج عن عدم األخذ بعين االعتبار االلتزامات المتعلقة بمخاطر التعامل مع
القادة السياسيين وكبار المسؤولين في القطاعات الوطنية (في حين تم أخذها بعين االعتبار بالنسبة للقطاع المالي
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والمصرفي ضمن المنشور  .)2013-15وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي إجراء حمالت توعية يتم التركيز فيها على الشركات
والمهن غير المالية المحددة ،بما في ذلك أصحاب المهن القانونية .النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .22

ص

.385
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المعيار  - :1-23ينطبق واجب التصريح على مديري نوادي القمار ،والوكالء العقاريين ،وتجار المعادن

النفيسة واألحجار الكريمة والمهنيين القانونيين والمحاسبين (انظر التوصية العشرون) .تنص المادة  85من قانون مكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ما يلي" :على األشخاص المذكورين بنص المادة  74من هذا القانون القيام حاال
بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعامالت أو العمليات المشبوهة والتي تحمل على قيام شبهة

في ارتباطها ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو
بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وكذلك بكل محاولة إلجراء هذه العمليات أو

المعامالت .ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام
شبهة في ارتباطها ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية
أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية".

.386

وكما رأينا أعاله ،تحدد المادة  74االشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،سواء

كانت المؤسسات المصرفي ة وغير المصرفية أو الشركات والمهن غير المالية المحددة .ونتيجة لذلك ،وفي حالة قيام

المحامون ،وعدول االشهاد وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين والخبراء المحاسبين ،بالقيام بتنفيذ معامالت مالية ذات
صلة بأنشطة سابقة باسم العميل أو نيابة عنه( ،انظر المعيار  ،)1-22يجب عليهم أن يبلغوا اللجنة التونسية للتحاليل

المالية عن العمليات المشبوهة .وبالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المحددة األخرى ،وتجار المجوهرات واألحجار

الكريمة وغيرها من األشياء النفيسة ،وكذلك مديري نوادي القمار ،فالعاملون بها غير ملزمون باإلبالغ عن عمليات مشبوهة

إال في حالة ما إذا كان مبلغ العمليات كان مساو أو تجاوز حد المبالغ المنصوص عليه بموجب قرار وزير المالية الصادر
في  10سبتمبر 2014م ،وتبدو مشبوهة .وفي هذا الصدد تنطبق أيضا نفس المالحظات الواردة سابقا بشأن هذه المبالغ

(المعيار .)1-22
.387

المعيار  2-23والمعيار  :3-23وينص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن السلطات

المخولة بالرقابة على الخاضعين بموجب هذا القانون هي المسؤولة عن وضع البرامج والممارسات المناسبة لمكافحة جرائم
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضمان تنفيذها .ويشمل ذلك على وجه الخصوص إرساء قواعد الرقابة الداخلية وذلك من
أجل التثبت من مدى فعالية النظام الذي تم إق ارره (المادة  .)77فإذا كان هناك وجوب لتطبيق هذا االلتزام العام من قبل
جميع الجهات الرقابية المعنية بالشركات والمهن غير المالية المحددة ،يبدو أن عدد قليل فقط من هذه الجهات قد قام

بإقرار مثل هذه النظم.
.388

في الواقع ،وبالنسبة للمهن القانونية ،فإن المرسوم رقم  2011-79الصادر بشأن تنظيم مهنة المحاماة ،ولقانون

رقم  94-60الصادر في  23مايو 1994م بشأن تنظيم مهنة عدول االشهاد ،والقانون رقم  88-108الصادر في 18
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أغسطس 1988م بشأن بإعادة صياغة التشريعات الخاصة بمهنة الخبراء المحاسبون ال يتضمن أية أحكام متعلقة بالرقابة
الداخلية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وكل ذلك يعرض بشكل كبير للعقوبات التأديبية التي تنتج عن

ارتكاب مخالفة مهنية .وينبغي القيام بنفس اإلجراء حيال الشركات والمهن غير المالية المحددة األخرى الموجودة في
تونس :كما لم تقم السلطات الرقابية المكلفة بإجراء تفقد على الوكالء العقاريين وتجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة
باتخاذ التدابير المحددة الالزمة إلقرار الرقابة الداخلية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
.389

المعيار  :3-23إذا كان قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب قد نص في مادته رقم ( 74سادسا)

على أن الخاضعين لهذا القانون ،ومن بينهم الشركات والمهن غير المالية المحددة ،يجب عليهم االلتزام بما يلي" :إيالء
عناية خاصة لعالقات األعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان ال تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع

غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب" ،فلم تقم أي سلطة تنظيمية بإقرار تدابير محددة يستوجب اتخاذها في هذا الصدد.
.390

المعيار ( :4-23انظر التوصية الثانية وعشرون) لن يتم الكشف عن السرية المهنية وتناولها بموجب قانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إال بعد إرسال التبليغ بوجود ممارسات لمعامالت مشبوهة .وفي الواقع ،تنص الفقرة
الثانية من المادة  81على أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية ال يمكن معارضتها بالسر المهني التي يمكنها االستعانة

بالسلطات اإلدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وباألشخاص الخاضعين للقانون والمذكورين في المادة  .74وفي
المقابل ،فإن الشركات والمهن غير المالية المحددة والتي تمتلك وحدها الحق في الحفاظ على السرية المهنية ال ترى وجود

لمعالجة التضارب القائم بين السرية المهنية والتبليغ بوجود معامالت مشبوهة في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب .وهكذا ،يظهر التعارض بين االلتزام بالتبليغ وبين ما تنص عليه المادة  31من المرسوم بقانون 2011-79

الصادر بشأن تنظيم مهنة المحاماة "على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار موكله التي أفضى بها

إليه ،أو التي اطلع عليها بسبب مباشرته لمهنته".
الترجيح واالستنتاج
.391

يتم تطبيق االلتزامات المنصوص عليها بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الشركات

والمهن غير المالية المحددة ،ولكن النصوص المتعلقة بالسلطات الرقابية ال تعالج موضوع مكافحة غسل األموال وتمويل
اإل رهاب .وينبغي النظر في وضع كل قطاع من قطاعات األنشطة الممارسة داخل الشركات والمهن غير المالية المحددة.
وعالوة على ذلك ،لم تقم أي سلطة رقابية بتنفيذ قواعد الرقابة الداخلية بموجب التوصية  .18النظام التونسي ملتزم جزئيا

بالتوصية رقم .23
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المعيار  :1-26يتم تنفيذ األنشطة المالية المنصوص عليها بموجب توصيات مجموعة العمل المالي المعنية
.392
باإلجراءات المالية المتعلقة بغسل األموال بشكل رئيسي في تونس من ِقبل مؤسسات القرض (في الداخل والخارج)،

وشركات التأمين ،وسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد .ينص القانون المنظم للمؤسسات البنكية (قانون رقم -56
 2001الصادر في  10يوليو 2001م بشأن مؤسسات القرض) في المادة  14على احتكار ممارسة األعمال المصرفية
فقط من ِقبل األفراد المعتمدة لهذا الغرض وأي مخالفة في هذا الصدد تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

المؤسسات المالية المصرفية
.393

لقد أقرت تونس التمييز بين مؤسسات القرض (البنوك والمؤسسات المالية) والبنوك غير المقيمة ،وتعد هذه الفئة

األخيرة هي الجهة المخولة بتقديم الخدمات المالية فقط لغير المقيمين على األراضي التونسية.
.394

البنوك والمؤسسات المالية :يعد البنك المركزي التونسي السلطة الرقابية واإلشرافية على البنوك والمؤسسات

المالية .ينص القانون رقم  58-90الصادر في  19سبتمبر 1958م بشأن إنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي في مادته

 33على أن مهمة البنك المركزي التونسي تتمثل في "مراقبة التداول النقدي وسير العمليات النقدية ،والسهر على حسن
سير النظام المصرفي والمالي" .وينص القانون  2001-85في المادة  32على أن البنك المركزي التونسي "يمارس على

مؤسسات القرض ،رقابة على الوثائق ورقابة على المقر" .ويفسر القانون  2003-75بوضوح دور السلطات الرقابية في
البنك المركزي التونسي والسهر على التنفيذ العملي لاللتزامات التي تقع على عاتق مؤسسات  -القرض .وتخول المادة 77

من القانون نفسه السلطات الرقابية مسؤولية تطوير البرامج والممارسات المالئمة لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،والسهر على تنفيذها .وتقر هذه البرامج وبشكل خاص نظاما للكشف عن المعامالت والعمليات المشبوهة ،فضال
عن وضع قواعد للرقابة الداخلية لضمان فعالية النظام القائم .وعلى نحو مماثل ،تخول المادة ( 77ثالثا) السلطات الرقابية

التي يتبع لها األشخاص الخاضعين للقانون اتخاذ عقوبات تأديبية في حالة عدم االمتثال اللتزامات مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب مع مراعاة إجراءات المعارضة.
.395

البنوك  -الغير مقيمة :تخضع البنوك التي تعمل مع غير المقيمين لرقابة البنك المركزي التونسي بموجب

المادة  115من القانون رقم  2009-64بشأن إصدار مجلة حول الخدمات المالية المسداة إلى غير المقيمين ،والتي تنص

على أن هذه المؤسسات "تخضع -لرقابة البنك المركزي التونسي ،والسلطة التأديبية لهذا األخير وإلى لجنة الخدمات

المالية .وقد تم دمج ممارسة الرقابة على الجهات غير المقيمة بشكل كامل في أنشطة إدارة الرقابة المصرفية للبنك

المركزي التونسي ،وهي المسؤولة كذلك عن الرقابة على مؤسسات القرض المقيمة.
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.396

إذا كان البنك المركزي التونسي لديه السلطة الرقابية على البنوك والمؤسسات المالية والبنوك العاملة في الخارج

بموجب النصوص السابقة على قانون مكافحة غسل األموال ،فليس هناك أي نص قانوني واضح يعطيه الوالية القضائية
لضمان امتثال الخاضعين لهذا القانون إلى تشريعات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .تحدد المواد  32وما

يليها من القانون المنظم للبنوك و 115وما يليها من قواعد تقديم الخدمات المالية لغير المقيمين ،أنه وألغراض الرقابة،

يجب على هذه المؤسسات "أن يكون لديها نظام محاسبي تم وضعه وفقا للمقاييس والقواعد الخاصة التي أقرها البنك
المركزي التونسي في هذا اإلطار من أجل ممارسة سلطاته الرقابية على مؤسسات القرض بموجب أحكام هذا القانون،
وأن تختم سنتها المالية في  31ديسمبر ،وأن تعد خالل األشهر الثالثة الموالية للسنة المالية المنقضية القوائم المالية ،وأن

تعد خالل السنة بيانا عن وضعيتها المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية يضعها البنك المركزي

التونسي ،وأن تزود البنك المركزي التونسي بكافة الوثائق والمعلومات واإليضاحات والمبررات الالزمة لدراسة وضعيتها
والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنها تطبق القواعد والترتيبات المقررة قيما يتعلق بمراقبة القروض والصرف ومراقبة

لمؤسسات القرض تطبيقا سليما".

بالتصرف الحذر وال يمكن اعتبارها ،من حيث المبدأ
حصر
ا
 .397إن جميع الجوانب التي تشملها هذه المواد تتعلق
ّ
وفقا للمعايير ،قاعدة قانونية سواء من أجل الرقابة (وضع تحت الرقابة) المعنية في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،أو من أجل وضع معايير خاصة بهذا الغرض؛ وعالوة على ذلك ،فإن جميع النصوص التي اعتمدها البنك

المركزي التونسي في هذا المجال تشير في تمهيد كل منهما إلى النصوص التي تنظم النشاط المصرفي في مجملها وال
تشير إلى أحكام واردة في مواد محددة.

ممارسة الرقابة من ِقبل البنك المركزي التونسي
.398

بموجب السلطات التونسية ،يتمركز الدور الرقابي للبنك المركزي التونسي حول ثالثة صالحيات مميزة:

 صالحية وضع المعايير :يمتلك البنك المركزي التونسي صالحيات تمكنه من وضع قواعد إدارة العملوالمعايير االحت ارزية .ويتم وضع هذه المعايير وإقرارها من خالل النشرات أو المالحظات الصادرة إلى مؤسسات

 -القرض وهي تصدر بشأن التعامل مع الجوانب ذات الصلة بإدارة العمل والمعدالت االحت ارزية.

 صالحية الرقابة :يمارس البنك المركزي التونسي على المؤسسات القرض رقابة على الوثائق ورقابة علىالمقر .وتشمل الرقابة المقرات الرئيسية  -لمؤسسات القرض وفروعها ،والكيانات القانونية الخاضعة لها بصفة

مباشرة أو غير مباشرة والفروع التابعة لهذه الكيانات القانونية.

وتشير السلطات التونسية إلى أن الرقابة المخولة للبنك المركزي التونسي تشمل جميع مراحل عمل مؤسسة

القرض منذ عملها بهذا النشاط وحتى خروجها من العمل منه في نهاية المطاف .ويتجلى دور البنك المركزي
التونسي من جهة في عملية منح الموافقة على بدأ النشاط (انظر المعيار  ،)26.2ومن جهة أخرى في التحليل

الدقيق لقواعد التصرف الحذر من مخاطر غسل األموال التي تتعرض لها المؤسسة .وفقا لما تقره السلطات ،تتم
إدارة هذه المخاطر بالنظر إلى حجم نشاط البنك وتعقيد عملياته.58

 58الردود على استبيان التقييم الذاتي – ص269 .
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 الصالحية التأديبية :يمتلك البنك المركزي التونسي صالحيات تأديبية تسمح له بفرض االلتزام بقواعد األنظمةالمصرفية في المؤسسات الخاضعة لرقابته .تخول المادة ( 77ثالثا) من القانون  2003-75البنك المركزي

التونسي فرض عقوبات على مؤسسات القرض في حالة خرقها لألحكام القانونية المتعلقة بمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
.399

ومن حيث الرقابة بااللتزام بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،تنص المادة  42من المنشور -15

 2013الصادر لمؤسسات القرض  ،أن هذه المؤسسات يجب عليها ،في خالل شهر على األكثر من انقضاء كل سنة

مالية ،أن ترسل إلى اإلدارة العامة للرقابة المصرفية في البنك المركزي التونسي ،ثيقة مطابقة للملحق رقم  6والتي توضح
فيها:
تمت إحالتها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية خالل
 العدد اإلجمالي للتصاريح بالشبهة (التبليغات) التي ّالسنة المالية المنتهية.
 المبلغ اإلجمالي للمعامالت التي تم التصريح بها خالل السنة المالية موزعا على نوع العملية وفئة العمالء(األفراد والكيانات القانونية).
.400

وعالوة على ذلك ،يجب أن تتضمن فصال عن مسائل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في التقرير

السنوي الصادر حول قياس ورصد المخاطر التي يتعرضون لها (وفقا للمادة  53من المنشور  2006-19والمادة  43من

المنشور  ،2013-15والصادرين عن البنك المركزي التونسي بشأن مؤسسات القرض).

شركات التأمين
.401

يتم منح الترخيص لشركات التأمين من ِقبل وزير المالية ،بعد التشاور مع الهيئة العامة للتأمين ،وذلك بموجب

نص المادة  50من قانون التأمين .تخضع هذه الشركات إلشراف ومراقبة الهيئة العامة للتأمين ،وتتمتع بشخصية اعتبارية

واستقاللية مالية وغير تابعة لو ازرة المالية (انظر المواد  177وما يليها من قانون التأمين) ،والمادة  179من قانون التأمين
الصادر بالقانون رقم  90-24المؤرخ في  9مارس 1992م ،والمعدل بالقانون رقم  2008-8الصادر في  13فبراير

2008م والتي تنص على ما يلي" :تكلّف الهيئة في نطاق ما تقتضيه المهام الموكلة إليها خاصة بمراقبة مؤسسات التأمين
ومؤسسات إعادة التأمين والمهن الخاصة بقطاع التأمين وبمتابعة نشاطها" .تنص المادة  178على أن الهيئة العامة
للتأمين تقوم بالسهر على حسن تنفيذ أحكام قانون التأمين ونصوصها التطبيقية وإصدار الترتيبات الالزمة لهذا الغرض
(انظر المادة  187وما يليها من القانون المذكور آنفا .وفي هذا السياق ،أصدرت الهيئة العامة للتأمين الالئحة رقم

 2012/1بشأن تدابير العناية الواجبة التي يجب اتخاذها في مجال مكافحة غسل األموال في قطاع التأمين .وتأتي عملية
التحقق من التطبيق الصحيح ألحكام هذه الالئحة في سياق أعمال الرقابة والتحقق المطلوب تنفيذها من ِقبل فريق المراقبين
على شركات التأمين سواء من حيث الرقابة على الوثائق أو على مقرات شركات التأمين.
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السوق المالية
.402

يخضع وسطاء البورصة لالئحة التنظيمية ولرقابة هيئة السوق المالية ،وذلك بموجب المادة  23من القانون رقم

 94-117الصادر في  14نوفمبر 1994م بشأن تنظيم السوق المالية .وتؤكد هيئة السوق المالية إشرافها على صناديق
التوظيف الجماعي (شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير  ،-SICAV-وصناديق االستثمار والقروض في هذه

الفئة) ،وكذلك الرقابة الدائمة على بورصة األوراق المالية التونسية ،والوسطاء العاملون في بورصة األوراق المالية،
وشركات اإليداع والمقاصة والتسوية في مجال األوراق المالية ،والكيانات العاملة في إدارة المحافظ لصالح الغير (بموجب

القانون رقم  2005-96الصادر في  18أكتوبر 2005م بشأن تدعيم سالمة العالقات المالية) .كما أن شركات االستثمار
ذات رأس المال الثابت  -SICAF-وشركات االستثمار ذات رأس المال المخاطر  -SICAR-لم تعد تخضع للمراقبة
من ِقبل هيئة السوق المالية .ومع ذلك ،فليس هناك أي من أحكام النصوص المذكورة أعاله يعطي صالحيات لهيئة السوق
المالية لضمان امتثال المهنيين العاملين فيها إلى متطلبات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل سن
لوائح محددة بشأن هذه المسألة أو من خالل إجراء عمليات رقابية بهذا الخصوص.

.403

ومنذ صدور المرسوم بقانون رقم  2011-99الصادر في  21أكتوبر 2001م (الذي يعدل القانون رقم -92

 88بشأن شركات االستثمار) ،أصبحت شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير " "SICAVالتي تدير موارد لحساب
المستثمرين من غير ذوي الخبرة في هذا المجال ،خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية (الموافقة على ممارسة النشاط

والرقابة) واعتمدت هيئة السوق المالية الئحة بهذا الخصوص (بتاريخ  9يونيو  2014ونشرت في  9سبتمبر 2014م في
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية).
وتقوم هيئة السوق المالية بتنفيذ عملية المراقبة على وثائق ومقرات الجهات التي تخضع إلشرافها .يحدد القانون
.404
رقم  94-117بوضوح في مواده من  35إلى  39وسائل إجراء التحقيق من ِقبل هيئة السوق المالية ،وكذلك سلطاته

التأديبية (المواد  41و .)42ينص القانون  2005-96على أن هيئة السوق المالية تمارس الرقابة على نشاط مسيرو
محافظ األوراق المالية لصالح الغير ن خالل وسائل إجراء التحقيق والتحقيق من ِقبل هيئة السوق المالية التي تنطبق عليها
وأن تخول هذه الهيئة بكافة الصالحيات التأديبية الالزمة لهذا الغرض .كما يكون للمحققين الحق في الوصول إلى كافة
الوثائق والمواد الالزمة إلجراء البحث وتحقيق النتائج (المادة  37من القانون رقم .)94-117

.405

ويتم تطبيق وسائل العقوبات التأديبية من ِقبل هيئة السوق المالية على بورصة األوراق المالية ،ومديريها

وموظفيها ،وشركات اإليداع والمقاصة ،وكذلك على شركات التسوية في مجال األوراق المالية ،ومديريها وموظفيها،
والوسطاء ببورصة األوراق المالية ،واألشخاص الطبيعيين والكيانات االعتبارية ،ومديريها والموظفين العاملين تحت
سلطتهم ،وعلى مديري ومسيري الصناديق المالية ومودعي األموال فيها ،ومن لديهم أسهم في هيئات االستثمار الجماعي

في األوراق المالية .وتشتمل العقوبات التأديبية على اإلنذار ،ولتوبيخ ،والغرامات ،والحظر الكلي أو الجزئي لممارسة جميع
األنشطة أو بعضها وسحب الموافقة على ممارسة النشاط .ويمكن فرض الغرامات المالية في حالة ارتكاب األفراد

لممارسات منافية لما هو منصوص عليه بموجب لوائح هيئة السوق المالية (المادة  40من القانون رقم  ،)94-117وهذه
الر أمريكيا ،وفي حالة تحققت أرباح جراء تلك
دينار تونسيا ،أي حوالي  15000دو ا
ا
الغرامات ال يمكن أن تتجاوز 20000
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الممارسات ،وتبعا لخطورة المخالفة ،يمكن للغرامة مكن أن تصل إلى خمسة أضعاف مبلغ هذه األرباح .ال تنطبق هاتين

العقوبتين األخيرتين على سوق األوراق المالية التونسية أو شركات اإليداع والمقاصة ،أو شركات التسوية في مجال األوراق
المالية .ويتم نشر العقوبات التأديبية الصادرة من ِقبل هيئة السوق المالية "التي تعلقت آثارها بمصالح الغير" .ويتم كذلك

نشر العقوبة وملخص المخالفات المرتكبة ،ولكن ال يتم نشر وقائع الجريمة أو تفاصيلها .هذه العقوبات يتم فرضها دون
اإلخالل بأي عقوبات جنائية ذات الصلة ببعض المخالفات.
.406

يتم نشر الحقائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجراها مكتب هيئة السوق المالية وكذا دوافع ومبررات فرض هذه

.407

وفي عام 2014م ،وشمل سجل العقوبات في هيئة السوق المالية على  101شخصا ،ومن بينهم  56من كبار

العقوبات بدون ذكر مرتكبيها في تقارير نشاط هيئة السوق المالية.

مدير تنفيذيا ،كان هناك  44من المديرين المحلفين .ويضم قسم تكنولوجيا المعلومات
ا
الموظفين التنفيذيين .ومن بين الـ 56

 7أشخاص ،من بينهم  3محلفين.
يتم تعيين الموظفين العاملين بهيئة السوق المالية بموجب مناظرة .وتجرى التحقيقات من ِقبل موظفين محلفين
.408
ومخولين إلنفاذ هذا األمر من ِقبل هيئة السوق المالية ،ويجب أن يجري نطاق عملهم على المستوى الهرمي المصغر
والمعمول به في الوظائف الحكومية التونسية .ويلتزم المحققون وأي شخص آخر يتم استدعائه لالطالع غلى الملفات
بالحفاظ على السرية المهنية.
.409

ويشمل برنامج الرقابة في المقر على عمليات تدقيق عامة وتحقيقات مستمرة .تقوم هيئة السوق المالية بإجراء

عمليات مراقبة على مقرات معظم المؤسسات التي تشرف عليها مرة واحدة على األقل سنويا .يحصل الموظفون في هيئة
السوق المالية على تدريب عام في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ولم تقم هيئة السوق المالية حتى اآلن

بإجراء أي رقابة بشأن االمتثال لاللتزامات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
.410

ومن أجل ضمان امتثال الوسطاء العاملين في سوق األوراق المالية ألحكام القانون رقم  2003-75الصادر

في  10ديسمبر 2003م بشأن دعم الجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال ،قامت هيئة السوق المالية في
عام 2014م باتخاذ اإلجراءات التالية:
 )1التحقق من أن دليل إجراءات بالنسبة للوسطاء بالبورصة تشتمل على متطلبات تطبيق تدابير العناية الواجبة

وكذلك على المعلومات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة المتعلقة بقمع غسل األموال ،وذلك بموجب أحكام
المادة  65مكرر من المرسوم رقم  99-2478الصادر في  1نوفمبر 1999م بشأن الئحة شركات الوساطة

العاملة في سوق األوراق المالية.

 )2التحقق من أن الوثائق المستخدمة من قبل شركات الوساطة في البورصة لفائدة الغير تحتوي على جميع

المعلومات اإللزامية المتعلقة بتحديد هوية العميل على النحو المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة
بمكافحة غسل األموال.
 )3التأكد من أن جميع شركات الوساطة في البورصة قد قامت بتعيين مراسل للجنة التونسية للتحاليل المالية.
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 )4استعراض التقرير النصف سنوي لمسؤول الرقابة وطلب تفسيرات في حالة إشارة التقرير لوجود مخالفات
بشأن أجهزة مكافحة غسل األموال.

 ) 5طلب المبررات في حالة الكشف عن استالم مبالغ نقدية أعلى من تلك المنصوص عليها في المادة  69من

القانون رقم .2003-75

 )6في عام 2014م ،بدأت هيئة السوق المالية في مهمة إجراء عملية تدقيق على جهاز مكافحة غسل األموال

لدى شركات الوساطة العاملة في سوق األوراق المالية .وكجزء من هذا التدقيق الموضوعي ،طلبت الهيئة من

مسؤول التفتيش إكمال استبيان أعدته هيئة السوق المالية .وكانت المخالفات الرئيسية التي تم الكشف عنها
تشتمل على ما يلي:

 غياب التدابير المحددة المطبقة في العالقات التجارية مع األشخاص المقيمين في الدول غير المتعاونة معمجموعة العمل المالي ،وفي استخدام التكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات ،وفي العمليات والمعامالت ذات
الطابع المعقد ،أو التي يزيد مبلغها بشكل غير طبيعي ،خالفا ألحكام المواد  77و 74و( 86جديد) من القانون

رقم .2003-75
 غياب تدابير العناية الواجبة القائمة على المنهجية القائمة على المخاطر وذلك من أجل فهم العمليات غيرالطبيعية التي تتم من جانب العمالء.
 -قبول الشيكات القابلة للتظهير وغير المسطرة مسبقا ،مما يخالف التدابير التي تم إقرارها بموجب مذكرات

تعميمات هيئة السوق المالية رقم  11-0395الصادر في  02فبراير 2011م ورقم  12-1143الصادر في 27
يناير 2012م.
 عدم وجود تدريب مستمر للعاملين في مجال مكافحة غسل األموال ،وذلك خالفا ألحكام المادة  13من المذكرةالتوجيهية الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية رقم .3
.411

وأخيرا ،فإن هيئة السوق المالية تسهر على إشراك شركات الوساطة في البورصة ي تطوير التشريعات التطبيقية

المتعلقة بغسل األموال .وفي الواقع ،لقد طلبت هيئة السوق المالية في عام 2014م من تلك الشركات إبداء تعليقاتهم
واقتراحاتهم ،وذلك بموجب التعديل المقترح لقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية رقم  2007-03الصادر في  22مارس

2007م ،بشأن المبادئ التوجيهية العامة للسوق المالية والتي تتعلق بالكشف واإلبالغ عن المعامالت أو العمليات
المشبوهة أو غير العتيادية.

فباإلضافة إلى الدليل الذي يحتوي على أحكام القوانين واألنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال ،والذي يجب
.412
االلتزام بنصوصه واحترامه من ِقبل شركات الوساطة العاملة في سوق األوراق المالية (تم تمرير هذا الدليل عليهم) ،فهناك
مشروع لنص تنظيمي جار إعداده من ِقبل إدارات هيئة السوق المالية.

الديوان الوطني للبريد
.413

يتبع الديوان الوطني للبريد إلشراف و ازرة تكنولوجيات االتصال (المواد  14و 15من المرسوم رقم 98-1305

بشأن تأسيس الديوان الوطني للبريد).
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.414

المعيار  :2-26الدخول في السوق

المؤسسات المصرفية
.415

البنوك والمؤسسات المالية :تنص المادة  9من القانون المنظم للبنوك على أن الترخيص المصرفي للمؤسسات،

والذي يمنح بقرار من وزير المالية ،يخضع لصفة أصحاب رؤوس األموال (وصفة ضامنيهم عند االقتضاء) وسمعة وكفاءة

مسيريها .كما تنص المادة  26من القانون نفسه على أنه" :ال يمكن ألي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة

مؤسسة قرض أو يلتزم باسمها إذا كان قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن
أو االحتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة باالحتيال أو االستيالء على أموال أو قيم الغير أو االختالس

المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه

المخالفات أو مخالفة الترتيبات الخاصة بالصرف" كما أن اإلخالل بهذه األحكام معاقب بموجب عقوبات جنائية .وتنص

المادة  15بشأن سحب ترخيص المؤسسة ،أنه يمكن سحب الترخيص "إذا أخلت المؤسسة بالشروط التي مُنح على أساسها
الترخيص ،أو إذا تحصلت المؤسسة على الترخيص بواسطة إق اررات وتصاريح خاطئة أو بواسطة أية وسيلة أخرى غير

شرعية".
.416

وعمليا ،وفي إطار التفسير الواسع للقانون ،يقوم البنك المركزي بإدارة التراخيص مصرفية على مستويين:

الموافقة على المؤسسات نفسها والموافقة على المديرين .بموجب نصوص المواد  9و 10من القانون المنظم للبنوك ،يجب

فور بأي تغيير يط أر على هيكل رأس مالها ،وفيما يتعلق بالتعيينات الجديدة،
على مؤسسات القرض إعالم البنك المركزي ا

تنص المادة  9على أن يتشاور البنك المركزي التونسي في مع و ازرة المالية بشأن التعيينات الجديدة.
.417

البنوك  -الغير مقيمة :يتم الترخيص لهذه البنوك من قبل وزير المالية وبموجب تقرير البنك المركزي التونسي

(المادة  75من القانون) .إن شروط هذا الترخيص ،بما في ذلك شروط سمعة أصحاب رؤوس األموال والمديرين ،لم يتم

تحديدها في نصوص القانون رقم  .85-108كما أن شروط سحب الترخيص مماثلة لنفس شروط سحب الترخيص
الخاصة بمؤسسات القرض المقيمة.

التأمين
.418

يخضع عمل كل من شركات التأمين ووسطاء التأمين (السماسرة وعون التأمين) لترخيص يصدر من ِقبل وزير

المالية .أما خبراء التأمين ومعاينو األضرار (التأمين على األضرار) ،فهم يخضعون لكراس شروط .وتشير شروط

المشار
الترخيص إلى وجوب توافر معايير الكفاءة وحسن السمعة تعد قائمة االنتهاكات المتعلقة بالسمعة هي نفس القائمة ُ
إليها في المادة  26من القانون المنظم للبنوك.

ومن حيث الحصول على تراخيص ،يميز القانون رقم  2008-8الم ِ
عدل لقانون التأمين بين شركات التأمين
.419
ُ ّ
ووسطاء التأمين ،ويسمح بتهيئة شروط أنشطة التأمين ومنح التراخيص .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تغيير المساهمين أو
المديرين التنفيذيين لشركات التأمين (أي عملية تؤدي إلى التغيير في الرقابة على الشركة) يتطلب ترخيص من الهيئة
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العامة للتأمين (المادة  54من قانون التأمين) ،أما التعيينات الخاصة بالمديرين الجدد في مناصب قيادية ،فيجب أن تتم
الموافقة عليها من ِقبل وزير المالية (المادة .)50
.420

ويجب على وسطاء التأمين ،والمشمولين بقانون التأمين في مادته رقم  ،69إثباتهم المتالك بطاقة – مهنية

وتسجيل أسمائهم في سجل يتم االحتفاظ به لهذا الغرض من قبل مصالح الهيئة العامة للتأمين .وتحدد المادة  73من

القانون الشروط المهنية وحسن السمعة المطلوبة للحصول على البطاقة المهنية المذكورة أعاله .عالوة على ذلك ،تنص

المادة  85على أنه " ال يمكن ألي كان أن يدير مؤسسة تأمين أو أن يتصرف فيها أو يراقبها أو يحملها أي التزام:

 إذا صدر عليه حكم من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفقرة  2من الفصل  73من هذا القانون. إذا صدر عليه حكم من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالتامين. -إذا صدر عليه حكم بالتفليس".

األسواق المالية
.421

تتم المصادقة على وسطاء البورصة من طرف هيئة السوق المالية (المادة  57من القانون رقم ،)94-117

وكذا شركات اإلدارة التي تقوم بإدارة المحافظ المالية لحساب الغير (المادة  23من القانون رقم 2005-96؛ ويقوم وزير

المالية بالمصادقة على تعيين – المتصرفين ببورصة تونس (المادة  .)65ويمكن لهيئة السوق المالية تعليق ترخيص

الوسطاء العاملين في سوق األوراق المالية أو سحبه (المادة  ،)57وكذلك ترخيص الكيانات العاملة إلدارة العمليات لصالح

الغير (المادة  .)23ويمكن لوزير المالية عزل المديرين ببورصة تونس .تتبع شروط تعيين مدراء شركات اإليداع والمقاصة

والتسوية في مجال األوراق المالية لقانون الشركات التجارية؛ في حين يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية
العمومية للمساهمين ،ويتم تعيين رئيس المجلس من ِقبل أعضاء المجلس.
.422

ويمكن لوزير المالية أن يعترض على تعيين المدير العام  -المقترح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة .يجب على

شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير " "SICAVأن تبلغ هيئة السوق المالية بتشكيل هياكلها اإلدارية من خالل إيداع

ملف يحتوي على النظام األساسي لشركة ،وهيكل رأس المال ،وتشكيل هيئات إداراتها؛ كما يمكن كذلك أن تطلب هيئة
السوق المالية من هذه الشركات أية معلومات وإحصاءات تتعلق بأنشطتها .تنص المادة  58من القانون رقم 94-117
على وجوب توفير الوسطاء العاملون بالبورصة للضمانات الكافية من حيث السمعة الجيدة لمديريها  .22وال يوجد نص

قانوني مماثل إلدارة المحافظ لصالح الغير .كما أن القانون رقم  94-117ال يشير صراحة إلى شرط السمعة الحسنة

بالنسبة للمدراء العاملون في بورصة تونس .تنص المادة  6من المرسوم رقم  99-2478الصادر في األول من نوفمبر
1999م على قائمة المخالفات التي تؤدي إلى حظر ممارسة نشاط الوسيط الذي يعمل في سوق األوراق المالية ,وبموجب

هذه المادة " ،ال يمكن ألي كان أن يمارس نشاط الوساطة بالبورصة كشخص طبيعي أو بصفته مسؤوال في الحاالت
اآلتية( :أ) إذا كان قد حكم عليه جزائيا جراء ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو االحتيال أو من أجل
االستيالء على أموال أو قيم أو االختالس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء

تم الحصول عليها جراء هذه المخالفات أو مخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بالصرف؛ (ب) إذا كان قد ُحكم عليه جزائيا
دير أو وكيال
في جنحة متعمدة ولم يسترد حقوقه بعد؛ (ج) إذا كان قد صدر ضده حكم نهائي باإلفالس؛ (د) إذا كان م ا
لشركات وقع التصريح بإفالسها وتم سحب ذلك اإلفالس عليه أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى المادتين 288
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و 289من قانون العقوبات والمتعلقتين بالتسبب في اإلفالس .يشمل المرسوم رقم  ،2006-1294الصادر في  8مايو
2006م بشأن تنفيذ نصوص المادة  23من القانون رقم  2005-96الصادر في  18أكتوبر 2005م بشأن تعزيز
السالمة المالي ،على شروط السمعة الحسنة الواجب توافرها بالنسبة لمديري شركات اإلدارة (أي اإلدانة بتهمة ارتكاب
التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو االحتيال أو من أجل االستيالء على أموال أو قيم اآلخرين .)...
.423

بموجب المادة  5من المرسوم رقم  2006-1294الصادر في  8مايو 2006م بشأن تنفيذ أحكام المادة 23

من القانون رقم  2005-96الصادر في  18أكتوبر 2005م والمعني بتعزيز سالمة العالقات المالية ،وبصيغتها المعدلة
بموجب المرسوم رقم  2009-1502الصادر في  18مايو 2009م ،فقد نصت على أنه ال يمكن ألي شخص كان أن

يؤسس أو يدير شركة إدارة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو مجلس إداراتها التنفيذية أو هيئة الرقابة بها إذا كان قد
أدين بارتكاب جريمة وحكم عليه حكما نهائيا ( )...جراء خرقه للقوانين واألنظمة ذات الصلة بقمع غسل األموال.

أنشطة مؤسسات التمويل -الصغير
.424

تمارس مؤسسات التمويل الصغير نشاطها بترخيص يمنحه وزير المالية على ضوء تقرير سلطة رقابة التمويل

الصغير .وفي الواقع ،تنص المادة  11من المرسوم رقم  2011-117الصادر في  5نوفمبر 2011م بشأن تنظيم نشاط

مؤسسات التمويل الصغير على أن "تمارس مؤسسات التمويل -الصغير نشاطها بترخيص يمنحه وزير المالية على ضوء
تقرير سلطة رقابة التمويل الصغير".

.425

المعيار  :3-26وكما رأينا آنفا (انظر المعيار  ،)2-26فإن شروط منح الترخيص لمؤسسات القرض

ولشركات التأمين ووكالئها تسمح نظريا بمنع وصول المجرمين أو المتواطئين معهم ،وذلك حتى ال يصبحوا المستفيدون
الحقيقيون من العمل فيها أو أن يقوموا بممارسة الرقابة على إحدى المؤسسات المالية ،وأال يشغلوا أي مكان في إدارتها.

.426

أما بالنسبة للوسطاء العاملين في سوق األوراق المالية وشركات إدارة المحافظ ،تتم فقط مراجعة الشروط

ال خاصة بسمعة المديرين خالل إجراءات منح الترخيص .لم توضح السلطات التونسية إلى أن إجراءات الرقابة العادية أو
االستثنائية تم تنفيذها.
.427

وأخيرا ،وبالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير ،تنص المادة  21من المرسوم بقانون رقم  2011-117على أنه "

ال يمكن ألي شخص كان أن يدير أو يسير أو يلتزم باسم مؤسسة تمويل صغير:

 إذا كان قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو االحتيال أومن أجل جرائم أخالقية أو ماسة بالشرف أو من أجل جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة باالحتيال أو من أجل

االستيالء على أموال الغير أو قيمهم أو االختالس المرتكب من قبل مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو
إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف.
 -إذا كان قد صدر في شأنه حكم بات باإلفالس.

 -إذا كان متصرفا أو وكيال لشركات وتم التصريح بإفالسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى المادتين 288

و 289من قانون العقوبات والمتعلقتين بالتسبب في اإلفالس".
218

.428

المعيار ( 4-26أ) :لقد أوجب القانون رقم  2001-65مسؤولية كل مؤسسة قرض عن وضع نظام سليم

للرقابة الداخلية يضمن تحقيق التقييم المستمر لإلجراءات الداخلية ،وتحديد ورصد وإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها .وفي

هذا السياق ،أصدر البنك المركزي التونسي المنشور رقم  2006-19بشأن الرقابة الداخلية ،والذي يوضح طبيعة وحدود
نظام الرقابة الداخلية ،بدون أي تفاعل مع قواعد قانون مكافحة غسل وتمويل اإلرهاب .ومن ناحية أخرى ،يحدد قانون
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب نظام الوقاية والزجر الذي ينبغي اعتماده من ِقبل مؤسسات القرض ،سواء على

مستوى المجموعة أو على مستوى الوكاالت المختلفة .ومع ذلك ،يشير المنشور رقم  2013-15الصادر لمؤسسات
القرض إلى أنه "يجب على المؤسسات امتالك منظومة ،وموارد بشرية ولوجسيتية وإجراءات داخلية واضحة ودقيقة لضمان

التطبيق السليم وااللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" .ومن حيث

القواعد التنظيمية ،وإذا كانت القواعد المذكورة أعاله تنص على بعض جوانب الرقابة الحذرة المطبقة في مجال مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،فإن فرض الرقابة على مؤسسات القرض من ِقبل البنك المركزي التونسي وفقا لمنهجية
قائمة على المخاطر لم يتم إق ارره من قبل أي من األحكام القانونية.
.429

وفيما يتعلق بقطاع التأمين ،ال يوجد حكم يقضي بتطبيق قواعد التصرف الحذر من أجل مكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب ،كما ال توجد أي رقابة منصوص عليها بموجب منهجية قائمة على المخاطر يتم تطبيقها من قبل الهيئة

العامة للتأمين .ومع ذلك ،فقد أشارت السلطات التونسية أن الهيئة العامة للتأمين عضوا في الجمعية الدولية لمراقبي

التأمين ،وتشارك منذ سبتمبر  2013في مشروع البنك الدولي على تعزيز المراقبة على التأمين في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا .59إن وجود رقابة قوية على مستوى المجموعات ،سواء كان ذلك بالنسبة لقطاع التأمين أو بالنسبة لقطاع
وسطاء البورصة ،لم يتم الكشف عنه من ِقبل السلطات التونسية.
.430

المعيار ( 4-26ب) :تخضع المؤسسات المالية التي تقدم خدمات في مجال تحويل األموال والقيم أو خدمات

الصرف  -لقواعد منصوص عليها في القانون المنظم للبنوك .كما يخضع الديوان الوطني للبريد ،والذي يمكن أيضا أن

يكون مخوال لتقديم خدمات تحويل األموال ،إلشراف و ازرة االتصاالت .لم يحصل المكلفون بمهمة التقييم على أي معلومات
عن أي نظام للرقابة يضمن االمتثال من قبل مكاتب البريد ،حيال التزاماتها في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
.431

المعيار ( 5-26أ) :إذا كانت النصوص التشريعية تنص على وجوب اعتماد مؤسسات القرض لمنهجية قائمة

على المخاطر في تنفيذ منهجيتها القائمة على التصرف الحذر ،فإن النصوص ذات الصلة بالتنظيم القانوني للقطاع المالي

والمصرفي لم تتطلب قيام البنك المركزي التونسي من جانبه بتنفيذ منهجية توافق بين وتيرة عمليات المراقبة على الوثائق
والمقر ومدى تنفيذها وبين مخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والسياسات والضوابط واإلجراءات الداخلية
للمؤسسة أو للمجموعة.

.432

وفيما يتعلق بقطاع التأمين ،فإن النصوص الواردة بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فضال عن

تلك المطبقة على تلك األنشطة لم تتطلب من الهيئة العامة للتأمين ضبط وتيرة هذه الضوابط ومداها على أساس مخاطر

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما تم تحديدها وتقييمها من قبل شركات التأمين .ومع ذلك ،فقد أشارت السلطات

59الردود على استبيان التقييم الذاتي – ص299-298 .
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إلى أنه في إطار مراقبة الوثائق ،أرسلت الهيئة العامة للتأمين إلى شركات التأمين استبيانا يلخص تدابير العناية الواجبة
التي يتعين اتخاذها في مجال مكافحة غسل األموال .وعلى ما يبدو فإن الردود على هذا االستبيان سوف تساعد على

تصنيف شركات التأمين على حسب فئات المخاطر وعلى وضع جدول زمني لمهام المراقبة على المقر فيما بعد.
.433

وأخي ار ،فإن عمليات الرقابة التي تمت من خالل هيئة السوق المالية لم يتم القيام بها على أساس منهجية قائمة

على مخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
.434

المعيار ( 5-26ب) :وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من ِقبل السلطات التونسية ،فهناك تحليل وتقييم

للمخاطر المتعلقة بالبلد لم يتم تنفيذها بعد ،كما أن النصوص المطبقة من قبل المؤسسات المالية اإلشرافية سلطات الرقابة
بالمؤسسات المالية ال تفرض أي ضرورة لوضع هذا الجانب في الحسبان في إطار عمليات الرقابة المنوطة بها.
.435

المعيار ( 5-26ج) :ووفقا للسلطات التونسية ،تم إقرار برنامج التفقد من قبل البنك المركزي على أساس

المعايير الموضوعية التالية :الجدول الزمني الموضوع وفقا لبيان المخاطر ومستواه ،والتقييم المجرى من قبل المراقبين

ومستوى امتثال المؤسسة للوائح الواردة بقانون مكافحة غسل وتمويل اإلرهاب (استنادا إلى االستبيان السنوي الخاص
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقارير مراقبي الحسابات) ،وحجم المؤسسة أو الحد األدنى من عدد مرات الرقابة.
.436

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية األخرى ،فاألمر يبدو -غامضا من حيث أن مدى عمليات الرقابة يستند إلى

خصائص المؤسسات التي تمت مراقبتها .وفي الواقع ،لم تقم السلطات التونسية بتقديم أي نص في هذا الصدد.
.437

المعيار  :6-26ال تحتوي نصوص القوانين على أي أحكام تتعلق بإعادة النظر في تقييم ملف المخاطر ذات

الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المؤسسات أو المجموعات المالية .وكذلك ال توجد نصوص فيما يتعلق

بقطاعات التأمين واألسواق المالية ومؤسسات التمويل األصغر.
الهيئة العامة للتأمين

تتمتّع الهيئة العامة للتأمين بالشخصية االعتبارية وباالستقالل المالي ،وتكّلف الهيئة في نطاق ما تقتضيه
.438
المهام الموكلة إليها خاصة بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن المرتبطة بقطاع التأمين وبمتابعة
نشاطها .ويصل عدد العاملين بالهيئة إلى  70موظفا ،ومن بينهم  15مراقبا على الوثائق والمقرات ،ويتم توزيعهم على
اثنتان من اإلدارات العامة :اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ( 12مفتشا) ـ واإلدارة العامة

للرقابة على وسطاء التأمين والمهن ذات الصلة ( 3مفتشين) .ويتم تعيين موظفي الهيئة العامة للتأمين ،بما فيها العاملون

بالرقابة ،بموجب مناظرة .ويخضع العمل بهذه الوظائف لمتطلبات السمعة الطيبة والسرية المهنية (المادة  83من قانون
التأمين) .يسمح برنامج الزيارات الميدانية في المقر بتحقيق ما معدله  4شركات في السنة ،ويمكن القيام بهذه الزيارات

بشكل مفصل أو متكرر .وفيما يتعلق بوسطاء التأمين (السماسرة والوكالء العموميون) ،يسمح برنامج الزيارة في المقر
بتحقيق ما معدله  2وسيط سنويا .وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة العامة للتأمين أصدرت منذ نوفمبر 2012م تسوية مع
شركات التأمين فيما يتعلق بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل األموال .وعلى هذا النحو ،تم القيام بمهمة الرقابة على
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الوثائق ذات الصلة بمراجعة االمتثال اللتزامات شركات التأمين في مجال مكافحة غسل األموال ،ويتم ذلك جنبا إلى جنب
مع اإلعداد للزيارات من أجل الرقابة على المقرات .وباإلضافة إلى ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه بموجب معيار المحاسبة

 NC 27الخاص بالرقابة الداخلية ،فإن شركات التأمين تعد ملزمة بشكل رسمي عن امتالكها لنظام فعالة للرقابة الداخلية.
كما ينبغي على مدققي حساباتها ،بموجب المنشور رقم  ،258إرسال تقرير خاص عن مهمتهم إلى وزير المالية ،وذلك من
منطلق تقييمهم للتقرير الخاص بالحسابات .وفي إطار متابعة التطبيق السليم لهذا النظام السابق ذكره ،أرسلت الهيئة العامة

للتأمين رسائل إلى جميع مراقبي حسابات شركات التأمين وتطلب منهم إصدار ،في إطار المهام الموكولة إليهم ،تقرير
حول إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بااللتزامات الجديدة لشركات التأمين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وفي الوقت ذاته ،طلبت منهم منذ تلك اللحظة اعتبار هذا الجانب نقطة ثابتة يتم تناولها في تقريرهم.

الترجيح واالستنتاج
.439

إذا كان البنك المركزي التونسي لديه السلطة الرقابية على البنوك والمؤسسات المالية والبنوك الغير مقيمة

بموجب النصوص السابقة على قانون مكافحة غسل األموال ،فليس هناك أي نص قانوني واضح يعطيه اختصاص
لضمان امتثال الخاضعين لهذا القانون إلى تشريعات قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .تحدد المواد  32وما

يليها من قانون المنظم للبنوك و 115وما يليها من قواعد تقديم الخدمات المالية لغير المقيمين ،أنه وألغراض الرقابة ،يجب
على هذه المؤسسات " أن يكون لديها نظام محاسبي تم وضعه وفقا للمقاييس والقواعد الخاصة التي أقرها البنك المركزي

التونسي في هذا اإلطار من أجل ممارسة سلطاته الرقابية على مؤسسات القرض بموجب أحكام هذا القانون ,وأن تختم
سنتها المالية في  31ديسمبر ،وأن تعد خالل األشهر الثالثة الموالية للسنة المالية المنقضية القوائم المالية ،وأن تعد خالل

السنة بيانا عن وضعيتها المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية يضعها البنك المركزي التونسي ،وأن

تزود البنك المركزي التونسي بكافة الوثائق والمعلومات واإليضاحات والمبررات الالزمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى
بفضلها التحقق من أنها تطبق القواعد والترتيبات المقررة قيما يتعلق بمراقبة القروض والصرف ومراقبة مؤسسات القرض

حصر بالرقابة الحذرة وعمليات الصرف وال يمكن
ا
تطبيقا سليما " .إن جميع الجوانب التي تشملها هذه المواد تتعلق
اعتبارها ،من حيث المبدأ وفقا للمعايير ،قاعدة قانونية سواء من أجل الرقابة (الرصد) المعنية في قانون مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب ،أو من أجل وضع معايير خاصة بهذا الغرض .وعالوة على ذلك ،فإن جميع النصوص التي
اعتمدها البنك المركزي التونسي في هذا المجال تشير في تمهيد كل منهما إلى النصوص التي تنظم النشاط المصرفي في

مجملها وال تشير إلى أحكام واردة في مواد محددة.
.440

لم يتم تعريف الس لطة التنظيمية الممنوحة للجهات الرقابية على المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب بشكل واضح .تخضع المؤسسات المالية للوائح صارمة بشأن التسجيل والحصول على التراخيص

الالزمة لممارسة أنشطتها .ومع ذلك ،فإن البنك المركزي التونسي ،وهيئة السوق المالية ،والهيئة العامة للتأمين لم يضعوا
بعد األدوات الالزمة لممارسة الرقابة على أساس منهجية قائمة على المخاطر ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب .إن وتيرة عمليات المراقبة على الوثائق والمقر ومدى تنفيذها ليست ذات طابع رسمي مع مراعاة أنواع المخاطر
المحددة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومستوياتها .لم يتم القيام بأي مراجعة لتقييم ملف المخاطر في المؤسسات

المالية .النظام التونسي غير ملتزم بالتوصية رقم .26
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م  – 27ص

المعيار  :1-27صالحيات الرقابة على المؤسسات المالية واإلشراف عليها :تخضع المؤسسات المالية

الخاضعة لرقابة سلطة مستقلة تم منحها صالحية الرقابة على نشاطها .تخضع مؤسسات القرض إلشراف البنك المركزي

التونسي ،وتخضع شركات التأمين إلشراف الهيئة العامة للتأمين ،أما الوسطاء لدى البورصة ،فيخضعون إلشراف هيئة

السوق المالية .ويتم اإلشراف على مؤسسات التمويل الصغير أيضا من قبل هيئة مستقلة وفقا للمرسوم -رقم 2011-117
الذي ينظم نشاط التمويل الصغير مع اإلشارة صراحة إلى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

.442

إذا تم اعتبار الجهات المذكورة أعاله (البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية)

جهات رقابية للقطاع المصرفي والمالي تطبيقا لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي يحددها باإلشارة إليها

على أنها "مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية" تتضمن كافة فئات المؤسسات المالية .باإلضافة ،تشير السلطات
التونسية إلى القوانين التي تمنح صالحيات رقابية واسعة إلى كل من البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين وهيئة

السوق المالية للكيانات الخاضعة لها.
.443

المعيار  :2-27صالحيات التفتيش على المؤسسات المالية :إن الجهات الرقابية للقطاع المالي ،بما في ذلك

المشرفين على الديوان الوطني للبريد ،لديها صالحيات رقابية قائمة على أساس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ومن ناحية التطبيق العملي ،يقوم البنك المركزي التونسي ،وهيئة السوق المالية ،والهيئة العامة للتأمين بممارسة الرقابة
(على الوثائق وعلى المقر) الالزمة وبشكل فعال لمهمتهم االحت ارزية.

.444

المعيار  :3-27صالحيات السلطات التشريعية في مجال إصدار الوثائق:

.445

مؤسسات  -القرض :ينص قانون المنظم للبنوك رقم  2001-65على اآلتي " :يجب على مؤسسات -القرض

المنشأة طبقا للقانون التونسي وكذلك الفروع  -التابعة لمؤسسات القرض يقع مقرها الرئيسي بالخارج والمرخص لها بممارسة
نشاطها على األراضي التونسية […] أن تدلي للبنك المركزي التونسي بكافة الوثائق والمعلومات واإليضاحات والمبررات
الالزمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى بفضلها التحقق من أنها تطبق الترتيبات المقررة فيما يتعلق بمراقبة القرض والصرف

ومراقبة مؤسسات -القرض".
.446

شركات التأمين :تنص المادة  83من قانون التأمين على ما يلي" :ينبغي على شركات التأمين وشركات إعادة

التأمين والوسطاء والخبراء ومعاينو األضرار أن يضعوا على ذمة المراقبين ،في إطار وظائفهم ،كافة الوثائق والمعلومات

التي يطلبونها .ليست الجهات الخاضعة للرقابة ملزمة في هذا السياق ،تجاه هؤالء -المراقبون ،بإفشاء السر المهني.
ويمكن لهؤالء المراقبين أن يراجعوا في أي وقت وعلى عين المكان العمليات التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة

التأمين والوسطاء والخبراء ومعاينو األضرار" .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن شركات التأمين ملزمة بموجب نص المادة  12من

الالئحة رقم  2012/1بإبالغ الهيئة العامة للتأمين بإجراءات الرقابة الداخلية التي تم وضعها لمكافحة غسل األموال،

وكذلك تزويدها بمعلومات عن عدد العمليات التي أُبلغ بها اللجنة التونسية للتحاليل المالية ،وعن طبيعتها والعدد اإلجمالي
لهذه العمليات.
222

السوق المالية :بموجب المادة  37من القانون رقم ُ ،94-117يرخص لمحققي هيئة السوق المالية ،وفي إطار
.447
المهام الموكلة إليهم ،بالقيام بكل المعاينات الالزمة وطلب االطالع عليها في حينه وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان
ويرخص لهم كذلك بالحصول مقابل إيصال
سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منهاُ .
على الوثائق والحجج الالزمة لتأدية مهامهم أو لمواصلة التحقيق.
.448

مؤسسات التمويل الصغير :بموجب المادة  43من المرسوم بقانون رقم  2011-117الصادر في 5

نوفمبر/تشرين الثاني 2011م بشأن تنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير ،تُكلف سلطة رقابة التمويل الصغير بـ " إرساء
منظومة لتجميع المخاطر المتعلقة بالقطاع وتبليغها لمؤسسات التمويل الصغير عند طلبها ويمكن لهذا للغرض أن تطلب

من مؤسسات التمويل الصغير أن تمدها بجميع اإلحصائيات والمعلومات التي تسمح لها باالطالع على تطور نشاطها.
كما يمكن لها إبرام عقود شراكة مع جهات رقابية مماثلة لتبادل المعلومات" .عالوة على ذلك ،تنص المادة  44على أن

تكون سلطة رقابة التمويل الصغير مستقلة في ممارسة مهامها وتتمتع بكافة الصالحيات الالزمة للقيام بالمهام الموكلة إليها
بمقتضى القوانين والترتيبات الجاري بها العمل وبالصالحيات الالزمة إلدارة المصالح التي تحدثها لهذا الغرض.

.449

الديوان الوطني للبريد :يتبع الديوان الوطني للبريد إلشراف و ازرة تكنولوجيات االتصال (المواد  14و 15من

المرسوم رقم  98-1305بشأن تأسيس الديوان الوطني للبريد).

المعيار  :4-27العقوبات التأديبية المفروضة بموجب التوصية  :35متناسبة ورادعة :تُعد صالحيات منح
.450
العقوبات التأديبية التي يملكها المراقبين بشكل عام مناسبة وفعالة ومتناسبة ورادعة .وهذه العقوبات التأديبية منصوص
عليها بموجب التشريعات التي تنظم صالحيات البنك المركزي التونسي ،والهيئة العامة للتأمين ،وهيئة السوق المالية.

.451

باإلضافة إلى صالحيات فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريعات ،فإن قانون مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب ،المعدل بالقانون رقم  2009-65الصادر في  12أغسطس 2009م ،ينص على أنه يجوز
للسلطة التأديبية المختصة ،بعد االستماع إلى الشخص المعني ،اتخاذ إحدى العقوبات التالية:
 -1اإلنذار
 -2التوبيخ

 -3الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة ال تتجاوز عامين.
 -4إنهاء الخدمة
 -5الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص.

وتجدر اإلشارة إلى ّأنه "تطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء هيئة المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في
.452
عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة".
.453

يعتبر الربط بين قيمة الغرامات والمخالفات المرتكبة (بالنسبة لمؤسسات القرض وشركات التأمين) تمييز جبري

ألنه يمنع في أغ لب األحيان تطبيق العقوبة المالية في حال انتهاك االلتزامات المتعلقة بالرقابة الداخلية .يعتبر البنك
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المركزي التونسي أن بإمكانه فرض غرامة مالية دون أن يكون لها عالقة مباشرة بالمعاملة ،مع أنه لم يقم بذلك حتى اآلن.

وبموجب المادتين  40و 42من القانون رقم  94-117الصادر في  14نوفمبر1994م بشأن إعادة تنظيم السوق المالية،

تعد ق اررات هيئة السوق المالية مبررة وقابلة للطعن أمام محكمة االستئناف بتونس .يتم نشر الحقائق المتعلقة بالتحقيقات

التي أجراها مكتب هيئة السوق المالية وكذا دوافع ومبررات فرض هذه العقوبات بدون ذكر مرتكبيها في تقارير نشاط هيئة

السوق المالية.
.454

تندرج متطلبات الرقابة الداخلية ضمن االلتزامات التنظيمية لألشخاص الخاضعين لها ،وبناء عليه ،يسلط على

عدم وجود رقابة داخلية عقابا تأديبيا استنادا إلى المادة  42من القانون رقم  94-117الذي ينص بأن أي انتهاك للقوانين

واللوائح وأي خرق للقواعد والممارسات المهنية يؤدي إلى عقوبات من قبل مجموعة مجلس هيئة السوق المالية الذي يقوم
مقام المجلس التأديبي .وتتمثل العقوبات في اإلنذار أو التوبيخ ،أما بالنسبة لألشخاص غير المنتمين إلى سوق األوراق
المالية بتونس وشركة اإليداع والمقاصة وتسوية األوراق المالية ،فهي تتمثل في حظر مؤقت أو بشكل دائم لكل أو جزء من
النشاط ويتم عند االقتضاء سحب ترخيص مزاولة النشاط.

الترجيح واالستنتاج
.455

تمارس الجهات الرقابية على المؤسسات المالية صالحيات التفتيش الميداني والمكتبي ،ويسمح لها النظر في

كافة أنواع الوثائق استنادا إلى النصوص التي تنظم أنشطة األفراد والكيانات الخاضعة لها .النظام التونسي ملتزم جزئيا

إلى حد كبير بالتوصية رقم .27
.456
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.457

المعيار ( 1-28أ) :يتم تنظيم ممارسة اللعب في نوادي القمار بموجب القانون رقم  74-97الصادر في 11

ديسمبر 1984م ،والمرسوم رقم  74-21الصادر في  24أكتوبر 1984م  ،واألمر رقم  76-114الصادر في 14
فبراير1986م ،بصيغته المعدلة بموجب األمر رقم  90-315الصادر في  8فبراير1990م ،و منشور و ازرتي الداخلية

والسياحة رقم  1515الصادر في  6يوليو1988م ،والقانون رقم  77-12الصادر في  7مارس 1977م ،واألمر رقم
 76-115الصادر في  14فبراير1986م بشأن إجراءات إنشاء وتشغيل نوادي القمار.
.458

وتجدر اإلشارة إلى أن ثالثة فقط من هذه النصوص نظرت فيها بعثة التقييم ،وهي المرسوم رقم ،74-21

واألمر رقم  ،76-114واألمر رقم .76-115
.459

وفقا للمادة  2من المرسوم رقم  74-21الصادر في  24أكتوبر 1984م ،فإن ممارسة نشاط نوادي القمار

يخضع إلذن مسبق يمنح بموجب قرار مشترك بين و ازرة الداخلية وو ازرة االقتصاد الوطني ويحدد األمر رقم 76-115

طريقة تشكيلها وسير عملها .وينص البند األول من األمر سالف الذكر أن هذه اللجنة تتكون من مدير عام ديوان السياحة
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في منصب الرئيس ،وممثلين عن و ازرة الداخلية وو ازرة المالية ومحافظ البنك المركزي ،ووالي المنطقة ورئيس البلدية ،اين
سيتم مستقبال إنشاء نادي القمار ،أو من ينوب عنهم.
.460

المعيار ( 1-28ب) :تنص الفقرة األولى من المادة  6من المرسوم رقم  ،76-21أنه يجب أن يكون لكل

نادي قمار مدير ومجلس إدارة مسئول ،يتألف من ثالثة أعضاء من بينهم المدير .وطبقا للفقرة الثانية من هذه المادة ،يجب

أن يكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالغين ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية والسياسية وحاصلين على موافقة وزير
الداخلية ،مع العلم أن رخصة األلعاب تخضع إلى نص المادة  4من المرسوم ،ويتم منح الرخصة بصفة شخصية وال يمكن

نقلها أو التنازل عنها .باإلضافة إلى أن المادة  19من نفس المرسوم تنص بعقاب أي شخص يشغل منصب مدير أو

يكون عضوا في مجلس اإلدارة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزير الداخلية .يجب على جميع الموظفين في نوادي
القمار وكذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء لجنة اإلدارة أن يكونوا بالغين ،ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت
عليها و ازرة الداخلية .تخضع نوادي القمار لتفتيش مفاجئ وبصفة يومية من ِقبل مسؤولين من و ازرتي المالية والداخلية ،بدء

من فتح هذه النوادي وحتى غلقها.
.461

فضال عن ذلك ،قد تطلب و ازرة الداخلية استبعاد أي شخص .ومع ذلك ،ليس هناك أي ضمانات قانونية تمنع

المجرمين أو شركائهم من العمل في هذا المجال ،أو امتالك حصة كبيرة أو اإلشراف ،أو تولي منصب إداري في نادي

القمار.
.462

المعيار ( 1-28ج) :يقضي قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالتزام نوادي القمار باحترام قانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وأن تكون السجالت المحاسبية لهذه النوادي متاحة لممثلين عن و ازرات الداخلية

والمالية والبنك المركزي عند ممارسة سلطاتها اإلشرافية والرقابية .فهؤالء الممثلون لديهم مزيد من السلطات بشأن حرية
الوصول إلى أماكن العمل ،ويجب تسهيل تحقيقاتهم حتى ال تخضع المنشأة لعقوبات جزائية.

األعمال والمهن غير المالية المحددة (غير أندية القمار)
.463

المحامون :يزاول حاليا  9245محامي مهنة المحاماة (إحصائية سنة  .)2014وتتمثل مهمة المحامي في

تمثيل األطراف والدفاع والمساعدة واإلرشاد والقيام نيابة عن األطراف بجميع اإلجراءات أمام جميع المحاكم والسلطات

اإلدارية والتأديبية والتعديلية .يتداخل المحامي في تونس في أنشطة تُعد من االنشطة الخطرة بحسب قانون مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .ذلك أنه ،يتمتع باالختصاص الحصري في صياغة النظام األساسي للشركات وكذلك في صياغة
العقود وسندات نقل الملكية العقارية وعقود المساهمات الحقيقية في رأس مال الشركات التجارية (وبشريطة أال يتداخل ذلك

بكتاب العدل ومحرري العقود ،والذي يتعلق بالحفاظ على الملكية
مع المجال ،المحجوز بموجب القانون ،والخاص ُ
العقارية) .في الواقع ،تمثل هذه األعمال منافسة كبيرة ألنشطة كتاب العدل ،مع مراعاة زيادة الطلب على هذه األعمال فيما
يتعلق بحجم األعمال األصيلة وتنظيم أنشطتها .وفي هذا السياق ،فإن عمليات فحص أصول األموال والتحقق من هوية

الفاعلين الرئيسيين تكاد تكون منعدمة .والخطر قائم باإلضافة إلى أنه يبدو أن المحامين لديهم وعي بسيط بمنظومة

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وعلى المستوى الوطني ،هناك مجلس نقابة للمحامين ،يقع مقره في تونس
العاصمة ،ويجب أن يضم هذا المجلس جميع المحامين في تونس .يخضع المحامي لعقوبات تأديبية عند خرقه لواجباته
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الوظيفية أو في حالة ارتكابه لسلوك غير الئق يتصل بمهنته أو لسلوك خارجها ،أو أي فعل يمس شرف مهنته أو ينال
منها .لذا ،ي ِ
خضع هذا النظام المحامين للرقابة التأديبية الممكنة في حالة عدم االمتثال اللتزامات مكافحة غسل األموال
ُ
وتمويل اإلرهاب.
ُكتاب العدل :يزاول حاليا  1049كاتب عدل المهنة في تونس .ويتبعون المدعي العام لدى محكمة االستئناف
.464
وهم تحت اإلشراف المباشر لوكيل الجمهورية بالمنطقة التي يزاولون فيها نشاطهم ،وتقوم السلطات الضريبية بحمالت
تفتيش عليهم كل ثالثة أشهر .يخضع كاتب العدل لعقوبات تأديبية يفرضها المجلس التأديبي المتواجد ضمن كل محكمة

استئناف .توجد غرفة لكتاب العدل في مقر كل محكمة استئناف كما توجد جمعية وطنية لغرف كتاب العدل ولكن يقتصر

دورها على اإلعالم والتمثيل فقط .أما عن المهام الموكلة لكتاب العدل ،فهم مسؤولون عن صياغة االتفاقيات والتصريحات
التي ترغب السلطات أو األشخاص في إثباتها بحجة رسمية ،وإجراء االستجوابات المتعلقة بااللتزامات ،وتحرير الوثائق
ذات الصلة باعتماد حجج الوفيات .يتم إثبات طبيعة المعامالت وهوية األطراف على اإليصاالت .وعلى الرغم من الشكلية

الصارمة المف روضة على هؤالء المهنيين ،يظل مصدر األموال المستخدمة في المعامالت غير متأكد منه خاصة عندما

تكون األموال نقدا .ويبدو أن المهنة غير واعية بترتيبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

الوكالء العقاريونُ :يقصد بالوكيل العقاري كل شخص طبيعي أو معنوي يتوسط على وجه االحتراف ،أو بصورة
اعتيادية بنية الربح في العمليات التالية المتعلقة بأمالك الغير :شراء أو بيع أو إيجار أو تبديل العقارات ،أو

األصول التجارية ،وكذلك شراء أو بيع األسهم غير القابلة للتداول في صورة وجود عقار أو أصل تجاري و/أو إدارة

ممتلكات تعود ملكيتها للغير .تخضع شروط العمل بنشاط الوكيل العقاري لرقابة صارمة .تخضع ممارسة المهنة
لموافقة يتم الحصول عليها من ِقبل وزير االقتصاد .يتم وضع اللمسات األخيرة على المعامالت من قبل المحامي،

في معظم الحاالت ،أو من ِقبل كاتب العدل.
.465

الخبراء المحاسبون :يقوم الخبير المحاسب تحت إشراف و ازرة المالية بتنظيم وفحص وتعديل وتقدير حسابات

الشركات والمنظمات التي ال يعمل لديها بموجب عقد عمل .وهو مخول للمصادقة على صدق وانتظام حسابات الشركة.

يمكن للخبير المحاسب أن يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها االقتصادية والقانونية والمالية .تخضع
شروط العمل بنشاط الخبير المحاسب لقواعد صارمة .يوجد حاليا  873خبي ار محاسبا و 358شركة خبراء للمحاسبة

يمارسون أنشطتهم على األراضي التونسية .تم تأسيس مجلس التأديب برئاسة قاض لدى هيئة الخبراء المحاسبين ومدققي
الحسابات في تونس .وتضمن الهيئة استقاللية مدققي الحسابات فيما يتعلق بالشركات التي يقومون بمراجعة حساباتها.

وأُقرت المعايير الدولية من قبل مجلس اإلدارة ،ويحصل منهيي القطاع على دورات تدريبية بصفة منتظمة .ومع ذلك ،يبدو
أن الوعي بالترتيبات الخاصة بمكافحة غسل األموال لم تنتشر بعد ويتضح من المقابالت مع المحاسبين ومدققي الحسابات
أن هذه الترتيبات ال تأخذ في االعتبار االلتزام بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إال بدرجة محدودة للغاية.
.466

تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة :تاجر المعادن الثمينة واألحجار الكريمة هو كل شخص مادي أو

اعتباري يقوم عادة بشراء أو بيع أو تحويل أو تصنيع المعادن الثمينة أو قبولها كتأمين أو لشغلهاُ .يعد هؤالء األشخاص
مسؤولون على التصريح بمهنتهم في و ازرة المالية ،وكذلك كل محل ُمستخدم لهذا الغرض .يجب أال يكون المديرون الذين

يعملون في تجارة المصوغات واألحجار الكريمة قد أدينوا من قبل أو لديهم سوابق عدلية في جريمة .ويتم تنظيم العمل
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والرقابة على مهن صناعة المصوغات والمعادن النفيسة كاألنشطة ذات الصلة باستيراد الذهب وتوزيعه .وينص القانون
على الجهات المسؤولة عن الرقابة والكشف عن الجريمة في هذا المجال ،وتتمثل في ضباط الشرطة العدلية وضباط

الجمارك وضباط المراقبة الضريبية المحلفين.

مقدمو الخدمات للصناديق االستئمانية والشركات :تُطبق أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
.467
على جميع األشخاص المؤهلين بمقتضى مهامهم ،إلعداد أو إنجاز معامالت أو عمليات مالية لصالح عمالئهم والتي
تتعلق بشراء وبيع العقارات أو األصول التجارية أو إدارة أموال العمالء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات
وغيرها من األشخاص المعنوية أو التصرف فيها أو استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات ،أو لتقديم االستشارة
بشأنها ،اتخاذ تدابير العناية الواجبة.
المعيار  / 2-28المعيار  / 3-28المعيار  :4-28بموجب المادة  77من قانون مكافحة غسل األموال

.468

وتمويل اإلرهاب "تتعهّد الجهات المكلّفة بمراقبة األشخاص الخاضعين لهذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة مدى االلتزام بتنفيذها.
ويجب أن تتضمّن هذه البرامج والتدابير التطبيقية وضع:
لترصد العمليات والمعامالت المشبوهة أو غير االعتيادية ،بما في ذلك تعيين من تمّ تكليفهم من ضمن
 نظام ّمسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح.
 قواعد مراقبة داخلية للتثبّت من مدى فعالية النظام الذي تمّ إق ارره. -برامج للتدريب المستمر لفائدة موظفيها".

.469

على الرغم من أن قانون مكافحة غسل األموال ال يعتمد فقط على طبيعة المهنة بل يكملها بتعريف األنشطة

.470

وبالرغم من أن المادة  74تغطي جيدا مجموعة الشركات والمهن غير المالية المحددة التي حددتها التوصية رقم

الملزمة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .فهذا القانون قائم على منطق األنشطة بغض النظر عن المهنة.

 22لفريق العمل المالي المعنية باإلجراءات المالية والمتعلقة بغسل األموال ،لكن تنفيذ االلتزام العام بموجب المادة 77
أعاله غير متوفر .فكل المهن غير المالية المحددة بموجب قانون مكافحة غسل األموال تخضع للتنظيم أو التنظيم الذاتي.
وترتبط ممارسة هذه األنشطة بالحصول على موافقة الحكومة التي تقوم بعمليات مراقبة منتظمة ،كل في حدود نطاق

صالحياته.
.471

لم تصدر أي سلطة إشرافية وفقا للمعايير  2-28و 3-28نص ذو نطاق تنظيمي يلغي الترتيبات واألحكام

القانونية في مجال تحديد هوية العمالء واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة والتدريب والرقابة الداخلية واالحتفاظ بالوثائق،

مع األخذ بعين االعتبار طبيعة كل نشاط ،وحجم معامالت كل هيكل.
.472

كما ال يوجد أي تكريس لصالحية رقابة امتثال الشركات والمهن غير المالية المحددة األخرى ،المعترف به في

المادة  77أعاله للسلطات المختصة ،أو أي ترتيبات عملية لتنفيذه على مستوى النصوص التي تنظم أنشطة كل منها

(المعيار ( 4-28أ).
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.473

إن النظم التي وضعت من أجل الحصول على التراخيص ،والتي تنظم ممارسة هذه األنشطة ،صارمة بما فيه

.474

وبالنسبة لقطاع المعادن الثمينة ،تنص المادة  5من القانون رقم  2005-17الصادر بتاريخ  1مارس 2005م

الكفاية لمنع دخول المجرمين أو شركائهم في هذه المهن.

على ما يلي“ :استنادا إلى القانون الساري ،ال بد أن يعلن أي شخص مادي أو اعتباري يقوم على أساس منتظم بشراء وبيع

وتصنيع أو إنتاج المعادن الثمينة أو قبولها كتأمين أو لشغلها عن مهنته لدى الدوائر المختصة بو ازرة المالية واإلعالن عن

كل محل مخصص لذلك .باإلضافة إلى أنه يجب أال يكون قد سبق الحكم جنائيا على كل شخص مادي أو ممثل قانوني
ألي شخص طبيعي أو مدير فني للشركة".
.475

بالنسبة للخبراء المحاسبين ،تنص المادة  3من القانون رقم  88-108الصادر بتاريخ  18يوليو 1988م على

أنه "ال يجوز ألي شخص مزاولة مهنة المحاسبة إذا لم يكن مسجال في هيئة الخبراء المحاسبين بتونس .وللتسجيل كعضو

في هيئة الخبراء المحاسبين ،ال بد من تلبية الشروط التالية ( )3 )...أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة،
لها تأثير على سمعته".
.476

بالنسبة للمحامين ،تنص المادة  3من المرسوم رقم 2011-79الصادر بتاريخ  20يوليو 2011م على أنه "مع

مراعاة االتفاقيات الدولية ،ال يمكن ممارسة مهنة المحاماة بصفة دائمة أو مؤقتة ،إال للمسجلين في جدول المحامين .وال بد
أن يستوفي طالب التسجيل الشروط التالية)....( :
" -خاليا من السوابق العدلية من اجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه او عزله ألسباب مخلة

بالشرف"
.477

ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن هذه التدابير للحصول على الترخيص تعد أقل صرامة بالنسبة لتجار األحجار

الكريمة والمعادن الثمينة .وهذا األثر نسبي نظ ار لضعف هذا القطاع في تونس.
تعرف المادة  77مكرر والمادة ( 77ثالثا) النظام المعمول به فيما يتعلق بالعقوبات المتاحة للسلطات اإلشرافية.
.478
ّ
ويشير النظام المعمول به إلى أنه في حالة عدم احترام التزامات العناية الواجبة من جهة الخاضعين للقانون ،يمكن تنفيذ
إجراءات تأديبية وفقا لإلجراءات السارية التي ينص عليها النظام التأديبي الخاص بكل شخص [خاضع لها] ".وهناك
توضيح هام ناتج عن الفقرة  2من المادة  77مكرر ،التي تضيف أنه "في غياب نظام تأديبي معين ،تمارس اإلجراءات

التأديبي ة من قبل السلطة المخولة لمراقبة هؤالء األشخاص" :ومن ثم يجب أن تطبق الجهات الرقابية ،حتى في حالة عدم
وجود نظام إجراءات تأديبية معينة خاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،اإلجراءات التأديبية على أساس
الممارسة المعتادة .وتعرف المادة ( 77ثالثا) نوع العقوبات التي تطبقها السلطة التأديبية:
 -1اإلنذار
 -2التوبيخ
 -3الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة ال تتجاوز عامين.
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 -4إنهاء الخدمة
 -5الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص.
.479

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العقوبات ،على الرغم من عدم تالئمها بالنسبة لألشخاص الطبيعيين المديرين ،فهي

.480

ومن حيث المبدأ ،ينبغي أن تطبق هذه المادة ( 77ثالثا) في غياب النظام التأديبي في تنظيم بعض المهن غير

تنطبق أيضا على مديري وأعضاء هيئة الرقابة إذا تم إثبات مسؤوليتهم في عدم االمتثال لتدابير العناية الواجبة.

المالية المحددة :أندية القمار ،والوكالء العقاريين وتجار المعادن واألحجار الكريمة (انظر الجدول  :Xتنظيم ومراقبة
الشركات والمهن غير المالية المحددة).
.481

المعيار  :5-28لم تجر السلطات التونسية أي تحليل للمخاطر في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب بالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المحددة.
الترجيح واالستنتاج
.482

تخضع األعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب القانون العام لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى

مراقبة سلطاتها المعنية باإلشراف ،ولم يترجم هذا إلى اعتماد قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في كل

القطاعات .يفضل أن يكون هناك نصوصا محددة تعتمدها السلطات الترتيبية وأن تعطي األولوية إلى النهج القطاعي
للمخاطر .النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .28

ص

.483

م – 34

ئ إل ش

المعيار  :1-34تنص المادة  80من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على تفويض اللجنة

التونسية للتحاليل المالية في "إرساء المبادئ التوجيهية العامة التي قد تمكن األشخاص المشار إليهم في المادة 74
(األشخاص الخاضعين) من الكشف والتبليغ عن المعامالت والعمليات المشبوهة" .وعمال بهذه المادة ،أصدرت اللجنة
التونسية للتحاليل المالية التوجيهات الثالثة التالية:

 القرار رقم  2006-01الصادر بتاريخ  20أبريل 2006م بشأن التصريح بالمعامالت المشبوهة أو غيراالعتيادية .يتعلق هذا التوجيه بنموذج التصريح بالمعاملة المشبوهة الذي بجب أن يمأله المبّلِغ ،كما يحدد طرق
ُ
تسليم التصريح .كما أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مذكرة للمراسلين بخصوص الوثائق التي يجب أن
تصاحب نموذج التصريح بالمعاملة المشبوهة.

 القرار رقم  2006-02الصادر بتاريخ  20أبريل 2006م ،والذي يتعلق بالمبادئ التوجيهية العامة لمؤسساتالقرض والبنوك غير المقيمة وديوان البريد الوطني ،والمتعلقة بالكشف والتصريح بالمعامالت أو العمليات
المشبوهة أو غير االعتيادية .ويحدد هذا القرار التدابير القانونية والتنظيمية التي يجب أن يضعها األشخاص

المعنيين بالقرار لالمتثال لقانون سنة 2003م.
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 القرار رقم  2007-03الصادر بتاريخ  22مارس 2007م بشأن المبادئ التوجيهية للسوق المالية بخصوصالكشف والتصريح بالمعامالت أو العمليات المشبوهة أو غير االعتيادية .ويحدد هذا القرار التدابير القانونية

والتنظيمية التي يجب أن تنفذها الجهات المعنية في السوق المالية لالمتثال لقانون سنة 2003م.
.484

وفيما يخص التغذية العكسية ،تضع المادة  88والمادة  89من قانون سنة 2003م على عاتق اللجنة التونسية

للتحاليل المالية مسئولية إعالم صاحب التصريح بأعمال المتابعة .وينبغي القيام بهذا اإلجراء في حالة التأكد من الشبهة

موضوع التصريح وحتى عندما ال تتأكد اللجنة التونسية للتحاليل المالية من الشبهة .فضال عن ذلك ،وفي حال تقرر اللجنة
المصرحة واللجنة التونسية
فإن هذا األخير ملزم بإعالم الجهة
التونسية للتحاليل المالية إحالة الملف إلى وكيل الجمهوريةّ ،
ّ
للتحاليل المالية بق ارره.
.485

أعدت هيئة السوق المالية دليل توضيحي يهدف إلى توضيح اإلجراءات التي يجب اتخاذها وذلك للمساهمة في

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفقا للقوانين واللوائح المعمول به في هذا المجال .وقد تم توزيع هذا الدليل على
الوسطاء وشركات التصرف في محافظ األوراق المالية لفائدة الغير ،ويشمل هذا الدليل الموضوعات التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.486

المبادئ العامة لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
التعريف بهوية العمالء والوكالء والمستفيدين

استراتيجية قبول العمالء

إقامة عالقات مع مراسل أجنبي
واجبات تدابير العناية الواجبة
التصريح بالمعامالت المشبوهة

األحكام ذات الصلة بالشركات التابعة وفروعها في الخارج.

وفيما يتعلق باألعمال والمهن غير المالية المحددة ،لم تقدم السلطات التونسية ما يفيد وجود تدابير خاصة

بإجراء التغذية العكسية من جانب اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
.487

ومع ذلك ،تنشر هذه األخيرة في تقاريرها السنوية تطبيقات ونماذج توجهها لألشخاص الخاضعين.

الترجيح واالستنتاج
.488

يظل التبادل بين السلطات واألشخاص الخاضعين ،من خالل نشر الممارسات الجيدة وإرساء التغذية العكسية

المالئمة ،محدود للغاية من حيث النطاق والتحديث ،واألهمية والكفاية ،ألنه يتعلق فقط بالقطاع المالي ،كما أنه غير
مضمون تقريبا في المجمل سوى من ِقبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي لم يتم تحديث مبادئها التوجيهية عقب
اإلصالح التشريعي الجديد الذي تم في عام  .2009ويجب على السلطات الترتيبية للقطاع المالي والمصرفي وضع مبادئ
توجيهية عملية .ومع ذلك ،يبدو أن األعمال والمهن غير المالية المحددة ال تتلقى أية تغذية عكسية .النظام التونسي غير

ملتزم بالتوصية رقم .34
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.489

م – 35

المعيار  :1-35بصرف النظر عن عدم احترام العقوبات المالية المستهدفة ،فإن قانون مكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب لعام 2003م ينص على مجموعة من العقوبات التي تنطبق على جميع األشخاص الخاضعين في حالة
عدم مراعاة التدابير الوقائية .األمر يتعلق بالتنبيه والتوبيخ ومنع ممارسة النشاطات أو تعليق االتفاق ووقف المهام والمنع
النهائي .في الواقع ،تنص المادة  77مكرر على اإلجراءات التأديبية لألشخاص الخاضعين في حالة عدم مراعاتهم لألحكام

ذات الصلة بما يلي:

 تدابير العناية الواجبة (المادة  74مكرر). -تحديث المعلومات ذات الصلة بالعمالء (مادة " 74ثالثا").

 مراقبة الفروع والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها (مادة " 74رابعا" فقرة .)1 إجراءات التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلو المخاطر (مادة " 74رابعا" الفقرة رقم .)2 -إقامة عالقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو بنوك وهمية (مادة " 74خامسا").

 إقامة عالقات عمل مع أشخاص مقيمين ببلدان ال تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمكافحة غسل األموالوتمويل اإلرهاب (مادة " 74سادسا" الفقرة رقم .)1
 المخاطر ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة مادة " 74سادسا" الفقرة رقم .)2.490

هذه اإلجراءات التأديبية يجب أن تمتثل لإلجراءات المنصوص عليها في النظام التأديبي الخاص بكل جهة

مهنية .من الواضح أنه في ظل غياب النظام التأديبي المناسب ،يجب أن تضطلع المالحقات من قبل السلطة المخولة
لرقابة هؤالء األشخاص (المادة  74مكرر ،فقرة  .)2ومع ذلك ،لم يتم تقديم أية تفاصيل حول عملية االلتزام بهذه
اإلجراءات ،وأمام أي محكمة سيتم القيام بها .تنطبق مجموعة العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 77ثالثا) على

األشخاص الخاضعين الطبيعيين والكيانات االعتبارية ومديريها.
.491

وينص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أيضا على عقوبات جنائية يتم فرضها على األشخاص

الخاضعين لهذا القانون في حالة عدم احترامهم اللتزاماتهم حيال التصريح بالمعامالت المشبوهة :يعاقب بالسجن من عام

إلى خمسة أعوام وبغرامة تتراوح من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب

التصريح بعمليات أو معامالت مشبوهة (مادة .)97
.492

وبشكل أكثر تحديدا ،وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي ،تحدد المادة  42من القانون 2001-65

العقوبات التأديبية المطبقة على مؤسسات القرض عند مخالفتها للتشريعات واألنظمة المصرفية ،والتي تتراوح من التحذير
وحتى سحب الترخيص .كما يتم مالحقة هذه المخالفات من ِقبل البنك المركزي التونسي .ويتم فرض أعلى عقوبات (بدء
من حظر ممارسة بعض العمليات) من قبل اللجنة المصرفية ،61أما بقية العقوبات فهي من اختصاصا محافظ البنك

61تتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء (قاضي يرأسها ،ومدير عام من و ازرة المالية ،ومدير عام من البنك المركزي التونسي ،وعضو
منتدب من الجمعية المهنية للبنوك التونسية).
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المركزي .الغرامات هي جزء من العقوبات المطبقة على أعضاء مجلس اإلدارة ،ومجلس اإلدارة التنفيذي ،وهيئة الرقابة،

والمديرين أو الوكالء" ،يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى خمسة أضعاف قيمة المخالفة".
.493

وفي حالة عدم امتثالها لتشريعات التأمين ،تخضع شركات التأمين أيضا لفرض عقوبات عليها ،وذلك بموجب

المادة  87وما يليها من قانون التأمين؛ هذه العقوبات يتم فرضها من قبل الهيئة العامة للتأمين (التحذير ،التوبيخ ،فرض
المراقبة) ،أو من ِقبل وزير المالية (سحب الترخيص ،والنقل من المنصب) باإلضافة إلى الغرامات المالية ،وذلك اعتمادا
على خطورة الوقائع.

.494

ينص القانون رقم  94-117الصادر بشأن إعادة تنظيم السوق المالية أيضا على وجود نظام تأديبي ينطبق

على أصحاب المصلحة في السوق المالية (بورصة تونس لألوراق المالية ،وشركات اإليداع والمقاصة والتسوية في مجال

األوراق المالية ،ووسطاء البورصة ومديريهم والعاملين تحت إمرتهم ،ومديري ومسيري مؤسسات التوظيف الجماعي في
األوراق المالية والعاملين تحت إمرتهم) ،وذلك بموجب أحكام المادتين  41و ،42ويمكن للعقوبات المنصوص عليها أن

مرور بالتوبيخ.
ا
تتراوح بين اإلنذار وإلغاء الترخيص (ال ينطبق ذلك على سوق األوراق المالية بتونس)
.495

وبالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المحددة ،إذا كانت اللوائح الخاصة بكل سلك مهني ال تأخذ بعين

االعتبار البعد الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب صراحة في نصوصها ،فمع ذلك ،هناك أنظمة للجزاءات

في حالة عدم االمتثال للوائح و/أو في حالة انتهاك لكرامة المهنة .أما بالنسبة للمحامين ،فبموجب المادة  67من المرسوم

عدد  2011-79الصادر في  20أغسطس 2011م بشأن تنظيم مهنة المحاماة " ،يؤاخذ تأديبيا المحامي الذي يخل

بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها" .ويضم المجلس التأديبي

من بين أعضائه نقيب المحامين في نقابة المحامين في تونس وأعضاء مجلس النقابة ،ويختص هذا المجلس التأديبي
بمعاقبة المحامين بعقوبات تأديبية بسبب اإلخالل بالتزاماتهم .كما أن العقوبات التي يمكن فرضها هي اإلنذار ،التوبيخ،

تخفيض الدرجة ،اإليقاف ا لمؤقت عن ممارسة المهنة ،الشطب المؤقت من جدول المحامين وشطب االسم من الجدول
بصفة نهائية.
.496

ومع ذلك ،فاللوائح واألنظمة القانونية القائمة بالنسبة للوكالء العقارين ،وتجار المعادن الثمينة واألحجار

الكريمة ،ومديري نوادي القمار ،ال تنص على وجود التزامات عامة توجب احترام معايير السمعة الطيبة أو سمعة المهنة،
بل تنص فقط على االلتزام باحترام القوانين المعمول بها.

.497

المعيار  :2-35إن العقوبات العامة المفروضة بموجب النظام العام على جميع الخاضعين في إطار قانون

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تنص على إمكانية تطبيق هذه العقوبات على مدراء وأعضاء هيئة الرقابة في حالة
ثبوت مسؤوليتهم في عدم االمتثال لتدابير العناية الواجبة .لذا ،فاألمر يتعلق بالعقوبات التأديبية ،باإلضافة إلى تلك التي

يشملها قانون العقوبات .ومع ذلك ،فإن العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 77ثالثا) من قانون مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ال تناسب األشخاص الطبيعيين المسيرين لألشخاص الخاضعين.
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.498

تحدد المادة  45من القانون  2001-65العقوبات المفروضة على األفراد ذات الصلة بمؤسسات القرض

(مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء هيئة الرقابة والمدراء والوكالء) ،والتي تشتمل
على الوقف المؤقت عن ممارسة النشاط ،وإنهاء الخدمة والغرامات .ويتم فرض هذه العقوبات من ِقبل اللجنة المصرفية.

وتتناسب الغرامات المفروضة مع حجم المخالفة التي تم الكشف عنها .وبموجب قانون النشاط المصرفي ،ال يتم نشر
العقوبات المفروضة.

الترجيح واالستنتاج
.499

هناك مجموعة من العقوبات التناسبية يتم تطبيقها على الخاضعين لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب ،وتشمل الكيانات االعتبارية واألشخاص الطبيعيين من المسيرين لها .النظام التونسي ملتزم إلى حد كبير
بالتوصية رقم .35
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المعلومات األساسية
.500

المعيار  :1-24تم إجراء إعادة صياغة للقانون رقم  95-44الصادر في  2مايو 1995م بشأن السجل

التجاري ،وذلك بموجب القانون رقم  2010-15الصادر في  14أبريل 2010م ،وذلك بهدف تعزيز الشفافية في
المعلومات حول الشركات التجارية .المواد الجديدة ( 9/8االلتزام بالتسجيل وتقديم معلومات لتسجيل التاجر :بشأن التاجر

وإنشاء التجارة)( 11/10 ،االلتزام بالتسجيل وتقديم معلومات لتسجيل الكيان القانوني :بشأن الكيان القانوني وتأسيسه) من
قانون السجل التجاري الذي يحدد المعلومات الواردة في السجل التجاري .هذه المعلومات متاحة للجمهور وفقا للمادة األولى

من هذا القانون ،والتي تنص على أن "يهدف السجل التجاري إلى تركيز المعلومات التي تتعلق بالتجار والشركات ،وجعلها
متاحة للجمهور".

باإلضافة إلى السجالت التجارية المحلية المحفوظة في المحاكم االبتدائية ،هناك سجل مركزي ،يحتوي على
.501
جميع المعلومات والعمليات ،ويتم االحتفاظ به من ِقبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ،ويقوم هذا السجل
بتجميع المعلومات والتعليمات الموجودة في كل سجل محلي.
.502

إن القانون رقم  2000-93الصادر في  3نوفمبر 2000م بشأن صدور قانون الشركات التجاريةُ ،ي ِّ
عرف

الشركات التجارية أنها من جهة شركة المفاوضة ،وشركة المقارضة البسيطة ،وشركة المحاصة ،ومن جهة أخرى ،شركة
ذات المسؤولية المحدودة ،وشركات األسهم ،التي يمكن أن تكون شركات خفية االسم ،ذات مساهمة عامة أو ال ،أو

شركات مقارضة باألسهم.
.503

وبالنسبة لكل نوع من أنواع الشركات ،وباستثناء شركات المحاصة ،تنص المادتين  15و 16من القانون على

نشر القوانين االساسية في الجريدة الرسمية للجمهورية وكذلك أية تعديالت على هذه العقود التأسيسية وأي تعيين لمديري
الشركات .تخضع أي شركة تجارية ،أو ذات مسؤولية محدودة ،وغيرها ،إلى شروط تعيين مدقق حسابات إذا استوفى اثنين
من ثالثة معايير تتعلق بمبالغ ثابتة بموجب أمر:
 .1المبلغ اإلجمالي للميزانية.

 .2المبلغ اإلجمالي للمنتجات.
 .3متوسط عدد الموظفين.
.504

المعيار  :2-24واستنادا إلى تصاريح المعامالت المشبوهة المرفوعة من ِقبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية،

تم تحديد سوء استخدام الشخصيات المعنوية لغايات إجرامية كعامل خطر بالغ األهمية في تونس وأطلقت هيئة التوجيه
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للجنة التحاليل المالية  3دراسات قطاعية حول مواطن الضعف للشركات التي تمارس مهامها في قطاع التجارة الدولية
والخدمات بهدف فهم بشكل أفضل تلك المخاطر وتحديد تدابير التخفيف منها.
.505

المعيار  :3-24وفق المادة  14من قانون  ،2000-93يتم التسجيل بإيداع القانون االساسي للشركة

والمستدات المطلوبة بموجب القانون الخاص بالسجل التجاري .ورد واجب تسجيل كل شركة بالسجل التجاري في المادة 2

من القانون  .95-44وتحدد المادة  11من القانون  2010-15المعلومات التي يجب على كل شخص اعتباري خاضع
للتسجيل نقلها للسجل التجاري وذلك للحصول على التسجيل:

" -1اسم الشركة أو اسمها التجاري إن وجد ،ورقم وتاريخ شهادة األولوية في االسم التجاري أو التسمية التجارية أو
الشارة عند االقتضاء.

 -2الشكل القـ ـ ــانوني للشركة أو النظام الق ـ ــانوني الذي تخضع له.

 -3مبلغ رأس مال الشركة ،ومبلغ الحصص النقدية ،ووصف إجمالي للحصص العينية ،مع ذكر قيمتها المقدرة ،وإذا

كانت الشرك ة ذات رأس مال متغير ،فبيان المبلغ األدنى الذي ال يسوغ أن يقل عنه رأس المال.
 -4عنوان المقر الرئيسي.

 -5األنشطة األساسية للشركة.

 -6مدة الشركة كيفما افتضاه العقد التأسيسي.
 -7تاريخ ختم السنة المالية المحاسبية.

 -8رقم بطاقة التعريف الضريبية للشركة.

 -9االسم واللقب والمقر الشخصي وتاريخ الميالد ومكانه والجنسية ،لكل الشركاء المسؤولين بالتضامن وبغير تحديد

بديون الشركة.

 -10االسم واللقب وتاريخ الميالد ومكانه ،والمقر الشخصي والجنسية ،والبيانات األخرى الواردة بالفقرة الفرعية الثانية
من الفقرة (أ) من المادة  8من هذا القانون وذلك:

 -للشركاء أو غيرهم ممن يتولى اإلدارة والتصرف أو من له السلطة في إلزام الشركة ،مع بيان إن كان له أن يلزم

الشركة تجاه الغير وحده أو مع غيره.

 -عند االقتضاء ،لكل من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء هيئة اإلدارة الجماعية أو هيئة الرقابة أو مراقبي

الحسابات.

11ـ المرجع الخاص بالتسجيالت الثانوية األخرى".
.506

وكذلك تُطلب معلومات عن المؤسسة:

" -1عنوان المؤسسة.

 -2موضوع األنشطة التجارية الممارسة.

 -3عنوان التجارة المتعاطاة بالمؤسسة المذكورة.
 -4تاريخ بداية االستغالل.

 -5بيانات فيما إذا كان األمر يتعلق بإحداث أصل تج ـ ـ ــاري ،أو باقتناء أصل تجاري ،أو بتغيير النظام القانوني الذي

كان يستغل وفقه األصل التجاري وبالنسبة إلى هاتين الصورتين األخيرتين ،يجب بيان اسم ولقب المستغل السابق،
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وعدد تسجيله بالسجل التجاري ،وتاريخ التشطيب عليه أو عند االقتضاء تاريخ إجراء التقييد التنقيحي .وفي صورة
الشراء أو القسمة ،بيان السند الذي حصل به ذلك ،وتاريخ إشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 -6بيان اسم ولقب ومقر الشركاء ،في حالة ملكية سائر األشياء الالزمة الستغالل األصل التجاري على الشيوع.

مسوغ األصل ،وتاريخ بداية ونهاية الوكالة الحرة ووجود شرط
 -7في صورة وجود وكالة حرة ،بيان اسم ولقب ومقر ّ
التجديد الضمني بالعقد إن وجد.
 -8االسم واللقب وتاريخ الوالدة ومكانها ،والمقر والجنسية لكل األشخاص الذين يتمتعون بتفويض عام للنيابة عن
الخاضع بموجب القانون".

اقر قانون تشجيع االستثمارات ( 27ديسمبر 1993م) مبدأ حرية
.507
وفيما يتعلق باالستثمارات األجنبية في تونسّ ،
االستثمار في القطاعات التي يغطيها القانون لصالح المواطنين واألجانب .وفي ظل ظروف معينة ،يخضع االستثمار سواء
الوطني أو األجنبي في المرحلة األولية لرقابة الهيئات واللجان الحكومية.
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يخضع االستثمار الذي يتم من خالل شخص أجنبي لترخيص مسبق عندما يتعلق األمر بقطاع غير مشمول

بقانون االستثمار والذي يجري تخفيض قائمته ،التي ما تزال واسعة أو بعض األنشطة في قطاع الخدمات المصدر جزئيا
لكميات تزيد عن  ٪50من رأس مال الشركات التي ال تعد شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

.509

المعيار  :4-24بموجب أحكام المادة  11مكرر من قانون الشركات التجارية ،ينبغي على كافة الشركات

التجارية أن تحتفظ بما يلي:

 سجل يتم فيه تسجيل أسماء وعناوين كل من مديري وأعضاء مجلس الرقابة. سجل الحصص واألوراق المالية ،يتضمن خاصة البيانات ذات الصلة بالسندات المسجلة في هذا السجل ،وتحديدهوية أصحابها ،والعمليات التي تمت ،فضال عن المصاريف والرسوم المفروضة على األوراق المالية المعنية ،وذلك

بموجب أحكام القانون رقم  2000-35الصادر في  21مارس 2000م بشأن إرساء السندات غير المادية.
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ال تحدد المادة  11مكرر أنه يجب االحتفاظ بتلك المعلومات في تونس في مكان يتم اإلبالغ عنه لدى سجل

الشركات.
.511

ومع ذلك ،بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة ،تنص المادة  111من نفس القانون على أن سجل

المساهمين يتم االحتفاظ به في المقر الرئيسي للشركة تحت مسؤولية المدير ،ويجب أن يحتوي هذا السجل بشكل إلزامي
على المعلومات التالية:
)1

الهوية الدقيقة لكل شريك وعدد الحصص التي يملكها.

 )2الدفعات التي تم إجراؤها.

 )3إحالة الحصص وتحويلها مع اإلشارة إلى تاريخ المعاملة وتسجيلها في حالة اإلحالة بين أحياء.
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بالنسبة لألوراق المالية ،ووفقا للقانون رقم  35-2000الصادر في  21مارس 2000م بشأن إرساء السندات

غير المادية ،واألمر رقم  2001-2728الصادر في  20نوفمبر 2001م بشأن شروط تسجيل األوراق المالية والموافقة
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على الوسطاء المتالك حسابات أوراق مالية .إن األوراق المالية الصادرة على األراضي التونسية أيا كان نوعها تخضع

للقانون التونسي ويجب أن تكون مسجلة بشكل إلزامي على حسب الفئة لدى:

ِ
 الشخص المعنويالمصدر بالنسبة للشركات من غير شركات المساهمة العامة.
ّ
ِ
 الشخص المعنويالمصدر أو الوسيط المرخص والمفوض من هذا األخير بالنسبة لشركات المساهمة العامة
ّ
(المادة  3من القانون والمادة  1من المرسوم)
.513

يجب أن تشتمل حسابات األوراق المالية على المعلومات التالية:

 -المعلومات الخاصة بتحديد هوية األشخاص الطبيعيين أو الكيانات االعتبارية المالكة لألوراق المالية ،عند

االقتضاء ،وتحديد هوية صاحب حق االنتفاع والحقوق ذات الصلة ،واصحاب هذه الحقوق.
 -القيود التي يمكن أن ترتبط بهذه األوراق مثل الرهن العقاري والعقلة.

ينبغي أن يسمح رقم واسم الحساب بتحديد هوية وجنسية صاحب الحساب بشكل دقيق وكذلك خصائص األوراق

المالية التي يملكها (المادة  3من المرسوم).

.514

وعالوة على ذلك ،ووفقا للمادة  18من ترتيب هيئة السوق المالية بشأن حفظ وإدارة حسابات األوراق المالية،

يجب أن يحتفظ الوسيط المرخص له المفوض (من قبل الشركة المصدرة للمحاسبة) بسجل عام لكل صنف من أصناف
األوراق المالية ،والذي يحتوي كذلك على عناصر تحديد الهوية (المادة  9من الترتيب نفسه):

 (اللقب ،واالسم األول ،وعنوان صاحب الحساب بالنسبة لألشخاص الطبيعيين ،واسم الشركة أو االسم التجاري،والشكل القانوني وعنوان المقر الرئيسي بالنسبة للكيانات االعتبارية.

 -رقم بطاقة الهوية الوطنية أو أي وثيقة هوية إذا كان المالك أجنبي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين.

 -رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للكيانات االعتبارية أو ما يعادلها في بلد المنشأ للكيان االعتباري

بموجب القانون األجنبي.

 جنسية صاحب الحساب. -عدد وصنف األوراق المالية التي بحوزته.

 الحقوق المتعلقة باألوراق المالية واصحاب هذه الحقوق ،عند االقتضاء. القيود المرتبطة بهذه االوراق المالية (الرهن ،العقلة ،عدم قابلية التفويت.)... ، رقم حساب المالك وهوية الوسيط أو الوسطاء المسؤولين المصرح لهم..515

المعيار  :5-24يجب أن يتم تحديث المعلومات وأي تغيير يط أر على السجل التجاري في أجل ال يتجاوز

الشهر من تاريخ حدوث التعديالت (المادة  16من قانون الشركات التجارية) ،باستثناء نقل الحصص في ما يتعّلق

بالشركات خّفية االسم عندما ال يشمل النظام التأسيسي شروط النقل والشركات خفية االسم التي تطلق استدراجا عاما

لالدخار .بموجب المادة ( 33جديد) من القانون رقم  " ،2010-15يسترشد كاتب المحكمة عن األشخاص الطبيعيين

والمعنويين الخاضعين للتسجيل قصد دعوتهم للتسجيل بالسجل التجاري .وعليه التأكد من مدى استمرار مطابقة البيانات
المضمنة بالسجل التجاري للمعطيات الواقعية وذلك حسب مقتضيات هذا القانون ".وكذلك تنص المادة  33على أن هذا
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اإلجراء ينبغي القيام به من خالل كاتب المحكمة وبالتعاون مع مكاتب الرقابة المالية وغرف التجارة والصناعة والصندوق
الوطني للضمان االجتماعي التابعة لمحكمة الجهة (تقاسم القوائم التي تشمل االسم ،المقر ،والنشاط ،ورقم التسجيل في

السجل ورقم البطاقة الضريبية).
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بالنسبة إلى األوراق المالية ،يجب على الشركات المصدرة والوسطاء المرخص لهم تحديث حسابات األوراق

المالية التي عهد بها إليهم كلما علموا باي تغيير يط أر سواء على الملكية وفقا للقواعد المتعلقة بالورقة المالية موضوع نقل
الملكية أو على الحقوق أو القيود المرتبطة بها والتي يمكن أن تكون محملة على األوراق المالية المعنية (المادة  4من

األمر عدد  2001-2728تاريخ  20نوفمبر 2001م).

معلومات عن المستفيدين الحقيقيين
.517

المعيار  :8-24 – 6-24إن التعرف على المستفيد الحقيقي ليس ممكنا إال بشكل جزئي في تونس ويتم عبر

مجموعة من اآلليات:

أ -إن البيانات الواردة في السجالت توفر أساسا معلومات عن الملكية القانونية للكيانات القانونية وليس على ملكيتها
الفعلية ،على الرغم من أن المفهومين يمكن أن يتزامنا في بعض الحاالت .عندما يتم االستحواذ على شركة ما من ِقبل
شركة أخرى ،فإن السجل التجاري ال يذكر سوى اسم الشركة المساهمة ،وبالتالي ال يذكر األشخاص الطبيعيين الذين

يمارسون في النهاية رقابة فعلية على هذه األخيرة .إذا كانت شركة المساهمة تحمل الجنسية التونسية ،فيمكن االطالع
على السجل التجاري الخاص بالشركة األخرى لم تشر سلطات المالحقة القضائية إلى وجود أية صعوبات خاصة في

مثل هذه األوضاع ،والتي يواجهونها بشكل منتظم.

أن الحصول على معلومات أساسية وعن المستفيدين الفعليين من األشخاص االعتباريين في هذه الحاالت يصطدم
إال ّ
يتصرفون نيابة عن شخص آخر وبغياب
بغياب موجب اإلفصاح من جانب المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة الذين
ّ
يتضمن
موجب تحديث المعلومات المدرجة في السجالت في ما يتعّلق بنقل الحصص في الشركات خّفية االسم التي ال
ّ

أمر معقدا ،في الحاالت التي
نظامها التأسيسي شروط النقل .يعد الحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين ا

تنطوي على الشركات األجنبية .وفي مثل هذه األوضاع ،فإن عدم وجود إلزام في نصوص القانون بتحديد المستفيدين
الحقيقيين يعني أن السلطات يجب أن تعتمد على التعاون الدولي ،مما ال يسمح لهم بالحصول على تلك المعلومات في

الوقت المناسب.

ب -المعلومات التي يحتفظ بها االشخاص الخاضعين للقانون :يلزم قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
االشخاص الخاضعين لواجب اتخاذ تدابير العناية المعقولة بهدف تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يسيطر في نهاية

المطاف على الشخص المعنوي (المادة  74مكرر من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب) .مع ذلك ،قانون

الشركات الذي ال يحتوي على واجب التعرف على الشخصيات الطبيعية التي تملك أو تراقب الشركات ،يواجه االشخاص
الخاضعين نفس الصعوبات المذكورة أعاله في تحديد المستفيد الحقيقي .في الواقع ،بصورة عامة ،يكتفي األشخاص

الخاضعون بنسخة من السجل التجاري والقانون االساسي لتعريف الشخص المعنوي.
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باستثناء موجب تحديث البيانات المدرجة في السجل التجاري واالحتفاظ بسجل بالحصص أو القيم المنقولة ،ال

مادة أخرى من القانون التونسي (أ) بفرض ضرورة قيام الشركة بالسماح لشخص طبيعي واحد أو أكثر مقيم في
تجيز أي ّ
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البالد بإرسال جميع المعلومات المتوّفرة عن المستفيدين الفعليين وتقديم أي شكل آخر من المساعدة إلى السلطات
مختصة وأن تكون مسؤولة عنها تجاه هذه السلطات؛ و/أو (ب) فرض ضرورة قيام الشركة بالسماح ألي شركة أو مهنة
ال ّ
محددة في البلد باإلبالغ عن جميع المعلومات األساسية والمعلومات المتوّفرة عن المستفيدين الفعليين وتقديم
غير مالية ّ
تحددها
المزيد من المساعدة إلى السلطات وأن تكون مسؤولة عنها تجاه هذه السلطات؛ و/أو اتخاذ إجراءات أخرى مشابهة ّ
خاص.
البلدان بشكل ّ

.519

ال يتم تلبية المعايير  24.6إلى .24.8

.520

المعيار  :24.9لم يتم تحديد أي شيء في قانون السجل التجاري من حيث الحفاظ على الوثائق والبيانات بعد

إنهاء النشاط بالنسبة الكيانات القانونية .لم تقدم السلطات التونسية لفريق التقييم النصوص ذات الصلة والتي تطالب
األشخاص االعتباريين بوجوب االحتفاظ بالمعلومات والسجالت بعد حلها أو بعد إنهاء النشاط.
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متطلبات أخرى
.521

المعيار  :10-24ولقد أشارت و ازرة العدل التونسية إلى أن السلطات الجنائية لديها صالحيات الوصول إلى

جميع المعلومات التي تحتفظ بها األطراف المعنية وأن ذلك ال يتعارض ومبدأ السرية المهنية .يكرس القانون الجزائي هذا
المبدأ حيث أن وكيل الجمهورية ومصالح التحقيق لدى الشرطة وقضاة التحقيق لديهم إمكانية الوصول إلى تلك المعلومات

بموجب صالحيات التحقيق التي يتمتعون بها.
.522

المعيار  :24.11بموجب القانون رقم  2000-35الصادر في  21مارس 2000م بشأن إرساء السندات غير

المادية ،يجب أن تكون جميع السندات أو األوراق المالية اسمية .وفي هذا اإلطار ،تنص الفقرة األولى من المادة رقم 3

على أن " أن تكون األوراق المالية مهما كان نوعها الصادر بالبالد التونسية والخاضعة للقوانين التونسية اسمية ومضمنة
بحسابات تمسكها الكيانات المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص لها" .وهذا ينطبق على جميع أنواع األوراق المالية ويقصد

بها األسهم ،واألسهم ذات األولوية في الربح دون حق االقتراع ،وشهادات االستثمار وسندات المساهمة والسندات والسندات
القابلة للتحويل إلى أسهم ،وحصص صناديق التوظيف الجماعي في األوراق المالية ،والحقوق ذات الصلة باألوراق المالية
المذكورة آنفا وغيرها من األدوات المالية القابلة للتداول في األسواق المنظمة (مادة  1من القانون).
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تنص المادة  314من قانون الشركات التجارية على أن األوراق المالية التي تصدرها الشركات ذات المسؤولية

المحدودة ،ومهما كان نوعها ،يجب أن تكون اسمية .وكذلك فقد تمت اإلشارة إلى هذه الشركات يجب أن تكون مسجلة في
الحسابات التي تحتفظ بها الكيانات االعتبارية المصدرة أو عن طريق وسيط معتمد.
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المعيار  :24.12وفق المادة  167من قانون  2000-93في حاالت شركات المساهمة العامة ،يجب اثبات

االكتتاب بواسطة بطاقة اكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكالؤهم وتتضمن اسم ولقب وعنوان المكتتب .بذلك ،في حالة عقود

التفويض ،ينص القانون على تحديد هوية المساهم الذي سيتصرف الوكيل نيابة عنه .ال ينص القانون على اي شكل آخر
من أشكال التمثيل  -لم يتم تقديم أية معلومة أخرى إلى فريق التقييم حول هذه النقطة خالل الزيارة الميدانية.

المقيمين فيما يتعلق بإمكانية وجود إداريين يتصرفون نيابة عن حساب شخص
.525
لم يتم تقديم أية معلومة إلى ّ
عينهم .ينسحب األمر
آخر .إن النصوص التي تنظم قانون الشركات ال تتضمن أي إلزام بالكشف عن هوية الشخص الذي ّ
نفسه على عقد الوكالة حيث ،باستثناء حالة االكتتاب المذكورة أعاله ،ما من إجراء يفرض على الوكيل الكشف عن وضعه

بتصرف السلطات المختصة بناء
عينه ووضع هذه المعلومات
أو االحتفاظ بالمعلومات التي ّ
تحدد هوية الشخص الذي ّ
ّ
على الطلب .لم يتم اال لتزام بالمعيار .24.12
.526

المعيار  :24.13بموجب المادة  ،55الفقرة الثانية من القانون رقم  95-44الصادر بشأن السجل التجاري،

فإن على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري ،أن يقوم في اآلجال المحددة لذلك ،بالتنصيص على
البيانات التكميلية الالزمة أو التعديالت ،أو بالتعديالت الضرورية في صورة وجود تصاريح غير صحيحة أو ناقصة ،أو
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بالتشطيب .وخالفا لذلك ،فإن القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري ،إما مباشرة أو بطلب من النيابة العمومية أو من
ار يلزم التاجر بالقيام بطلب التسجيل .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المادة  55تنص على
كل شخص له مصلحة ،يصدر قر ا

أن ترفع أمام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري ،جميع الخالفات التي تنشأ أثناء التسجيل ،وينظر ويبت فيها بموجب

قرار.

ويكمل هذا المنع العقوبات الواردة في الباب الثالث من القانون  95-44في شكل غرامات بالنسبة ألولئك الذين لم

يقوموا بالتسجيل أو الذين يقدمون معلومات غير دقيقة أو ناقصة (المادتان  68و.)69

المعيارين  14-24و  :15-24تُطبق آليات التعاون وتبادل المعلومات الدولية (اإلدارية والقانونية) على
.527
المع لومات ذات الصلة بالشركات التجارية .ومع ذلك ،لم يتم تقديم أي معلومات إلى بعثة التقييم من حيث تنفيذ هذا
التعاون الدولي وجودته.

الترجيح واالستنتاج
.528

تم بشكل واضح تحديد مواطن الضعف لدى الشخصيات المعنوية فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

من قبل السلطات التونسية استنادا إلى تحليل التصاريح بالمعامالت المشبوهة التي استلمتها اللجنة الوطنية للتحاليل المالية
وتم إطالق دراسات محددة بهدف فهم بشكل أفضل مخاطر هذا القطاع .فيما يتعلق بتدابير الشفافية ،هناك مجموعة واسعة
من المعلومات متاحة للشخصيات االعتبارية ،ويمكن للسلطات العامة وسلطات المالحقة الجزائية الوصول إليها .ومع
ذلك ،فيما يتعلق بالمعلومات حول المستفيد الحقيقي ،فإن المعلومات الواردة في السجل التجاري توفر أساسا معلومات عن
الملكية القانونية للشركة وليس على ملكيتها الفعلية ،حتى وإن تطابق المفهومين أحيانا ..إضافة ،تكون الجهات الخاضعة

ملزمة بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تطبيق تدابير معقولة بهدف التعرف على المستفيدين الحقيقيين

في إطار تدابير اليقظة المنطبقة  -ينطبق هذا الواجب من خالل توفير مضمون من السجل التجاري باستثناء الحاالت

التي يكون فيها المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة يتصرفون بالنيابة عن شخص آخر أو في حاالت نقل األسهم من شركة
خفية ال يتضمن نظامها األساسي شروط النقل .عندما يكون المساهمون شخصية طبيعية أو معنوية في القانون التونسي،

يكون التعرف على المستفيد الفعلي ممكنا من خالل مراجعة السجالت .وعندما يكون مالك الشركة التونسية شخصية

معنوية أجنبية ،يعتمد تحديد المستفيدين الحقيقيين على تطبيق التعاون الدولي ،األمر الذي ال يسمح بالحصول على هذه
المعلومات في الوقت المناسب .النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم .24

ص

.529

م  – 25ش ف

ت

ال تعرف تونس آليات االئتمان وال تتمتع بإطار قانوني منطبق في هذا الصدد .كما أن تونس ليست طرفا في

اتفاقية الهاي وال تعترف بالصناديق االسئتمانية .كما أن ال وجود لألوقاف وآليات القانون القابلة للمقارنة (دون أن تكون

مشابهة) للصناديق االستئمانية والتي يتم استعمالها بصورة متكررة في الدول ذات القانون اإلسالمي غير موجودة منذ
إلغائها بموجب مرسوم  18تموز/يوليو  .1957مع ذلك ،تعرف تونس آليات أخرى قد يكون لتأثيرها في بعض الحاالت

وجه شبه بالترتيبات القانونية من نوع االئتمان يسمح للمالكين االختباء وراء طرف ثالث يكون لديها االنتماء إلى الملكية.

242

هذا هو الحال بالنسبة إلى حق االنتفاع وهو تجزئة من قانون الملكية الذي يميز ،خالل فترة زمنية متقلبة ،استعمال الملكية
من ملك الرقبة .خالل الفترة المنظورة ،يحق لمالك حق االنتفاع إتمام معامالت تتعلق بالملكية التي يتمتع بحق االنتفاع

منها .بالمقابل ،ال يحق له التنازل عن الملكية من دون موافقة المالك الصافي (الذي يمارس عليه شخص آخر حق

االستثمار) الذي يشمل كامل الملكية واالستعمال نتيجة حق االنتفاع .تمثل اتفاقية حق االنتفاع عقد موقع بين المالك
الصافي وصاحب حق االنتفاع ويحدد حقوق وواجبات الطرفين خالل فترة تجزئة الملكية .عندما يتعلق حق االنتفاع بملكية

عقارية ،يكون من الضروري إتمام عقد موثق من كاتب العدل وتنطبق قواعد الرقابة لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب على األخيرين (راجع التوصية رقم  ،)22فيما ال يتم النص على أي تدابير شفافية للحاالت األخرى.
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إضافة إلى ذلك ،من المناسب التذكير بأنه وكما في العديد من دول القانون المدني ،فإن المبدأ هو الحرية

التعاقدية واالستثناء هو الحد .نتيجة ذلك ،وإن لم ينص عليها القانون ،ال يتم استثناء آليات شبيهة للصناديق االستئمانية

والمؤسسات أو غيرها من الترتيبات القانونية التي تفصل (أقله في الواقع) استعمال وتخصيص عقار من الملكيات الفعلية.
إلى ذلك ،مبدئيا من الممكن في تونس أن يملك صندوق ائتمان وترتيب مشابه أمالكا في تونس أو أن يتصرف محامي
تونسي أو اي شخص آخر بصفة "وصي"/مدير على ملكية تقع في الخارج أو في تونس أو حتى لصندوق ائتمان تم

إنشاؤه بموجب قانون أجنبي .إزاء هذه الحاالت ،ال ينص القانون التونسي أو قانون مكافحة غسل األموال على أي تدبير
خاص للتعرف على المستفيد الحقيقي وتأمين شفافية المعامالت إزاء تدابير الوقاية من تبييض األموال .إن االلتزام الوحيد
المنطبق هو الواجب العام بالتعرف على "المستفيدين الحقيقيين" ( )1لمعاملة عندما تتم لحساب طرف ثالث" )1(( .يستخدم

النص عبارة "مستفيد" دون اإلشارة إلى "حقيقي")
.531

المعيار  :6-25نظ ار لغياب أحكام محددة تعترف أو تحكم الصناديق االستئمانية والترتيبات المشابهة في

تونس ،ال يوجد تدابير محددة تتعلق بتطبيق المعطيات المنصوص عليها في النقطة  25.2من المنهجية .مع ذلك ،في

الحاالت التي يكون فيها حق االنتفاع يتعلق بملكية عقارية ،فإن أي تغييرات في الملكية المذكورة يجب أن تشكل موضوع

عقد موثق من كاتب العدل.
.532

المعيار  :3-25ال يوجد أي التزام بالنسبة للصناديق االستئمانية األجنبية أو الصناديق االستئمانية التونسية

التي قد تخضع لقانون أجنبي حيال اإلعالن عن وضعهم للمؤسسات المالية أو المهن غير المالية المحددة عند إنشاء
عالقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضة.

.533

المعيار  :4-25ال يوجد أي مانع محدد يضعه القانون أو أي تدبير ملزم يمنع االوصياء (تحديدا ،يدير

صندوق ائتمان أجنبي في تونس بما أن تونس ال تعرف األوصياء في القانون الداخلي) لتوفير إلى السلطات معلومات

تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين وأمالك الصندوق .وينطبق األمر نفسه فيما يتعلق بحق االنتفاع.
.534

المعيار  :5-25في ظل غياب واجب محدد على األوصياء بالتصريح عن وضعهم إلى المؤسسات المالية

واألعمال والمهن غير المالية المحددة ،يمكن الحصول على المعلومات حول المستفيد الحقيقي ومكان إقامة الوصي وأي

أصول تملكها أو تديرها المؤسسة المالية أو الشركة أو المهن غير المالية المحددة في إطار تحقيق ،إذا اكتشفت سلطات
المالحقة الجزائية وجود صندوق ائتمان وباستخدام صالحيات التفتيش المعتادة.
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أن تونس ال تعترف بوجود أي صناديق استئمانية ذات صلة بقانونها الداخلي ،فإن طلبات
.535
المعيار  :6-25بما ّ
إحالة المعلومات التي ترفعها السلطات االجنبية ال تتعلق افتراضيا بالصناديق األجنبية العاملة في تونس .في هذا اإلطار،
تتمتع السلطات التونسية بإمكانية إحالة المعلومات التي تملكها لكنها تكون محدودة للغاية حتى غير موجودة نظ ار لغياب

واجب محدد للتصريح يتعلق بصندوق االئتمان في الخارج.
.536

المعيارين  7-25و :8-25في ظل غياب االعتراف بالصناديق االستئمانية في تونس أو التصريح اإللزامي

عن نشاط ات الصناديق االجنبية العاملة في تونس ،ال يوجد عقوبات محددة لجهة عدم احترام الواجبات األوصياء أو عدم
توفير المعلومات التي تتعلق بالصناديق (وهي بالتحديد أجنبية وعاملة في تونس).
الترجيح واالستنتاج
 .537ال تتمتع تونس بإطار قانوني ينطبق على الصناديق االستئمانية ألن هذه الكيانات القانونية غير معروفة.
مع ذلك ،تتمتع تونس بآليات قانونية يكون وقعها ،في بعض الحاالت ،مشابها للترتيبات القانونية من نوع صندوق
االئتمان مثل حق االنتفاع .ومع ذلك ،فإن المؤسسات والصناديق االستئمانية إذ ال تكون محظورة صراحة بموجب
النصوص المحلية ،من الممكن للمؤسسات االئتمانية األجنبية إقامة عالقات تجارية مع المؤسسات المالية أو المهن

غير المالية المحددة التونسية ،أو لصندوق ائتمان أو ترتيب مشابه أجنبي يملك أمالكا في تونس أو محامي تونسي

أو اي شخص آخر يتصرف بصفة "وصي/مدير" على ملكية تقع في الخارج أو في تونس أو حتى صندوق تم

إنشاءه بموجب قانون أجنبي .إزاء هذه الحاالت ،ال ينص القانون التونسي أو قانون مكافحة غسل األموال على أي

تدبير خاص لتحديد المستفيد الحقيقي وتأمين شفافية المعامالت لجهة تدابير الوقاية من غسل األموال .النظام

التونسي غير ملتزم بالتوصية رقم .25
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ص

.538

م – 36

المعيار  1-32والمعيار  :2-32وقعت تونس اتفاقية فيينا في  17ديسمبر 1989م ،وصدقت عليها بالقانون

رقم  90/67الصادر في  24يوليو 1990م .أما اتفاقية باليرمو ،فقد تم التوقيع عليها من جانب تونس في  14ديسمبر
2000م وتم التصديق عليها بموجب األمر رقم  698الصادر في  25مارس 2003م .وعلى الرغم من أن هذه االتفاقية تم
التصديق عليها في عام 2003م ،فإن بعض أحكام هذه االتفاقية لم يتم تنفيذها ،وخاصة فيما يتعلق بالعناصر المكونة
لنظام فعال للوقاية (انظر التعليقات ذات الصلة بالتوصيات الخاصة بتدابير العناية الواجبة فيما يتعلق بالعمالء).

.539

تم التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة لعام 1999م بشأن تمويل اإلرهاب في  2نوفمبر 2001م ،وتم التصديق

عليها باألمر رقم  441الصادر في  24فبراير 2003م .وال يزال تنفيذ هذه االتفاقية الخاصة بقمع غسل األموال وتمويل
اإلرهاب غير مكتمل( .انظر تحليل التوصية رقم :)6

 -فإذا كان توزيع قوائم األمم المتحدة على المؤسسات المالية قد تم القيام به ،لم تجر الجهات الرقابية عمليات

تفتيش ورقابة للتأكد من تطبيق المؤسسات المالية إلجراء التثبت ومدى فعالية ذلك .ولم يتم تحديد هوية أي من
العمالء المدرجين على القائمة المذكورة أعاله.

 -لم ترس تونس منظومة تجميد إداري يتوافق تماما مع أحكام قراري مجلس األمن  1267و( 1373انظر

التوصية رقم .)6
.540

وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تنفيذ جميع االتفاقيات الدولية التي تم التوقيع والتصديق عليها يتطلب بعض

اإلصالحات الطفيفة المتعلقة بواجبات العناية الواجبة وتطبيق العقوبات المالية المتعلقة باإلرهاب وتمويله.
الترجيح واالستنتاج
.541

تشكل التنقيحات التي تمت على قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في عام  2009خطوة هامة في

تونس .فإذا كانت قوائم األمم المتحدة متاحة للمؤسسات المالية على موقع اإلنترنت الخاص بو ازرة المالية ،لم تقم الجهات
الرقابية على القطاع المالي بإجراء عمليات تفتيش ورقابة تسمح بضمان تنفيذ وفعالية عمليات التثبت التي تقوم بها هذه

المؤسسات .وهكذا ،ال تمتلك تونس منظومة تجميد إداري يتوافق تماما مع أحكام قراري مجلس األمن  1267و.1373
النظام التونسي ممتثل جزئيا بالتوصية رقم .36

ص

.542

م - 37

المعيار  1-37والمعيار  :2-37وقعت تونس اتفاقيات التعاون الثنائي المتبادل مع العديد من الدول (ملحق

القائمة) .باإلضافة ،وفي حالة غياب اتفاقية ثنائية يقع تطبيق المادة  331من قانون اإلجراءات الجنائية الذي ينص على
245

"في حالة التتبعات الجزائية وغير السياسية في بلد أجنبي ،يتم استالم اإلنابات العدلية الصادرة عن السلطة األجنبية
بالطرق الدبلوماسية وتحال إلى كتابة الدولة للعدل بالصيغ المنصوص عليها بالمادة  .)...( 317وفي حالة التأكد ،يجوز

تبادل اإلنابات مباشرة بين السلطات القضائية للدولتين ،حسب الصيغ المنصوص على بعضها في المادة  ".325كتابة
الدولة للعدل (راجع و ازرة العدل) هي السلطة المركزية المكلفة باستالم طلبات المساعدة القضائية المتبادلة .المادة 317
الخاصة بإجراءات تسليم المجرمين تقضي باستالم الملف عن طريق و ازرة الخارجية وإحالته إلى و ازرة العدل للرقابة على
المشروعية .أما إجراءات التأكد فهي تسمح بالتبادل المباشر لإلنابات القضائية بين السلطات القضائية (المادة  325من

قانون اإلجراءات الجنائية).
.543

وتؤكد أيضا المادة  82من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أنه يجوز للجنة التحاليل المالية

التونسية طلب العون من نظيراتها األجنبية التي تربطها بها مذكرات تفاهم من أجل تبادل التحريات المالية على نحو

سريع.

.544

المعيار  :3-37تنظم المساعدة القضائية المتبادلة عن طريق المواد  331إلى  335من قانون اإلجراءات

الجنائية .وتمثل المادة  331من قانون اإلجراءات الجنائية اإلطار العام المنظم للمساعدة القضائية المتبادلة .يتم استالم

اإلنابات القضائية بالطرق الدبلوماسية وتحيله إلى النيابة العامة وتنفذ بموجب القانون التونسي شريطة أال تكون التتبعات
الجزائية في الخارج تتبعات سياسية.
.545

إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية المتبادلة مع الدولة الطالبة ،يقع تطبيق الشروط الواردة في

االتفاقية الثنائية.
.546

المعيار ( 4-37أ) :المادة الضريبية ليست من بين اسباب الرفض .عندما تكون الوقائع الموصوفة (الجرائم

األصلية) في طلب المساعدة القضائية المتبادلة محل عقاب في القانون التونسي ،يمكن لتونس تقديم المساعدة المتبادلة أيا

كانت االختالفات الفنية بين التشريع التونسي والتشريعات األجنبية في تكييف الجريمة .وبحسب السلطات التونسية ،يتم
التقيد بازدواجية التجريم عندما يكون منصوصا عليه في االتفاقات الثنائية .غير أن كون تونس قد جرمت كافة الجرائم

الخطيرة ووضعت تعريفا لغسل األموال يشمل كافة الجرائم والجنح ُيترَجم عمليا عن طريق إمكانية احترام هذا الشرط
بسهولة ،بحيث ليست هناك شروط إضافية لقبول تونس طلب المساعدة القضائية.
.547

المعيار ( 4-37ب) :ال يجوز االحتجاج بالسرية المصرفية أو المهنية لرفض الطلب.

أفادت السلطات

التونسية فريق التقييم بأنه يجوز للقاضي الحصول على أي معلومة من كافة المؤسسات والشركات بمجرد الطلب والذي ال
يقبل الطعن .تم إحالة وثائق مصرفية إلى الدول الطالبة بناء على طلبهم وتنفيذا لإلنابات القضائية الدولية.
.548

المادة  333من قانون اإلجراءات الجنائية يسمح باالطالع على أوراق اإلثبات أو الوثائق الموجودة بين يدي

السلطات التونسية " ما لم تكن هناك اعتبارات خاصة خالف ذلك" .هذا الشرط في غاية الغموض ويفسح المجال لجانب

كبير من الذاتية.
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.549

المعيار  :5-37وقد أشارت السلطات التونسية إلى أنه عندما تكون التتبعات في الخارج ،تنفذ طلبات المساعدة

القضائية المتبادلة عن طريق قاضي التحقيق المشمول عمله بمبدأ سرية التحقيق .ذلك يسمح بضمان سرية طلبات
المساعدة القضائية المتبادلة.
.550

المعيار  :6-37المادة  331من قانون اإلجراءات الجنائية ال تُ ِ
خضع المساعدة المتبادلة إلى ازدواجية التجريم

.551

أمر حاسما في طلبات المساعدة القضائية
المعيار  :7-37حسب السلطات التونسية ،يعد استعراض الوقائع ا

ما لم يكن هناك نص أخر باالتفاقية الثنائية (راجع المعيار ( 4.37أ)).

المتبادلة :إذا كان تكييف الوقائع يمثل جريمة على ضوء القانون التونسي ،يتم تقديم المساعدة المتبادلة حتى وإن كانت

تسمية أو تصنيف الجرائم مختلفا بين البلدين .شروط ازدواجية التجريم منصوص عليها في المادة  311من قانون
اإلجراءات الجنائية.
.552

المعيار  :8-37بموجب المادة  331من قانون اإلجراءات الجنائية يتم تنفيذ طلب المساعدة المتبادلة بموجب

القانون التونسي .لذلك تسري كافة تقنيات التحقيق المنصوص عليها بالقانون التونسي في إطار طلب المساعدة القضائية
المتبادلة .يقتضي ذلك عمليا بأن يتم تنفيذ كافة التدابير الممكنة على مستوى التحقيقات الوطنية من أجل الرد على طلبات
المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.

الترجيح واالستنتاج
.553
ص

.554

األساس القانوني للمساعدة القضائية المتبادلة أساس ُمرض .النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .37
م - 38

:

المعيار  1-28والمعيار  :4-38يجوز لتونس تنفيذ كل التدابير القضائية المنصوص عليها بالقانون التونسي

لكي توافق على طلب المساعدة القضائية الدولية المتبادلة .ويتضمن ذلك التحقق من الهوية والتجميد والحجز على األموال
ذات الصلة بوقائع غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وفيما يتعلق بتنفيذ حكم المصادرة األجنبي ،تتناول المادة  332من

قانون اإلجراءات الجنائية إبالغ الفرد المقيم على التراب التونسي بمثل هذا الحكم .كذلك في إطار تسليم المجرمين ،تنص
المادة  328على أن دائرة االتهام تقرر ما إذا كان يجوز أو ال يجوز أن تحيل جزئيا أو كليا السندات والقيم أو األموال أو

األغراض األخرى المحجوزة.
.555

وبعيدا عن هذا األجراء الذي يأتي في إطار تسليم المجرمين ال يوجد نص صريح في القانون التونسي حول

االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها في قضايا مصادرة األموال الموجودة بتونس والراجعة إلى أشخاص غير مقيمين في

تونس وحول إعادة هذه األموال إلى البلدان الطالبة .ال يجوز إقرار المصادرة عن طريق أحد المحاكم سوى في الحاالت
التي تثبت فيها عالقة االختصاص ،وفي هذه الحالة تتم المصادرة لفائدة الخزينة العامة التونسية.
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.556

هذا وأشارت السلطات التونسية إلى أن أحد مشاريع قانون اإلجراءات الجنائية الجديد يضع نظاما يسمح بتنسيق

إجراءات الحجز والمصادرة مع السلطات األجنبية ،وعلى األخص بشأن تنسيق إجراءات التجميد والمصادرة وتقاسم

األصول المصادرة مع بلدان أخرى.
.557

المعيار  :2-38فيما يخص التعاون في إطار طلبات التعاون القائمة على إجراءات المصادرة دون إدانة أولية

وإجراءات مؤقتة مشتركة ،أشارت السلطات التونسية إلى أن أحد مشاريع قانون اإلجراءات الجنائية الجديد يضع نظاما
يسمح بتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة مع السلطات األجنبية.

.558

المعيار  :3-38وقعت تونس العديد من االتفاقات الثنائية مع بلدان أخرى .وفيما يتعلق بالنظام العام لم

تتضمن النصوص القانونية أحكاما عن هذه المسألة وأشارت السلطات التونسية إلى أن مشروع قانون اإلجراءات الجنائية
الجديد سوف ينفذ التعديالت الضرورية كالتنصيص على آليات تسمح بإدارة األموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة

والتصرف فيها إذا كان ذلك ضروريا.

الترجيح واالستنتاج
.559

النظام التونسي ملتزم جزئيا بالتوصية رقم  .38األساس القانوني للمساعدة القضائية المتبادلة في قضايا

التجميد والحجز والمصادرة الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية أساس غير مكتمل .لم يتم اطالع فريق التقييم على

مشروع قانون اإلجراءات الجنائية الجديد.

ص

.560

م  - 39ت

م

المعيار ( 1-39أ) :بموجب المادة  311من قانون اإلجراءات الجنائية ،تتم الموافقة على تسليم المجرمين إذا

كانت الجريمة المطلوب من أجلها يعاقب عليها القانون التونسي بعقاب جنائي أو جناحي .في إطار القانون رقم -75
 ،2003يعد كل من غسل األموال وتمويل اإلرهاب جرائم جنائية .نتيجة لذلك وحسب السلطات التونسية ،يتم تنفيذ طلبات

تسليم المجرمين ذات الصلة بدون تأخير.
.561

المعيار ( 1-39ب) :ينظم تسليم المجرمين عن طريق الفصل الثامن من قانون اإلجراءات الجنائية (المواد

 307إلى  .)330هذا الفصل يخصص المطلب الثاني إلجراءات تسليم المجرمين.

يقع فحص طلبات تسليم المجرمين ضمن اختصاص دائرة االتهام بمحكمة استئناف تونس .يحظر األجنبي

اعتبار من تاريخ إعالمه بوثيقة اإليقاف (المادة  321من قانون اإلجراءات
ا
لديها في أجل أقصاه  15يوما
الجنائية) .يوجد شكالن إلجراءات تسليم المجرمين:
 .1اإلجراءات القضائية التي تؤدي إلى استصدار قرار دائرة االتهام وال يجوز الطعن فيه.
 .2اإلجراءات المبسطة التي يتنازل عن طريقها الشخص موضوع طلب التسليم عن االستفادة من

اإلجراءات القضائية (المادة  322من قانون اإلجراءات الجنائية).
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.562

إذا رأت دائرة االتهام أن الشروط القانونية غير متوافرة ،تصدر رأيا سلبيا على أن يكون هذا الرأي نهائيا .عندما

يكون الرأي إيجابيا ،تعتبر الحكومة حرة في الموافقة أو عدم الموافقة على تسليم المجرمين .في حالة التأكد وبناء على
الطلب المباشر للسلطات القضائية بالدولة الطالبة ،يجوز لوكالء الجمهورية ،بمجرد اتصالهم بالطلب ،اإلذن إيقاف

األجنبي إيقافا تحفظيا .المادة  316من قانون اإلجراءات الجنائية تؤكد على ُ"يرفع أي طلب تسليم مجرمين إلى الحكومة
التونسية بالطرق الدبلوماسية ( .)...وفي حالة التأكد تشترط المادة  325جواز قيام وكالء الجمهورية ( )...بمجرد الطلب

( )...باإلذن بإيقاف األجنبي إيقافا تحفظيا ".يجب في الوقت ذاته توجيه طلب قانوني بالطرق الدبلوماسية.
.563

فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب على وجه الخصوص ،تنص المادة  60من القانون رقم  2003-75على:

"تستوجب الجرائم اإلرهابية تسليم المجرمين وفق أحكام المادة  308وما بعدها من قانون اإلجراءات الجنائية إذا ما ارتكبت

خارج تراب الجمهورية من قبل شخص ال يحمل الجنسية التونسية ،ضد أجنبي أو مصالح أجنبية أو عديم الجنسية ،ووجد
مرتكبها على التراب التونسي".
.564

بموجب المادة  314من قانون اإلجراءات الجنائية ،عندما يطلب تسليم المجرمين في الوقت ذاته من عدة دول

ألجل جريمة واحدة ،ترجع األولوية إلى الدولة التي ارتكبت الجريمة بحق مصالحها أو الدولة التي ارتكبت على أرضها.
في المقابل إذا كانت هذه الطلبات المتزامنة بحق جرائم مختلفة ،ينص البند  2من هذه المادة على أنه يؤخذ بعين االعتبار
في منح االولوية جميع الظروف وخاصة مدى خطورة الجريمة ومكان ارتكابها وتاريخ ورود المطالب.
المعيار (1-29ج) :بموجب المادة  316من قانون اإلجراءات الجنائية ُيرفع طلب تسليم المجرمين إلى
.565
الحكومة التونسية بالطرق الدبلوماسية مشفوعا باألصل أو نسخة رسمية من الحكم القابل للتنفيذ أو من بطاقة الجلب أو من
اية وثيقة أخرى لها نفس القوة وصادرة حسب الصيغ المقررة بتشريع الدولة الطالبة.

.566

حسب السلطات التونسية ،يجب أن يتضمن طلب التسليم ظروف الوقائع التي على أساسها يقدم طلب التسليم،

والتاريخ والمكان الذين ارتكبت فيهما الجريمة والتكييف القانوني ومراجع النصوص القانونية التي تسري عليها .كما ترفق

نسخة من األحكام القانونية المنطبقة على الواقعة المجرمة.
.567

المعيار  :2-39المادة  312من قانون اإلجراءات الجنائية صريحة وتشير إلى أنه ال يجوز تسليم المواطنين

التونسيين .غير أن المادة  305من قانون اإلجراءات الجنائية تسمح بإجراء تتبعات قضائية بحق أي مواطن تونسي خارج

تونس ما إن يثبت ارتكابه ألحد الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي .يجوز مالحقته والحكم عليه من جانب المحاكم

التونسية ،ما لم يتم االعتراف بأن القانون األجنبي ال يجرم الجريمة المذكورة أو أن يثبت المتهم أنه تم محاكمته حكما نهائيا
في الخارج ،وفي حالة اإلدانة ،أنه قضى عقوبته أو حصل على عفو .غير أن القانون التونسي ال يفرض التزاما في هذا

المعنى.
.568

المعيار  :3-39بموجب المادة  311من قانون اإلجراءات الجنائية يتم الموافقة على تسليم المجرمين من

ناحية عندما تكون الجريمة المطلوب من أجلها يعاقب عليها القانون التونسي بعقاب جنائي أو جناحي ومن ناحية أخرى
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عندما يكون العقاب المستوجب حسب قانون الدولة الطالبة عقابا سالبا للحرية تساوي مدته أو تزيد عن ستة أشهر بالنسبة
لجملة الجرائم موضوع الطلب.
.569

المعيار  :4-39حسب السلطات التونسية ،وما لم تكن هناك نصوص أخرى واردة في المعاهدات الثنائية

واإلقليمية أو متعددة األطراف ،يقدم قانون اإلجراءات الجنائية آليات مبسطة لتسليم المجرمين .كما أن المادة  322من
قانون اإلجراءات الجنائية تسمح بتنفيذ إجراءات مبسطة حيث يتنازل عن طريقها الشخص موضوع طلب التسليم عن

االستفادة من اإلجراءات القضائية ويوافق رسميا على تسليم نفسه إلى سلطات الدولة الطالبة.
الترجيح واالستنتاج
.570

ص

.571

النظام التونسي ملتزم بالتوصية رقم .39
م  - 40ش

ى

ي

المعايير  :4-40/3-40/2-40/1-40من منطلق التركيز على الجهات الرقابية للقطاع المالي (مؤسسات

القرض والتأجير وشركات التأمين والوسطاء في سوق األوراق المالية) ،يمكن وصف المنظومة التونسية الحالية على النحو
التالي:

 -بموجب المادة ( 61ثالثا) الجديدة من القانون رقم ( 58-90المنقح بموجب القانون رقم  2006-26الصادر في

 15مايو 2006م) ،يجوز للبنك المركزي التونسي إبرام اتفاقات ثنائية بشأن التعاون مع الجهات الرقابية في البلدان
األجنبية ،والتي تنص كذلك على تبادل المعلومات ،وخاصة في مجال إنشاء وكاالت أو فروع لمؤسسات القرض في

البلدين ،وتحديد اإلجراءات الالزمة لممارسة رقابتهم.

 -يرى المراقبون على شركات التأمين أيضا ضرورة إجراء تغييرات على النظام القانوني للسماح بتنفيذ التعاون الدولي.

إن القانون رقم  2008-8الصادر في  13فبراير 2008م والمعدل والمكمل لقانون التأمين قد قدم بالفعل نظاما جديدا
حول مهام الهيئة العامة للتأمين (لمزيد من التفاصيل حول دور الهيئة العامة للتأمين ،انظر المعيار رقم .)25

وبموجب المادة  180من هذا القانون" ،يمـكن للهيـئة في إطـار مـمارسة مهامـها ،التعـاون مع المؤسسات والهياكل
األجنبية المماثلة أو التي تمارس صالحيات شبيهة بصالحياتها وإبرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلطات المختصة\".

 -وأخيرا ،وفيما يتعلق بقطاع الوسطاء في سوق األوراق المالية ،تخول المادة  46من القانون رقم  94-117هيئة

السوق المالية بالتعـاون مع المؤسسات والهياكل األجنبية المماثلة أو التي تمارس صالحيات شبيهة بصالحياتها بعد

موافقة السلطات التونسية المختصة .ولهذا الغرض ،يمكنها إبرام اتفاقيات التعاون ،والتي تنص خاصة في مجال تبادل
المعلومات والتعاون في مجال التحقيقات في إطار ممارسة مهامها .وفي هذا السياق ،وقعت هيئة السوق المالية في

ديسمبر  2009مذكرة تفاهم متعددة األطراف) مع المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية ( )IOSCOبشأن التشاور

والتعاون وتبادل المعلومات .وعالوة على ذلك ،فقد أشارت السلطات التونسية إلى فريق التقييم أنه تم توقيع اتفاقيات
ثنائية للتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية في كل من فرنسا والمغرب ومصر واإلمارات العربية المتحدة
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وتركيا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هيئة السوق المالية هي أيضا عضو في اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ،والذي

ينص على وضع إطار عام للتعاون.

إن الردود التي قدمتها السلطات التونسية تظهر أن هيئة السوق المالية فقط ،ومن خالل عضويتها في المنظمة الدولية

إطار للتعاون الدولي مع نظيراتها األجنبية.
ا
لهيئات األوراق المالية ( ،)IOSCOأن لديها منظومة قياسية تنظم وتضع
.572

المعيار  :6-40/5-40تشير المادة  46إلى أن هيئة السوق المالية "يمكن وفي إطار ممارسة مهامها أن تبرم

اتفاقيات للتعاون ،خاصة في مجال تبادل المعلومات والتعاون في مجال التحقيقات ،وذلك وفقا للشروط التالية:

 -يجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية إلنجاز المهمة من الجهة النظيرة الطالبة وأال ال يمكن استخدامها سوى

لهذا الغرض.

 ال يمكن لهيئة السوق المالية االحتجاج بالسرية المهنة فيما يتعلق بتبادل المعلومات. -يجب على الجهة النظيرة الطالبة حماية سرية المعلومات وتوفير الضمانات الضرورية لحمايتها في ظروف مساوية

على األقل لتلك التي تفرضها هيئة السوق المالية".
.573

وعالوة على ذلك ،وباالعتماد على حالة الرفض المنصوص عليها صراحة في مذكرة التفاهم الموقعة مع

المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية( ،)IOSCOفإن المادة  46من القانون رقم  94-117تحدد حالة الرفض لتبادل

المعلومات على النحو التالي:
 -في حالة وجود احتمال أن تمس المعلومات من النظام العام أو المصالح الحيوية لتونس.

 في حالة الشروع بالفعل في القيام باإلجراءات القانونية لنفس الوقائع وضد نفس األشخاص المعنيين من خالل هذهالمعلومات أمام المحاكم التونسية.
 في حالة ما إذا تعلقت هذه المعلومات بأحكام نهائية على األشخاص لنفس الجرم من قبل المحاكم التونسية. -عند وجود احتمالية لتعارض هذا الطلب مع القوانين واللوائح الداخلية.

 عندما يأتي الطلب من جهة نظيرة لم تتعاون في هذا المجال مع هيئة السوق المالية..574

ولذلك ،فإن الطلبات الخاصة بالمسائل الضريبية ،والتي يمكن أن تكون ذات سرية أو خصوصية محتملة ،يجب

أن تلقى ردودا من قبل السلطات التونسية.
.575

المعيار  :7-40بموجب المادة  38من القانون رقم  ،94-117فإن المحققين من هيئة السوق المالية وغيرهم

من األشخاص المخولين باالطالع على السجالت ملزمون بالحفاظ على السر المهني .وتسري عليهم كذلك ،أحكام المادة
 254من قانون العقوبات ،والمتعلقة بالسرية المهنية في أي قطاع من القطاعات المعنية.

.576

وعالوة على ذلك ،فقد أشارت السلطات التونسية إلى أن نقل المعلومات إلى الخارج يخضع لموافقة الهيئة

الوطنية لحماية المعطيات الش خصية ،والتي تتحقق من أجل منح الترخيص من أن السلطة الطالبة قادرة على الحفاظ على
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سرية المعلومات وتوفير الضمانات الضرورية لحمايتها في ظروف مساوية على األقل لتلك المنصوص عليها في القانون
المحلي التونسي

62

.577
نظيرة.

.

المعيار  :8-40ال تتضمن النصوص التونسية أحكاما حول إمكانية تقديم طلبات نيابة عن جهات أجنبية

هيئة السوق المالية
.578

وفيما يتعلق بهيئة السوق المالية ،يخضع تنفيذ طلبات المساعدة المقدمة من قبل الجهات النظيرة األجنبية

للشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة مع المنظمة الدولية لهيئات االسواق المالية( .)IOSCOوهكذا ،فإن

هيئة السوق المالية يمكنها نيابة عن الجهة النظيرة األجنبية (مع احترام سرية طلب المساعدة) أن تطلب استخراج الوثائق
من جانب أي شخص تعينه السلطة الطالبة أو أي شخص آخر قد يمتلك المعلومات أو الوثائق المطلوبة.
.579

ويمكن لهيئة السوق المالية الحصول على أية معلومات أخرى بشأن الطلب والبحث عن ردود على التساؤالت

و /أو التصريحات (أو ،إذا كان ذلك مسموحا ،شهادة تحت القسم) من أي شخص متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في
األنشطة التي تقوم بها في موضوع طلب المساعدة أو أي شخص يحوز على معلومات من شأنها أن تساهم في تنفيذ
الطلب على نحو صحيح.
.580

المعيار  9-40والمعيار  :11-40تنص المادة  82من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أن

تخول اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتبادل المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع
وحدات المعلومات المالية التي وقعت معها مذكرات تفاهم وذلك لضمان اإلنذار المبكر في هذا المجال ومنع تنفيذ هذه
الجرائم .تم التوقيع على مذكرات التفاهم هذه من قبل رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الشخص المخول لهذا
الغرض .وال تحتاج هذه المذكرات إلى إجراءات إدارية أو غيرها أو موافقة مسبقة من أي سلطة.
.581

المعيار  :10-40وفقا للسلطات التونسية ،فإن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تقدم ،وبناء على طلب من

وحدات المعلومات المالية األجنبية ،ردود وتغذية عكسية إلى نظيراتها األجنبية وذلك الستخدام المعلومات المقدمة ونتائج
التحاليل التي أجريت على أساس هذه المعلومات.63

.582

المعيار  :12-40جميع الجهات الرقابية في القطاع المالي ومن بينها البنك المركزي التونسي ،وهيئة السوق

المالية ،والهيئة العامة للتأمين لديها األساس القانوني للتعاون مع نظيراتها األجنبية.

62الرد على استبيان االمتثال الفني  -صـ402-401.
63الرد على استبيان االمتثال الفني  -صـ403 .
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.583

المعيار  :13-40ليس هناك أي نص قانوني صريح يعطي الجهات الرقابية في القطاع المالي (البنك

المركزي التونسي ،وهيئة السوق المالية ،والهيئة العامة للتأمين) القدرة على تبادل المعلومات مع نظيراتها األجنبية التي
لديهم إمكانية الحصول عليها على الصعيد الوطني ،بما في ذلك تلك التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات المالية.

.584

المعيار  :14-40وتشمل أحكام المادة ( 61ثالثا) من القانون رقم  58-90والتي تنظم أنشطة البنك المركزي

التونسي إمكانية التعاون ،والسيما من خالل تبادل المعلومات خالل إنشاء مؤسسات الفروع والوكاالت المالية .وفيما يتعلق

بهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين ،فإن أحكام النصوص القانونية ال تنص صراحة على تبادل المعلومات في إطار
المجموعة.
.585

المعيار  :15-40ال يوجد أية أحكام قانونية محددة تنص على إمكانية الجهات الرقابية المالية في الحصول

.586

المعيار  :16-40بموجب النصوص المطبقة على الجهات في القطاع المالي ،ليست هذه الجهات ملزمة

.587

المعايير  :19-40/18-40/17-40طورت الجمارك قنوات تعاون مهمة مع الدول التي تربطها بها تدفقات

على معلومات نيابة عن نظيراتها األجنبية أو السماح لنفسها بالبحث عن المعلومات داخل البالد.

بالحصول على إذن مسبق من الجهة المطلوبة قبل إحالة المعلومات المتبادلة.

هائلة للهجرة والسلع ،وأهمها :الجزائر ،وليبيا ،وفرنسا ،وإيطاليا .وهي تشارك بصفة فعالة في أنشطة المنظمة العالمية

للجمارك .وفي المنطقة ،تم التنظيم وبشكل منتظم الجتماعات عملية وموضوعية ،وذلك بهدف تعزيز التدفق السريع

للمعلومات .وفيما يتعلق بالتعاون الشرطي ،تشترك تونس في شبكة معلوماتية عملية كبيرة ،وخاصة مع فرنسا وإيطاليا

وألمانيا .وبحسب السلطات فقد تم إرساء جو عام للتعاون العملي.
.588

وقعت تونس على العديد من االتفاقيات المتعلقة بالجريمة المنظمة ،واتفاقات مع فرنسا في عام 1988م حول

الجريمة المنظمة واألمن ،ومع إيطاليا في عام 1988م ،وألمانيا في عام 2003م ،والبرتغال ومالطا واليونان وليبيا في

1984م ،والمغرب في عام 2000م .وباإلضافة إلى هذه االتفاقيات الرسمية ،فهناك تعاون مع العديد من البلدان.
.589

تونس عضو في االنتربول وتستفيد خاصة من الخدمات اللوجستية المعلوماتية للمنظمة وفي األنشطة والتدريب.

وتشارك تونس أيضا في المشاريع األوروبية بما في ذلك ).MEDACEPOL (JAI

.590

وعالوة على ذلك ،تعد تونس مقر مجلس وزراء االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب.

.591

المعيار  :20-40لم تشر السلطات التونسية ما إذا كانت الجهات المختصة يمكنها تبادل المعلومات مع

الجهات األجنبية غير النظيرة .بصرف النظر عن المبادئ التأسيسية للسرية والخصوصية واالستخدام الدقيق للبيانات ،ال
يوجد في المعيار القانوني ما يحظر هذه الممارسة.

253

الترجيح واالستنتاج
.592

النظام التونسي ملتزم إلى حد كبير بالتوصية رقم .40
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