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تقر�ر التقيمي ا�ايت �اطر غسل أ�موال ومتويل  عناية رئيس احلكومةأ�هنيي ٕاىل 

إالرهاب �مجلهورية التو�س�ية ا�ي ٔأرشفت �ليه جلنة القيادة املرت�ّبة من اللجنة 

زارة العدل و وزارة ا�ا�لية بتلكيف من ا�لس و التو�س�ية للت�اليل املالية و 

ملقتضيات التوصية  �رئاسة احلكومة تطبيقا 2014جوان  18الوزاري املنعقد بتارخي 

 �وىل �مو�ة العمل املايل .
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 لّشكر ٕاىل البنك اّ�ويل ملا وفّره من ٔأدوات وتعاون ٕالجناز هذا التقيمي.كام ٔأتوّ�ه �

رفيع املس�توى من قبل اّ�و� التو�س�ّية مباكحفة اجلرامئ املتّص� بغسل أ�موال  �لزتامٕاّن هذا العمل �كّرس مّرة ٔأخرى 

 �ىل املس�توى الوطين والقطاعّي هبدف خفض ومتويل إالرهاب ويضعنا ٔأمام حتّد�ت واحضة املعامل ال بّد ٔأن نرفعها سو�ّ 

 .ومتويل إالرهاب ا�اطر ّمما �سامه يف جنا�ة وفعالّية التّصّدي و قطع الطريق ٔأمام حماوالت غسل أ�موال

وٕاّين �ىل يقني بأّٔن جلنة القيادة سوف �سهر �ىل متابعة �ر�مج العمل مع ّلك اجلهات املتدا�� بدمع من السلّطات املعنّية 

حّىت يمت ٕاجناز التوصيات حسب ٔأولوّ�هتا يف التنفيذ حامية لالس�تقرار املايل ولالقتصاد الوطين من ّلك ا�هتديدات املتّص� 

 جبرامئ الفساد وا�هتريب وإالرهاب ومتوي� وغسل �ائداهتا. والّسـالم.
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  ةـــــالمقدم .1

ما رّسخ ذلك التزاما  تراھن تونس على نزاھة نظامھا المالي وجاذبية مناخھا االستثماري

وطنيا لمكافحة كافة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرھاب التي شّكلت في السنوات األخيرة 

  خيارا استراتيجيا للحيلولة دون االستخدام االجرامي لقطاعھا المالي.

ال للمكافحة يجمع بين التدابير الوقائية و الجزرية برزت لبنته خيار اقتضى، إرساء نظام فعّ 

المتعلق بمكافحة اإلرھاب ومنع غسل  2015لسنة  26ولى بإصدار القانون األساسي عدد األ

  .األموال

و تواصل الرھان بإطالق التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب قصد 

التنسيق إحكام  على أساس النھج القائم على المخاطر والوطنية و القطاعية الموارد  توجيه

  و القطاع الخاص. القطاع العامركي بين على نحو تشا

، تّم العمل على التقييم الوطني للمخاطر في إطار لجنة تشغيلية مترّكبة 2014ومنذ صائفة 

من اللجنة التونسية للتحاليل المالية وأعضاء ھيئة التوجيه التابعة للجنة واإلدارة العامة 

للرقابة المصرفية بالبنك المركزي التي عملت بصفة متزامنة مع ثالث لجان فرعية مختصة، 

معنية بالمؤسسات البنكية والمالية والثانية بالمھن غير المالية المحددة و باألدوات  األولى

 لجنةوالمحاضن والثالثة معنية بسلطات انفاذ القانون  وعملت كل ھذه اللجان تحت اشراف 

  من وزارتي العدل و الداخلية واللجنة التونسية للتحاليل المالية. بةالمتركّ القيادة 

استبيان وتم  160شھرا تم فيھا توزيع أكثر من  30لقد استغرقت عملية التقييم ما يزيد عن 

جمع آالف البيانات واالحصائيات المالية واألمنية والقضائية واالستعالمية. وقد شمل التحليل 

حساب  2000ملف و  460االستراتيجي لملفات غسل األموال وتمويل اإلرھاب أكثر من 

عشرة مليار  ما يعادلمن العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت  بنكي واآلالف

جھة في القطاع الخاص والعام  150. كذلك فإّن عملية التقييم الوطني شملت أكثر من دينار
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تصريح في عمليات على  16.000شھر عمل وما يزيد عن  –إطار  500وتطلبت أكثر من 

  النقد.

دة بالمجھودات الكبيرة التي بذلتھا إطارات البنوك والمؤسسات وال يفوت لجنة القيادة االشا

المالية واإلطارات األمنية والديوانية التي عملت في إطار الدراسات الميدانية أو على مستوى 

  المنھج االستبياني.

 المقاربة إطار في اعتمادھا تم التي واألكاديمية البحثية الدراسات عديد اللجنة تثّمن كما

 والتي اإلرھاب وتمويل األموال غسل لمخاطر الوطني التقييم إعداد مجال في الوطنية

 تقرير منھا بالذكر وتخص. المدني والمجتمع الدولية والمنظمات الدولي البنك عن صدرت

 التجارة حول للھجرة العالمية المنظمة ودراسة الموازية التجارة تقييم حول الدولي البنك

 إيالف منظمة ودراسة الصغير الفساد حول العموميين للمراقبين التونسية والجمعية بالبشر

 حول االجتماعية و االقتصادية للحقوق التونسي المنتدى دراسة و تونس في الجمعيات حول

.  انكيفادا  بموقع عرضھا تم كما الدراسة وذات القضائية الملفات واقع من تونس في اإلرھاب

.    

  الكاتب العام

  للتحاليل الماليةللجنة التونسية 

  لطفي حشيشة
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 الملخص التنفيذي .2

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب، في التقييم الوطني ليسلّط ھذا التقرير الضوء على 
ساھمت  إذ األخرى ذات الصلة. وھو االّول من نوعه في تونسالقطاعات القطاع المالي وفي 

وفھم في بلورته جميع األطراف الوطنية المتداخلة إضافة الى القطاع الخاص بھدف تحديد 
مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب التي تواجھھا بالدنا لتوفير أساس منھجي وتقييم 

  إلجراءات تصحيحية من شانھا تحقيق وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للمكافحة في المجال.

بمراجعة المعايير الدولية بوضعھا  "الفاتف" 1، قامت مجموعة العمل المالي2012في عام 
تمويل و المخاطر المترتبة على غسل األموالوفھم وتقييم جديدا للبلدان لتحديد  التزاما

  االرھاب. 

 180صادقت عليھا أكثر من  التي "الفاتف"وتلتزم بالدنا في ھذا المجال بتنفيذ توصيات 
دولة كمعايير دولية لمكافحة غسل االموال و تمويل االرھاب ومنع انتشار اسلحة الدمار 

  الشامل.

ح للسماطر، ولمخااتفعة رمت بالنسبة للحاالت الدول مازالتز ايزتعالى  عةوتھدف ھذه المراج
لتي ال ك اتلطر أو لمخااتفعة رل مزاال ت التيت لمجاالدف ايستھر تركيزا كثأمنھج لھا بإتباع 

  فيھا. ق المعايير بيطتمن الممكن تحسين مستوى ل زاي

" ينبغي على  على انّه ضمن ھذا السياق، نّصت التوصية االولى لمجموعة العمل المالي
ينبغي ، وجھھاوالتي تب اھارإلايل وتمول واألماغسل طر مخام تقيي وم فھد ويدل تحدولا

راءات إلجق الية لتنسيد آيدتحأو ة طسلن تعييك لذبما في ، مةزلالراءات اإلجذ اتتخأن عليھا 
بناء فعال و على نحطر لمخاض اخفن ضمادف بھوارد، لماجيه وتطر، ولمخام اجل تقيين أم

   .م "لتقييذا اعلى ھ

د باعتما، لماليالعمل اعة ومجمت لباطمتطار ن إضمطر، لمخااعلى م لقائالمنھج ايسمح و
ر بيدالتق ابيطت، وفعاليةر كثو أعلى نحالموارد جيه وجل تن أممرنة، لر ابيدالتن اعة مومجم
  فعالية.طرق لر اھا بأكثودجھز كيرتدف بھطر، لمخاابيعة طمع ب لتي تتناساقائية ولا

                                                 
 مجموعة العمل المالي 1 FATF االرھاب وإعداد وتطوير ھي ھيئة حكومية دولية تتولى مھمة دراسة التقنيات واتجاھات غسل االموال وتمويل

، جھودھا على اعتماد 1989ركزت المجموعة، منذ تأسيسھا بباريس سنة  .السياسات المتعلقة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرھاب محليا ودوليا
وھي تتابع التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء في تنفيذ التدابير الالزمة وتعمل  .وتنفيذ تدابير ترمي الى مواجھة استغالل المجرمين للنظام المالي

بير بشكل وثيق جدا مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، وتدرس المجموعة أساليب غسل األموال وتمويل اإلرھاب والتدا
تدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الھيئات الدولية األخرى المعنية في مجال الالزمة لمكافحة ھذه الظواھر، وتشجع اعتماد وتنفيذ ال

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب
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وامتثاال لھذه التوصية األولى لمجموعة العمل المالي وللرزنامة الزمنية المحددة لتقييم الدول 
سل األموال وتمويل اإلرھاب، اشعرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في مجال مكافحة غ

الدولية، فقّررت رئاسة الحكومة في جلستھا  تونس بالتزاماتصنّاع القرار في الدولة 
تكوين لجنة قيادة متكونة من وزارتي العدل والداخلية  2014جوان 18بتاريخ  2الوزارية

  اعداد التقييم الوطني للمخاطر.  واللجنة التونسية للتحاليل المالية لإلشراف على

رؤيتنا اّن عملية تقييم المخاطر، مطلب وطني ملّح قبل ان يكون شرطا او درجة تسند لتونس 
يير الدولية ذات الصلة لما من شانه ان يتيح لصانعي السياسات من حيث مدى التزامھا بالمعا

على  في الدولة، وضع خطة واضحة وشاملة للمخاطر الوطنية باعتماد إجراءات تصحيحية
  عاجلة الحتواء التھديدات المؤكدة.قد تقتضي تطبيق تدابير  المدى القصير والمتوسط والتي

ة للتحاليل المالية بإعداد ھذا التقرير وفقا لخطة قام فريق خبراء من اطارات اللجنة التونسي
من قبل لجنة القيادة التي سيستمر دورھا لمتابعة تنفيذ  2014منھجيّة تم صياغتھا منذ سنة 

  اإلجراءات والتوصيات على أساس قائمة المخاطر التي تم تحديدھا.

تمّر لمخاطر غسل وفي ھذا السياق فإّن لجنة القيادة مسؤولة بشكل خاص عن التقييم المس
األموال وتمويل اإلرھاب في تونس وعند االقتضاء اقتراح ما يلزم من اجراءات لمكافحة 

  غسل األموال وتمويل اإلرھاب. 

ستنضّم الحقا اللّجنة  2015لسنة  26من القانون األساسي عدد  68وعمال بأحكام الفصل 
 ليھا مھام " إعدادإدة بعد ان اوكل الوطنية لمكافحة اإلرھاب برئاسة الحكومة الى فريق القيا

 به لغاية المرتبطة اإلجرامية وتمويله والظواھر اإلرھاب ظاھرة تشخص وطنية دراسة
 وتحدد الدراسة مكافحتھا، سبل واقتراح مخاطرھا وتقييم خصائصھا وأسبابھا على الوقوف

  ذلك " األمر اقتضى كلما يقع تحيينھا أن على الظاھرة لھذه التصدي في الوطنية األولويات

سياسية ذات األثر على عملية التقييم يويعرض ھذا التقرير السياقات العامة والمتغيرات الج
مركز المالي الووزن القطاع االقتصادي والمالي عالوة على أھمية  ھيكلةالوطني للمخاطر ك

  التونسي.

للمنظومة التونسية لمكافحة غسل األموال  والمؤسساتيكما يبيّن، السياسة واإلطار القانوني 
اإلرھاب ودور السلطات والھيئات الرقابية وجھات انفاذ القانون في مكافحة غسل  وتمويل

  األموال وتمويل اإلرھاب.

ية متماسكة اتوقد اتضح من الّسياق العام لعملية التقييم أن تونس لديھا ترسانة قانونية ومؤسس 
يل اإلرھاب، تعززت خاصة مع صدور القانون األساسي الجديد لمكافحة غسل األموال وتمو

  المتعلق بمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال. 2015لسنة  26عدد 
                                                 

ثالثي جلسة وزارية خّصصت لالستعداد لعملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرھاب التي باشرھا البنك الدولي خالل ال 2
 .2015كمرحلة تمھيدية للزيارة الميدانية التي تمت فعال خالل شھر فيفري  2014رابع من سنة ال
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امتثال تونس للمعايير الدولية  اوجه بخصوص ھذا القانون، انه على اھميته في تحسين ويشار
 المنظومة الوطنية لمكافحة غسل األموال و تمويل اإلرھاب تقييمفي عملية  اعتماده سنفلم يت

ما  2015في فيفري التي باشرھا البنك الدولي لعدم صدوره اثناء فترة الزيارة الميدانية 
بعد مناقشة لمتابعة المعززة ل اخضاعھاالتي تم  3ةمنظوملانعكس سلبا على الترقيم المسند ل

بالدوحة خالل االجتماع العام لمجموعة العمل المالي  2016في افريل  المتبادل تقرير التقييم
  وفيما يلي األرقام المسندة: 4لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

بالمعايير الدولية (التوصيات األربعين  5على مستوى االلتزام الفني 1.2
 مجموعة العمل المالي)ل

  الدرجة  رقم التوصيات
  توصيات 6غير ممتثل في  درجة  )34 – 26 - 25 -16 - 14 -7(

)1-2 -6-10-12-13-15-17-18-19-22-23-
24-27-28-31-33-36-38(  

  توصية 19درجة ممتثل جزئيا في 

  توصيات 6درجة ممتثل الى حد ما في   )40 – 35 -32 -29 -8 -4(
  توصيات 9درجة ممتثل في   )9-11-20-21-30-37-39- 3-5(

 :6على مستوى الفعاليّة 2.2

  درجة الفعالية  المباشرة النتائج
  مستوى متدن للفعالية نتائج مباشرة 6
  مستوى متوسط للفعالية نتائج مباشرة 5

ھذا  يشّخصوفي سياق التقييم الوطني الشامل لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب 
البنك الدولي،  ليةآلالكمي والنوعي وفقا  ينالتقرير استنادا إلى منھجية الجمع بين النھج

التھديدات ونقاط الضعف الرئيسية للقطاع المالي في تونس كالبنوك و الوسطاء لدى 
                                                 

العمل  انظر الى تقرير تقييم المنظومة التونسية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب المنشور باللغة االنقليزية على الموقع الرسمي لمجموعة 3
  FATFالمالي     :gafi.org‐www.fatf   وباللغة الفرنسية على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

MENAFATF   :www.menafatf.org    وعلى الموقع الرسمي للجنة التونسية للتحاليل المالية :www.ctaf.gov.tn 
إنشاء مجموعة العمل المالي من بينھا دولة عربية  14تم على اثر اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، ضم حكومات  2004نوفمبر  30 في 4

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب (MENAFATF)  مجموعة العمل وھي تعمل على غرار  
 المالي (FATF)،  وتم االتفاق على أن تكون دولة المقر ھي مملكة البحرين، وتعتبر المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي ھيئة أو

مھا وقواعدھا منظمة دولية أخرى، وقد تأسست باالتفاق بين حكومات أعضائھا، ولم تنشأ بناًء على معاھدة دولية، وھي التي تحدد عملھا ونظ
 المينافاتف "وقد انضمت .وإجراءاتھا، وتتعاون مع الھيئات الدولية األخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أھدافھا بصفة عضو مشارك "

 .االخرى اإلقليميةاسوة بالمنظمات " الفاتف" الى  
يتعلق بارتباطھا بإطار العمل القانوني  فيمامل المالي، ال سيما ، يتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العتقييم االلتزام الفني 5

وتشكل ھذه المتطلبات الركائز األساسية ألي  .وإجراءاتھاوالمؤسساتي ذي الصلة والخاص بكل دولة، إضافةً إلى صالحيات السلطات المختصة 
 .نظام لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب

 يختلف بصوٍرة أساسيٍة عن تقييم االلتزام الفني تقييم الفعالية، 6 فھو يسعى إلى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد إلى أي .
 مدى تحقق دولة ما مجموعةً محددةً من النتائج التي تعد أساسية ألي نظام متين لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب لذلك، يركز تقييم الفعالية .

 .ى مدى تحقيق اإلطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منهعل
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البورصة ومؤسسات التامين وقطاع التمويل الصغير وكذلك التھديدات ونقاط الضعف 
ن وتجار المصوغ ين والخبراء المحاسبيالرئيسية للمھن غير المالية المحددة مثل المحام

يسة باستثناء اندية القمار التي ال تشكل قطاعا ھاما خاصة من حيث النشاط والمعادن النف
  فقط وبرقم معامالت ضعيف جدا) . ناديي قمارو العدد (المالي 

 بخصوص التھديدات الرئيسية للقطاع المالي والمھن غير المالية المحددة في تونس، انتھى
  فئة محددة: التقرير الى ضبط

 كالفساد والتحيّل والتھريب لغسل األموال وتمويل االرھاب من الجرائم االصلية ،
الديواني والتھّرب الضريبي مع تنامي الجرائم السيبرانية كقرصنة الحسابات المالية 

 والبطاقات البنكية بالخارج. 
 كالنقد لغسل األموال وتمويل اإلرھاب،  والمستحدثة من األدوات والمحاضن التقليدية

والقطاع العقاري إضافة الى دفة للربح وشركات التجارة الدولية والمنظمات غير الھا
  .معامالت الدفع االلكترونية والتكنولوجيات والوسائط الحديثة

 (تّم ذكر الدول في النسخة المصنّفة) من الدول ذات التھديد عالي المخاطر.  

 تمّ والترتيبية معاينة وجود ترسانة متماسكة من النصوص القانونية  رغم فإنهوفي المقابل 
  :فيما يلي عناصرھا مرتبطة بالفعالية مسائل جوھريةشملت تحديد قائمة في نقاط الضعف 

 .فھم العاملين بمختلف القطاعات لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب 
 .فعاليّة اإلجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة 
  ھزة الرقابية والھيئات التعديلية.األج من قبلتطبيق العقوبات اإلدارية 
 الخاضعين من المھن غير المالية لدى  )بالشبھة مستوى نشاط اإلبالغ (التصاريح

 المحددة (المحامون، الخبراء المحاسبون ...).
  أطراف المنظومة. بعضالتنسيق الوطني بين مستوى 
  لجوانب المتصلة بالجرائم المالية.انفاذ القانون في االقدرات التحليلية لدى جھات 
  على غرار لبعض القطاعات والمؤسسات المالية غياب جھة رقابية محددة بالنسبة

 وتجار المصوغ.  والوكالء العقاريينالبريد التونسي 
  برامج مكافحة فّعالة واالعتماد في على وضع واألمنية ة الھياكل الرقابيّ بعض عدم قدرة

 المقابل على خيارات سھلة تنزع في أحسن أحوال االجتھاد نحو التحجير والمنع.
 فعل التحليلي للبيانات اإلحصائية.ضعف الل غياب استراتيجيا رقابية لتحليل المخاطر 
 التعديلية او الرقابية  وللھياكلاإلحصائية لجھات انفاذ القانون  البيانات 
 معنية بالمكافحةمختلف الھياكل الب ةالبشري مواردال. 
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النصوص الترتيبية لتفعيل بعض بطء في اصدار وعالوة على ما تقدم فإنه تم رصد 
 اإلرھاب.  وتمويلمقتضيات النصوص التشريعية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل األموال 

 مجال الوطنية الشاملة في مصفوفة المخاطرول أدناه نظرة عامة موجزة عن ام الجدقدّ تو
  :مخاطر مرتفع نسبياغسل األموال التي عكست في عمومھا مستوى 

  
  مصفوفة المخاطر الوطنية الشاملة في غسل األموال    

  
  

ت
دا
دي
تھ
ال

        مرتفعة 

مرتفعة نسبيا     
المخاطر 
 الوطنية

  

        متوّسطة

منخفضة 
 نسبيا

       

         منخفضة
   

 

 

منخفضة  منخفضة 
 نسبيا

مرتفعة نسبيا متوّسطة    مرتفعة

 نقاط الضعف

  لھا فيما يلي حسب التوزيع التالي وفقا لمنھجية التقييم الوطني المتبعة في ھذا التقرير:ونفصّ 
  

  صلة بجھات اإلبالغالمخاطر القطاعية المتّ 

  مستوى المخاطر  نقاط الضعف  التھديدات  القطاعات
  مرتفعة نسبيا  متوسطة االرتفاع  مرتفعة نسبيا  البنوك

  متوسطة  متوسطة  نسبيا منخفضة  قطاع التامين
  متوسطة  متوسطة االرتفاع  منخفضة نسبيا  قطاع التمويل الصغير 
  مرتفعة نسبيا  متوسطة  مرتفعة نسبيا  قطاع القيم المنقولة

  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة قطاع الذھب والمعادن النفيسة
 مرتفعة نسبيا مرتفعة نسبيا  متوسطة   مھنة المحاماة

  متوسطة متوسطة  متوسطة  مھنة خبراء المحاسبة
  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة  القطاع العقاري
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  مصفوفة المخاطر القطاعية المتصلة بجھات اإلبالغ

ت
دا
دي
تھ
 ال

مرتفعة        
 

 قطاع الذھب 
 - والمعادن النفيسة 

 القطاع العقاري

مرتفعة 
 نسبيا

    
قطاع القيم  

 المنقولة
 القطاع البنكي

 
  

خبراء المحاسبة      متوّسطة    مھنة المحاماة

منخفضة 
 نسبيا

 التمويل الصغير  قطاع التامين     
معامالت الدفع 

االلكترونية 
والتكنولوجيات والوسائط 

 الحديثة

منخفضة         
   

 

 

   مرتفعة مرتفعة نسبيا متوّسطة منخفضة نسبيا منخفضة 

 نقاط الضعف

  المخاطر المتّصلة باألدوات والمحاضن
  لغسل األموال وتمويل اإلرھاب التقليدية والمستحدثة

  مستوى المخاطر  نقاط الضعف  التھديدات  األدوات والمحاضن
 مرتفعة   مرتفعة نسبيا  مرتفعة  النقد

 مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة نسبيا  الجمعيات

  نسبيا مرتفعة  مرتفعة  متوسطة   شركات التجارة الدولية
  متوسطة  مرتفعة نسبيا  مرتفعة  معامالت الدفع االلكترونية 

  
  المتّصلة باألدوات والمحاضنصفوفة المخاطر م

  لغسل األموال وتمويل اإلرھاب التقليدية والمستحدثة
  

ت
دا
دي
تھ
ال

  النقد      مرتفعة 

 الجمعيات       مرتفعة نسبيا

       متوّسطة
  شركات

 التجارة الدولية 

منخفضة نسبيا       
معامالت الدفع االلكترونية 
والتكنولوجيات والوسائط 

 الحديثة

         منخفضة
   

 

 

منخفضة  منخفضة 
 نسبيا

مرتفعة  متوّسطة
 نسبيا

   مرتفعة

 نقاط الضعف
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  المخاطر المتّصلة بتمويل اإلرھاب

  مستوى المخاطر  تحديد المخاطر  
  
  
  
  

  التھديدات

مسار التدفقات المالية المشبوھة من شملت خاّصة، دراسة 
ھا ووجھتھا، اضافة الى مصدرھا وحجمھا بغض ئحيث منش

النظر عن مدى شرعيتھا كما تّم االشارة الي بعض الطرق 
واألدوات المستعملة في نقل ھذه األموال. وقد اتفقت اللجنة 

تھديدات  واجھتالفرعية المنبثقة عن لجنة القيادة أن تونس 
في ضل وتمويله  االرھاب يخّص مسألةفيما  مرتفعة

المتسمة بتنامي النزاع للمنطقة  غراسياسيةالمتغيرات الج
المسلح وانقسام الدولة في القطر الليبي إضافة الى التھديدات 
المرتبطة بعودة المقاتلين اإلرھابيين التونسيين من بؤر 

  .في تراجعغير أن نسق ھذه التھديدات  .النزاع

  
  
  

  

  مرتفعة

  
  
  

  
  

  نقاط الضعف

تّم دراسة ست نقاط محورية أھمھا بعض مواطن الضعف 
في الجوانب التشريعية المتعلقة بإنشاء الجمعيات في ضل 
استغالل العديد منھا في االرھاب، اضافة الى تعدد الھياكل 
المعنية بمسألة االرھاب وتمويله مما يحد من نجاعة التنسيق 

قلة التصاريح بالشبھة  الوطني بينھا. كما تّمت االشارة الى
محدودية االمكانيات  اضافة الىاإلرھاب، تمويل المتعلقة ب

المادية والبشرية ألغلب الھياكل المعنية بمسألة مكافحة 
االرھاب، وذلك في ضل تصاعد خطر المتغيرات 

 الجيوستراتيجية للمنطقة.

وقد اتفقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيادة أن تونس 
بخصوص مسألة تمويل  مرتفعة نسبياتشكو من نقاط ضعف 

  االرھاب.

  
  
  
  
  

  مرتفعة نسبيا

  

  مصفوفة مخاطر تمويل اإلرھاب         

ت
دا
دي
تھ
ال

  تمويل االرھاب      مرتفعة 

        مرتفعة نسبيا

        متوّسطة

نسبيا منخفضة        

         منخفضة
   

 

 

منخفضة  منخفضة 
 نسبيا

مرتفعة  متوّسطة
 نسبيا

   مرتفعة

 نقاط الضعف
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عرض كافة التھديدات ونقاط الضعف التي تم تحديدھا وفھمھا على كافة الجھات  لقد تمّ 
بحضور ممثل عن البنك الدولي وتحت إشراف في إطار يومين دراسيين المعنية بالدولة 

س اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومستشار وزير محافظ البنك المركزي التونسي ورئي
لحسن تطبيق المعايير الدولية المستوى تأكيدا لاللتزام السياسي رفيع العدل نيابة عنه 

   .والقرارات األممية ذات الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب

  قضاة  متمثّلين فيإطار رفيعي المستوى  40كثر من وقد حضر فعاليات ھذين اليومين أ
ن من وزرات العدل والداخلية والمالية  واإلدارة العامة للديوانة والقطب يضباط سامو 

إطارات  واألمني لمكافحة اإلرھاب والجريمة المنظمة و وكالة االستخبارات واألمن للدفاع 
والھيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي عليا تابعة لوزارة 

وكافة الھياكل الرقابية والتعديلية ممثلة في البنك المركزي التونسي وھيئة السوق المالية 
الھيئة العامة للتأمين و سلطة رقابة التمويل الصغير وھيئة الخبراء المحاسبين بالبالد و

امة لألحزاب السياسية والجمعيات التابعة لرئاسة الحكومة والجمعية التونسية واإلدارة الع
   .المھنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

عمل يضبط ما  برنامجوضع إلى  إطار ورشاتوقد انتھى المشاركون في اليوم الثاني في 
يجب اتخاذه من إجراءات فورية وعلى المدى المتوسط لرفعھا لصنّاع القرار قصد بلورتھا 

ويلخص  .غسل األموال وتمويل اإلرھاب السياسات لغرض خفض مخاطرقرارات والفي 
من ھذا التقرير كافة اإلجراءات التصحيحية التي تم االتفاق بشأنھا على  الباب الثامن
  ني ويحدد الجدول الزمني لحسن تنفيذھا اتساقا بمستوى المخاطر.المستوى الوط

األولى ان جوھر معيار الفعالية على معني التوصية لجنة القيادة  عتبرت، وفي ذات السياق
، اي انعكاس عملية تحديد المخاطر ايجابيا على ردة الفعليقوم على  لمجموعة العمل المالي

إتمامه او بعد  الوطني للمخاطرتقييم سواء أثناء القيام بالصياغة القرار في التوقيت المناسب 
شملت وطنيا التي تّم اتخاذھا  واإلجراءات والتدابيرالقوانين  في اھميلي حزمة فيما  ونعرض

  المستويات التالية:

  على المستوى التشريعي 3.2

  القانون تّم سّن القانون الجديد المتعلق بمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال وھو
 .2015أوت  7المؤرخ في  26االساسي عدد 

  يتعلق بالقطب القضائي  6/12/2016المؤرخ في  77تّم إصدار القانون االساسي عدد
االقتصادي والمالي الذي أُحدث لدى محكمة االستئناف بتونس ويختص بالبحث 

  والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم االقتصادية والمالية المتشعبة.
 المتعلق بمكافحة اإلرھاب  7/8/2015المؤرخ في  26القانون االساسي عدد  أحدث

ومنع غسل األموال منظومة جديدة لتفعيل قرارات مجلس األمن المتعلقة بالعقوبات 
المالية المستھدفة ومتابعة تنفيذھا وذلك بتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب 
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قييم تنفيذ قرارات الھياكل االممية متابعة وتبـ "  66المحدثة بمقتضى الفصل 
  ". المختصة ذات الصلة بمكافحة اإلرھاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية

 اإلبالغ عن ب يتعلّق 2017مارس  7المؤّرخ في  10تّم سّن القانون االساسي عدد
 .الفساد وحماية المبلغين عنه

  تدابير  سنّ  2014أوت  19مؤرخ في ال 2014لسنة  54عدد المالية قانون بموجب تم
 5جزائية تتعلق بضبط سقف من تداول النقد السائل على المستوى الوطني وقدره 

تصدي للتجارة الموازية ومقاومة دوالر امريكي) لل 2.000االف دينار (ما يعادل 
 .التھريب

  سنّ  2014ديسمبر  26مؤرخ في ال 2014لسنة  59عدد المالية قانون تم بموجب 
ترشيد عمليات الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين بتوظيف معلوم  بير تخصّ تدا

لفائدة خزينة الدولة على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين  % 1بنسبة 
 دوالر امريكي). 2.000(ما يعادل  دينار 5.000تفوق قيمته 

  على المستوى االستراتيجي 4.2

  الوطنية لمكافحة اإلرھاب والتطرف من قبل مجلس األمن اعتماد االستراتيجية
 .2016القومي في أكتوبر 

  صدور االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من قبل الھيئة الوطنية
  .2016لمكافحة الفساد في ديسمبر 

  على مستوى التدابير الوقائية 5.2

 26ترتيبية جديدة عمال بالقانون االساسي عدد  اأصدرت أھم الجھات الرقابية نصوص
بيّنت فيھا ضرورة اعتماد المنھج القائم على المخاطر ووّضحت فيھا  7/8/2015المؤرخ في 

  تدابير العناية الواجبة المحمولة على الخاضعين لھا ومن أھّم ھذه النصوص نذكر:

 لف بالمالية بتاريخ المصادق عليه من قبل الوزير المك ترتيب ھيئة السوق المالية
بتاريخ  9والمنشور بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية عدد  19/01/2017
31/01/2017 .  
  المتعلّق بضبط قواعد حسن اإلدارة  2016جويلية  13المؤرخ في  1المقرر عدد

والتسيير بمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والصادر عن الھيئة العامة 
  للتأمين. 

 1(يعوض الترتيب عدد  29/12/2016مؤرخ في  2الھيئة العامة للتأمين عدد  ترتيب 
والمتعلق بالواجبات المحمولة على شركات التأمين في مجال  )2012الصادر في 

  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب. 
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  تتعلق بضبط  2017 مارس 15بتاريخ  13مذّكرة سلطة رقابة التمويل الصغير عدد
 برامج و تدابير العناية الواجبة لمنع غسل األموال و مكافحة تمويل اإلرھاب.   

  على مستوى توضيح التشريعات ونشر المبادئ التوجيھية 6.2

  : التاليةقرارات ال جنة التونسية للتحاليل الماليةاصدرت اللّ 

 توجيھية المبادئ اليتعلق ب 2017مارس  02مؤرخ في  2017لسنة  01قرار عدد
 خاصة بالتصريح بالعمليات و المعامالت المسترابة 

 يتعلق بالمبادئ التوجيھية  2017مارس  02مؤرخ في  2017لسنة  02قرار عدد
لترصد العمليات أو المعامالت المالية المسترابة و التصريح بھا و الخاصة بالمھن 

  المالية.

 ين الفعليين.تعلق بالمستفيدي 2017مارس  02في مؤرخ 2017لسنة  03 دعد قرار 

وھي مبادئ توجيھية موّجھة إلى كل االشخاص الخاضعين المنصوص عليھم في الفصل  
. وتتضّمن ھذه المبادئ تعريفا 7/8/2015المؤرخ في  26من القانون االساسي عدد  107

كما تطرقت  .قيقيللمستفيد الحقيقي وللواجبات المحمولة للتحقق والتعرف على المستفيد الح
المبادئ التوجيھية إلى الترتيبات القانونية والمستفيدين الحقيقيين وخاصة الترتيبات القانونية 
  األجنبية التي قد تربطھا عالقات عمل مع مؤسسات مالية تونسية أو مھن غير مالية محددة.  
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المفاھيم المرجعية                                        .3

التقييم الوطني لمخاطر غسل االموال وتمويل االرھاب،  العام لعملية اإلطاربغرض فھم 
  تي بيانه:آلوذلك وفقا لة التي تقوم عليھا عملية التقييم سيتم تحديد المفاھيم المرجعيّ 

 األموالغسل  1.3

بغرض  تحويل االموال او نقلھامن خاللھا  التي يتمّ  العمليات 7غسل االموالعموما يقصد ب
إخفاء او تمويه حقيقتھا او مصدرھا او مكانھا او طريقة التصرف فيھا او حركتھا او 
الحقوق المتعلقة بھا او ملكيتھا مع العلم بانھا متحصلة من جريمة او جرائم منصوص عليھا 

  .والسرقاتاو الدعارة  واالتجار باألشخاصالضريبي  والتھربالمخدرات قانونا كاالتجار ب

نتجت عنھا أموال  االصلية) (الجريمةوال يقتضي مبدئيا وجود جريمة سابقة ل األموغس
وعائدات وان يعمد مرتكب الجريمة أو غيره القيام ببعض العمليات بقصد إضفاء مظھر 

  الشرعية عليھا.

من القانون  92ف المشرع التونسي جريمة غسل االموال بالفصل وفي ھذا السياق عرّ 
المتعلق بمكافحة االرھاب ومنع  2015اوت  07المؤرخ في  2015لسنة  26االساسي عدد 

  غسل االموال على انھا:

كل فعل قصدي يھدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع " 
ألموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كّل جناية أو 

بالسجن لمدة ثالث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليھا  جنحة تستوجب العقوبة
  الديوانة.بمجلة 

ويعتبر أيضا غسال لألموال، كل فعل قصدي يھدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليھا بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعھا أو 

إدارتھا أو إدماجھا أو حفظھا أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه إخفائھا أو تمويھھا أو 
  ".أو التحريض عليه أو تسھيله أو إلى المساعدة في ارتكابه

تطبيق جريمة غسل األموال على كافة فقد اختار المشرع التونسي لھذا التعريف  ووفقا
كما شمل تطبيق  صليةالجرائم الخطيرة، وذلك بھدف تغطية أوسع مجموعة من الجرائم األ

جريمة غسل األموال، االموال بمفھومھا الواسع بما تشمله من منقول وعقار التي تمثل 
وذلك وفقا لتعريف االموال المعتمد بالفصل  بشكل مباشر أو غير مباشر عائدات الجريمة
  االموال:الثالث من قانون مكافحة االرھاب ومنع غسل 

                                                 
واتفاقية  1988تعريف غسل األموال كيفما جاء باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فيانا   7

  2000 رمويبالعبر الوطنية  األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
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الممتلكات بكل أنواعھا المتحصل عليھا بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية،  األموال:" 
والصكوك منقولة أو غير منقولة، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنھا والسندات والوثائق 

، مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيھا أو القانونية
  متعلق بھا." 

ة المناسبة لجريمة غسل األموال، بما في ذلك المشاركة الجرائم التبعيّ  بخصوص اّما
فقد  والمحاولة والمساعدة والتحريض والتسھيل وتقديم المشورة على ارتكاب الجريمة

  مثلما ھو مبين اعاله. شملھا نّص التجريم

نصيص وفي ظل التشريع الجديد، تم اعتماد تعريف متطور لجريمة غسل األموال بالت
صراحة على استقاللية ھذه الجريمة في قيامھا عن الجريمة األصلية حيث يتم إثباتھا بتوفر 

بالفقرة االخيرة حيث جاء  ما يكفي من القرائن على عدم شرعية األموال موضوع الغسل
  ما يلي: 92من الفصل 

بتوفر ما جريمة غسل األموال مستقلة في قيامھا عن الجريمة األصلية، ويكون إثباتھا " 
   .."يكفي من القرائن واألدلة على عدم شرعية األموال موضوع الغسل.

 منھا االموال موضوع الغسل المتأتيةالى الجرائم  92كما اتسع نطاق تطبيق احكام الفصل 
  بما نّصه: محليا جريمة وتشكلالتي وقعت في دولة أخرى، 

أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منھا األموال موضوع  " وتجري
  الغسل داخل تراب الجمھورية."

  تمويل االرھاب 2.3

يقصد بتمويل اإلرھاب على معنى اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرھاب (نيويورك 
شكل غير مشروع ) قيام كل شخص باي وسيلة كانت، مباشرة او غير مباشرة، وب1999

وبإرادته، بتقديم او جمع أموال بنية استخدامھا او مع علمه بانھا ستستخدم كليا او جزئيا 
  من االتفاقية وبالمعاھدات المرفقة لھا. 2في المادة  عليھا للقيام باألعمال المنصوص

 دّ على أنّه يع 2015لسنة  26عدد من القانون االساسي  36الفصل المشرع بنّص  وطنيا
مرتكبا لجريمة إرھابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من 
خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير 

  : مباشرة، ارتكاب أحد األفعال التالية

ن الغرض منھا تمويل ع بأموال أو جمعھا أو تقديمھا أو توفيرھا مع العلم بأ. التبرّ 1"
أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لھا عالقة بالجرائم اإلرھابية المنصوص عليھا بھذا 

  القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر ھذه األموال.
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.  التبرع بأموال أو جمعھا أو تقديمھا أو توفيرھا مع العلم بأن الغرض منھا تمويل سفر 2
ھورية بقصد االنضمام إلى تنظيم إرھابي أو وفاق أو ارتكاب أشخاص خارج تراب الجم

  إحدى الجرائم اإلرھابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات الرتكابھا.

. إخفاء أو تسھيل إخفاء المصدر الحقيقي ألموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح 3
قبول إيداعھا تحت اسم  راجعة ألشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مھما كان شكلھا أو

مستعار أو إدماجھا مع العلم بأن الغرض منھا تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لھا 
  عالقة بالجرائم اإلرھابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر ھذه األموال."

 لتمويل االرھاب حيث اعتبر المشرع تمويل االرھاب جريمة ،يمثل ھذا النص سند التجريم
،مباشرة أو غير مباشرة،  المادي في القيام عمدا وبأي وسيلة كانت ارھابية ويقوم ركنھا

أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامھا  وفيرتالتبرع او بتقديم أو جمع أو 
أو مع العلم أنھا ستستخدم كليا أو جزئيا الرتكاب فعل إرھابي أو أفعال إرھابية، من طرف 

، أو استعمال أموال من طرف شخص أو تنظيماتشخاص أو جماعة أو شخص أو أ
تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمھورية من أجل  تنظيماتأشخاص أو جماعة أو 

بقصد االنضمام إلى تنظيم إرھابي أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم اإلرھابية أو بقصد 
بغرض إخفاء أو تسھيل أو مشورة ؛ أو تقديم مساعدة  تلقي أو توفير تدريبات الرتكابھا

إخفاء المصدر الحقيقي ألموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة ألشخاص 
؛ أو محاولة ارتكاب األفعال طبيعيين أو لذوات معنوية مھما كان شكلھا أو قبول إيداعھا

  .المذكورة

 مثلنوعين من التمويل، يت بين 2015لسنة  26من القانون االساسي عدد  36الفصل  ويميّز
، وھو ما يعرف بالتمويل "التبّرع بأموال أو جمعھا أو تقديمھا أو توفيرھا "في األول 

  المادي لإلرھاب.

إخفاء أو تسھيل إخفاء المصدر الحقيقي ألموال منقولة أو " أما النوع الثاني فھو عبارة عن  
و لذوات معنوية مھما كان شكلھا عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة ألشخاص طبيعيين أ

  ". أو قبول إيداعھا تحت اسم مستعار أو إدماجھا

فإن وقوع جريمة تمويل  ،لسلوك اإلجرامي أن يتخذ مظھرا إيجابيا أو سلبياليمكن إذا كان   
اإلرھاب ال يتصور إال من خالل فعل إيجابي يتمثل في مختلف المعونات المادية أو المالية 

"  36المقدمة لإلرھابيين والمنظمات اإلرھابية، أو حسب تعبير الفقرة األولى من الفصل 
  كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب... ".

تدعي بيان ھذه األفعال المكونة للركن المادي لجريمة تمويل اإلرھاب التطرق إلى ويس
نقطتين أساسيتيـن: األولى تتعلق باألشخاص الذين يقومون بتمويل األعمال اإلرھابية. بينما 

  تتعلق الثانية بموضوع الجريمة اإلرھابية.
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بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي من حيث األھلية  تونسيلم يميز المشرع ال
ى بين أن يقوم بالتمويل شخص طبيعي أو حيث سوّ "كل من يتعّمد "  للمساءلة الجنائية،

ومن جھة أخرى لم يحدد صفة الممول، ولم يشترط فيه أن يكون عضوا في معنوي شخص 
  التنظيم اإلرھابي أو من خارج ھذا التنظيم. 

الفصل الثالث منه  ألحكاموفقا  لموضوع التمويل مفھوما واسعا التونسيع أعطى المشركما 
حيث جاء شامال لكل األموال والممتلكات وذلك تفاديا لترك أي شكل من  اعاله،المشار اليه 

  أشكال التمويل خارج دائرة التجريم والعقاب. 

عقارا، وسواء كان ويستوي أن يكون المال ماديا أو غير مادي، أو أن يكون منقوال أو 
مملوكا لشخص واحد أو مشاعا، وال يتطلب النص نقل ملكية الشيء المعتبر ماال إلى 
التنظيم اإلرھابي، بحيث يعد مرتكبا لجريمة تمويل اإلرھاب من يعير المال المنقول إلى 

  التنظيم، أو يسمح له باستخدامه لتحقيق أغراضه.

عينية، ويدخل ضمنھا العقود أو الوثائق القانونية كما يمكن أن تكون ھذه األموال نقدية أو 
التي تثبت ملكية ھذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بھا، أيا كانت دعامتھا، بما فيھا 

سبيل المثال ال الحصر شيكات السفر، والشيكات البنكية  ومنھا علىاإللكترونية أو الرقمية، 
  .وخطابات االعتماد، والسندات والكمبياالت، ةوالقيم المنقولوالتحويل اإللكتروني لألموال، 

ولم يشترط المشرع أن تكون ھذه األموال غير مشروعة، بل نص صراحة على أن ھذه 
الجريمة تقوم ولو كانت األموال والممتلكات مشروعة. ومن جھة أخرى لم يحدد وسيلة 

أو غير مباشرة، فقد معينة لتقديم ھذا التمويل، إذ يمكن أن تكون بأي وسيلة كانت، مباشرة 
تكون عن طريق الھبة أو التبرع أو تحويل حق االنتفاع مع بقاء الملكية للمالك أو غيرھا من 

  الوسائل.

ال تتطلب لتوافر  اذجريمة شكلية،  36على معنى الفصل وتعتبر جريمة تمويل اإلرھاب 
اب العمل ركنھا المادي أن تكون األموال التي قدمت لإلرھابيين قد استخدمت الرتك

لو لم يقع الفعل  اإلرھابي، بل يتحقق بمجرد وضع المال تحت تصرف اإلرھابيين. و
  اإلرھابي.

جريمة تمويل اإلرھاب جريمة عمدية، واشترط الفصل ان في ذات وقد اعتبر المشرع 
يجب أن ينصب علم  حيث لقيامھا توافر اإلرادة والعلم بالنشاط المادي للجريمة لدى المتھم.

أن وھو مبدأ الشرعية  مثلما يقتضيه ذلكعلى جميع العناصر القانونية للجريمة  الجاني
يكون المجرم على علم بالركن القانوني للجريمة، أي أن يكون على معرفة تامة بأن السلوك 

  الذي يرتكبه يعتبر جريمة بمقتضى القانون. 

الجاني بأن األموال أو يتمحور حول إدراك فإن العلم اإلرھاب،  وفيما يخص جريمة تمويل
 القيم أو الممتلكات التي تم تقديمھا أو جمعھا أو تدبيرھا ستستخدم كليا أو جزئيا الرتكاب
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وذلك لكون جريمة تمويل اإلرھاب يقع، سواء وقع العمل المذكور أو لم  عمل إرھابي،
  وسابقة للجريمة اإلرھابية. تعتبر جريمة شكلية

 )التبعاتنقاط الضعف،  (التھديدات،المخاطر  تقييم 3.3

تناولت بإسھاب مفھوم ادارة  8على المستوى الدولي مادة دسمة األكاديميالمجھود  أنتج
الخاص والعام الى ان ارتقى الى اختصاص بحثي  ينالمخاطر في عدة مجاالت تھم القطاع

وعلمي يدّرس في الكليات والمدارس العليا بغرض وضع مناھج تساعد على ايجاد تدابير 
  قصد السيطرة على المخاطر. ملية في اتخاذ القرارع

عملت مجموعة العمل المالي على موائمة ھذا التراكم المعرفي الذي احاط بمادة ادارة وقد 
المخاطر في مجال تقييم مخاطر غسل االموال وتمويل االرھاب على المستوى الوطني، 

بعنوان         9المستخدمين تقريرا وضعته لفائدة فئة من 2013فأصدرت للغرض في فيفري 
خاطر غسل االموال وتمويل التقييم الوطني لم–" ارشادات مجموعة العمل المالي

   ." 10االرھاب

  انه: اتالرشادلھذه افي باب  المبادئ العامة جاء 

" ليست ھناك منھجية واحدة او جامعة للقيام بعملية تقييم المخاطر وعليه، فإن ھذه 
االرشادات ال تدافع عن استخدام اية منھجية او اجراءات معينة بل تھدف الى تقديم شرح عام 
لعملية تقييم المخاطر ...حيث يمكن الرجوع الى معلومات اخرى تتعلق بمعايير ادارة 

  النشرات ذات الصلة." المخاطر عالوة على 

غير ان ھذا الدليل االرشادي حاول ارساء فھم مشترك للمفاھيم والمصطلحات الرئيسية ذات 
  الصلة بتقييم مخاطر غسل االموال/تمويل االرھاب ضمن مقاربة قائمة على المعادلة التالية :

  Conséquences)( تبعاتال Vulnérabilité) X نقاط الضعف Menaces( X  )  ( تھديدات=   R مخاطر
  

  : 11فالمخاطر يمكن اذن النظر اليھا باعتبارھا دالة لثالث عوامل وھي

 اتالتھديد: 
عبارة عن شخص او مجموعة من االشخاص او شيء او نشاط، من المحتمل ان يتسببوا في 

تمويل االرھاب يشمل ھذا االمر المجرمين، و الحاق الضرر. وفي سياق غسل األموال

                                                 
 . ISO (2009a)‐(2009b)‐(2009C)يمكن الرجوع على سبيل الذكر ال الحصر الى مفھوم ادارة المخاطر وفقا لـ    8
 وھم أساسا  9  واضعو السياسات، اجھزة انفاذ القانون، سلطات التحقيق، وحدات المعلومات المالية، المؤسسات المالية واالعمال والمھن غير المالية:

 ...  ات تقييم عمليات مكافحة غسل االموال وتمويل االرھاب بشكل عام الخ، ھيئالمحددة  
 تولت وزارة الخارجية االمريكية بتصريح من امانة مجموعة العمل المالي ترجمة ھذا الدليل االرشادي الصادر عن مجموعة العمل المالي الى 10  

 .www.fatf‐gafi.orgاللغة العربية والنسخة االنقليزية االصلية للتقرير متوفرة بالموقع   
  .7تعريفات مستمدة من الدليل االرشادي للفاتف ص   11
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عالوة على انشطة غسل االموال او وأموالھم المجموعات االرھابية ومن يسھلون اعمالھم 
  تمويل االرھاب السابقة او الحالية او المستقبلية. 

 الضعف:  نقاط 
العوامل التي يمكن ان يستغلھا التھديد او التي يمكن ان تدعم او تسھل انشطته. وفي سياق 

االرھاب فھي العوامل التي تمثل جوانب الضعف في تمويل وتقييم مخاطر غسل االموال 
انظمة وضوابط مكافحة غسل االموال وقد تشمل ايضا منتج مالي او نوع خدمة حيث تجعلھا 

  تمويل االرھاب. و جاذبة ألغراض غسل االموال

 :التبعات  
ط تمويل االرھاب ويشمل تأثير النشاو تشير الى التأثير او الضرر الذي يحدثه غسل االموال

االجرامي او االرھابي على االنظمة والمؤسسات الماليّــة، عالوة على االقتصاد والمجتمع 
تمويل االرھاب قصيرة او طويلة المدى و غسل االموال تبعاتان تكون  ويمكنبشكل اعم. 

مصالح بمال او عبيئة ابمجتمعات محددة او بكما يمكن ان تتعلق بمجموعات سكانية او 
  وطنية.
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    المعتمدةفي بيان منھجية عملية التقييم   .4

وفقا استندت انتھت لجنة القيادة المكلفة بالتقييم الوطني للمخاطر الى وضع خطة تقييميّة 
نھج القائم على المخاطر وذلك من خالل الجمع بين المنھج الكمي مالعلى  للمعيار الدولي

  مزدوجة:والنوعي الذي وفّر مزيّة 

 التھديدات القائمة على أساس موضوعي.تحليل  -

 الوطني تقييمقصد اضفاء الشمولية على الالمعلومات متنوعة من توفير مصادر  -
 لمخاطر. ل

الكمي والنوعي قد وفّرت اطارا  ينن المقاربة القائمة على ھذا الجمع بين المنھجإوعموما ف
تحليل المخاطر من خالل لألخذ بإسھاماتھم في القطاع الخاص في  الفاعلين مرنا إلشراك

  .تجاربھم الخاصةاثراء عملية التقييم ب

القياسات  موائمة تمّ تمويل االرھاب في تونس فقد  ووقصد عكس واقع مخاطر غسل االموال 
و لھذا الغرض،  خالل العديد من المصادر توفيرھا من الواقعمحتملة التھديدات المع  الكمية

سواء منھا من التقارير الدولية واإلحصاءات الوطنية  ،جميع المعلومات ذات الصلة اعتماد تمّ 
المجتمع المدني من جمعيات ومراكز  مكّوناتوعن أالصادرة عن القطاع العام او الخاص 
سواء بصفة األموال وتمويل اإلرھاب  غسلمخاطر ابحاث التي عملت على مسائل متصلة ب

التقارير الدراسات القانونية و االبحاث االكاديمية او ل مباشرة او غير مباشرة من خال
   .الجرائم االصليةبعض الفئات من تحليل الرقابية التي اھتمت ب

باألدوات والمحاضن التقليدية المتصلة المخاطر على استھداف عملت لجنة القيادة كما 
والتكنولوجيات والوسائط الجاذبة لغاسلي االموال وممولي اإلرھاب على غرار النقد السائل 

لحجم تھديداتھا المحتملة على  وفقا غير الربحية وشركات التجارة الدولية والجمعيات الحديثة
  االقتصاد الوطني عموما. وعلىالنظام المالي 

  مقاربة ثالثية االبعاد:تّم استيعاب ھذا التمشي المنھجي وفقا لساس اال ھذا وعلى

  المقاربة على اعدادقامت ھذه  :التجريبيةالمقاربة:  
استھدفت النقل المادي للنقد عبر الحدود الذي يعّد من اھم  (عملية حنبعل)  عملية ميدانية -

  االساليب المستعملة في عمليات غسل االموال وتمويل االرھاب.
التحليل االستراتيجي لكافة التصاريح بالشبھة التي احالتھا اللجنة التونسية للتحاليل المالية  -

التوصل الى بيان اھم المخاطر العالية التي تھدد المنظومة  العمومية قصدظار النيابة على ان
 الوطنية في مجال غسل االموال وتمويل االرھاب.
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دراسات قطاعية نتجت عن مخرجات التحليل االستراتيجي استھدفت نشاط الجمعيات غير  -
 العقاري.التجارة الدولية والخدمات والقطاع وشركات الھادفة للربح 

 

 :المالية  وغيرالمالية  (المھنتھدف الى اشراك القطاع الخاص  المقاربة االستبيانية
) في عملية التقييم والسلط الرقابية العدل ووزارةوالعام (جھات انفاذ القانون  المحددة)

الوطني للمخاطر باعتماد نتائج االجوبة على االستبيانات التي تم ارسالھا الى كافة الجھات 
  المذكورة.

 :االستفادة من كافة الدراسات والتقارير التي تم انجازھا في  تھدف إلى المقاربة األكاديمية
من قبل الجھات  (سواءتونس على المستوى الوطني في مجال الجرائم المالية واإلرھابية 

الدولي، المنظمة العالمية  (البنكاو الدولي  المدني)الرسمية او من قبل ممثلي المجتمع 
  .2016-2011 الفترة فيللشفافية ...) 
أدوات تحليلية لعل من المنظومة الوطنية  على بغرض تقييم  تحديد وفھم المخاطر كما استند

أھمھا أداة البنك الدولي وبعض التطبيقات المعلوماتية الخاصة بتحليل المعلومات والبيانات 
  :ايلي عناصرھ مافيكما تم االعتماد على تقييمات نوعية في إطار عمل لجان فنية مختصة 

 لمنھج الكميا 1.4

خالل من  تمويل االرھاب في تونس ولتعرف على مخاطر غسل االموال يتيح المنھج الكمي ا
الجرائم االصلية وتوزيعھا الجغرافي وتصنيف ب واإلحصاءات المتصلة والبياناتاالستبيانات 

كما يتيح التعرف على المشتبه فيھم حسب الفئة العمرية والجنسية و اإلقامة والمھنة و الجنس 
التي تم استعمالھا في عمليات غسل والمحاضن والمسالك األدوات والمنتجات  مخاطر

  األموال او تمويل اإلرھاب. 

 مخاطر للالنوعي مصفوفة التقييم  2.4

لية المعتمدة من قبل البنك الدولي في تقييم وضع مصفوفة للمخاطر وفقا لآلبالتوازي تم 
قصد غسل االموال وتمويل االرھاب مكافحة المخاطر الخاصة بكافة الخاضعين لمنظومة 
المعلومات المقدمة على  عتمادذلك باال تمّ . وقد التوصل الى تقييم كلي وشامل لكافة القطاعات

، ھاوتطورالتھديدات مستوى بصلة المعلومات ذات ال، فضال عن القطاع الخاصمن قبل 
  وأھمية نقاط الضعف (الحالية والمستقبلية) في القطاع المعني.

 :محورينمتكونة من مصفوفة  عكستھاعملية تقييم شاملة للمخاطر بإرساء  ما سنح ذلك 
نقاط الضعف التي تم تحديدھا في القطاعات ذات ثاني بوالالتھديدات  ىمستوب يعنى ولاال

  الصلة.
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نقاط الضعف

  مستويات الخمسة التالية من المخاطر:لوفقا ل ائجالنتوقد تّم تصنيف   

 ةمنخفض مخاطر  
  منخفضة نسبيامخاطر   
  متوسطةمخاطر  
  مرتفعة نسبيامخاطر  
  ةمرتفعمخاطر   

  

منخفضةمخاطر 
مخاطر منخفضة 

 نسبيا
مخاطر 
 متوسطة

 مخاطر
 مرتفعة نسبيا

 مخاطر مرتفعة

                                         

في عملية التقييم الوطني اساسا وتجدر المالحظة ان منھج التقييم الكمي قد تم استخدامه 
غير  دون غيرھا من القطاعاتبجھات اإلبالغ للمخاطر على القطاعات الرئيسية المتصلة 

التحليل الكمي متى  منھجمع محاولة موائمة  نوعيال اخضاعھا للتحليلالتي تم  الخاضعة
المتصلة باألدوات والمحاضن التقليدية الجاذبة رت البيانات الدقيقة واالحصائيات الرقمية توفّ 

  موضوع "عملية حنّبعل".  لغاسلي االموال وممولي اإلرھاب على غرار النقد السائل 

  نشر نتائج التقرير والتغذية العكسية 3.4

االرھاب على انھا معلومات مخاطر غسل االموال وتمويل وتقييم قد ينظر الى نتائج تحليل 
اسة ال يمكن الكشف عنھا للعموم او انھا قد تجذب االنتباه الى اوجه قصور نظام مكافحة حسّ 

غسل االموال وتمويل االرھاب بالدولة عالوة على ما يمكن ان تحتويه من معلومات خاضعة 
  لشروط السرية.
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  لتونسمعلومات عن اإلطار العام  .5

 القطاع االقتصادي والمالي  1.5

تباعا حسب نسبة القيمة المضافة في الناتج المحلي االجمالي على  يرتكز االقتصاد التونسي
ويعتبر الطلب الداخلي عامل أساسي للنمو في ظل  الخدمات و الصناعة ثّم الفالحة.  قطاعي

على  الصعوبات السياسية واالجتماعية التي شھدتھا البالد. اما الطلب الخارجي، فيقتصر
جھة من وبعض المواد الفالحية التي لم تتمكن من تغطية العجز المتواصل للميزان التجاري. 

، اثرت ھذه الصعوبات على جاذبية االستثمارات االجنبية المباشرة التي كانت لھا وقع أخرى
  سلبي على نسبة البطالة.    

 النمو االقتصادي  1.1.5

 الفالحة اساسا من قطاع تأتت قدو% 0.8ا يقارب م 2015بلغت نسبة النمو االقتصادي سنة 
الخدمات، يعود تباطؤ نموه الى تراجع  بالنسبة لقطاعو. %9.2الذي بلغت نسبة نموه 

 2014سنة  %3.2مقابل   2015لسنة  %2.8قة من جھة  بـمردودية الخدمات غير المسوّ 
أخرى و ذلك نتيجة من جھة  %0.2المسوقة بـ  انخفاض نشاط قطاع الخدماتاضافة الى 
 السيما السياحة الرئيسية، األنشطة التي أثرت بشكل ملموس على األمنية الظروف لتداعيات
و بخصوص قطاع الصناعة، فقد أدى ركود  حادا. تدھورا مؤشراتھما عرفت اللذان والنقل

من ناحية أخرى  إلى  %4 المعملية بـ غير المعملية من ناحية و تراجع الصناعات الصناعات
  . 2015 سنة % 1.7بـه نموّ  تراجع نسبة 

و مساھمة تلك ن نسبة نمو القيمة المضافة في القطاعات المذكورة االتالي انبين الرسميو 
  القطاعات في القيمة الكلية للنمو.
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                           نمو القيمة المضافة

     2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي  :المصدر   

  

 التضّخم المالي  2.1.5

انون ق الق دد  طب نة  35ع ي  2016لس ؤرخ ف ل  25الم ام  2016أفري بط النظ ق بض يتعلّ
ى في المركزي للبنك األساسي الھدف ، يتمثلاألساسي للبنك المركزي التونسي اظ عل  الحف

 أھداف تحقيق بما يدعم المالي االستقرار على الحفاظ في البنك كما  يساھم .األسعار استقرار
ل تنسيق أجل من ويعمل والتشغيل، النمو ذلك مجالي في بما للدولة االقتصادية السياسة  أمث

  .للدولة والسياسة االقتصادية السياسة النقدية بين

د  ار فق ذا االط ي ھ دود وف ي ح دل التضخم ف راوح مع ي  %5ت ار 2015ف ا يفسر المس .  كم
ي  الترفيع ف عار ب ر األس اعدي لمؤش واءالتص اص) ،  األجور(س ومي أو الخ اع العم القط

م الع ل أھ دينار مقاب دوالر األمريكي باالنخفاض الملحوظ لسعر صرف ال ة كال مالت األجنبي
ذ و ابقه من وازي دون س األورو و بانتشار شبكات التھريب التي ساھمت  في نمو االقتصاد الم

  . 2011سنة 

  يبين تطور مؤشر األسعار في تونس طيلة السنوات األخيرة : توضيحيوفي ما يلي رسم 

  

  

  

 االقتصادي النمو في المساھمة
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  تطور مؤشر األسعار

 
  المصدر: البنك المركزي التونسي

 تمويل االقتصاد  3.1.5 

  القروض لالقتصاد  ) أ

دة  ة جدي دي. وھي تستخدم إلعطاء دفع تمثل القروض البنكية المصدر الرئيسي لإلحداث النق
اعي ة القط و و تنمي نة  نلنم ي س غل. ف واطن الش ق م ي خل اھم ف ا تس ومي و الخاص. كم الحك

. و يمكن تفسير مساره التصاعدي خالل %6.3، سجل حجم القروض لالقتصاد نموا بـ2015
  .الفترة االخيرة بھيمنة تجميع القروض المتعثرة 

  )دينارمليون بالـتطّور حجم القروض لالقتصاد (

 
 المصدر: البنك المركزي التونسي       
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 الوضع النقدي  ) ب

) 3النقدية بمفھومھا الواسع (ن الكتلةبلغ نسق نمو فقد فيما يتعلق بالوضع النقدي للبالد، 
 التداول قد بلغت سرعة. و2014في سنة  %7.8مقابل  2015في موفى سنة  %5.3مستوى 
  .  2014سنة  في 1.42مقابل  2015 سنة في 1.43النقدي 

  تطّور المؤشرات النقدية

  المصدر: البنك المركزي التونسي

 الجدول اآلتي جملة المؤشرات المرتبطة باالقتصاد الكلي :و نعرض في 

 الكلية االقتصادية المؤشرات بعض تطور

 2015 2014 المحاور
) (بماليين الدنانير)3معدل الكتلة النقدية (ن  56.959 59.798 

) ب%3نسبة نمو الكتلة النقدية (ن  %7,7 %5 
 85.243 80.816 اجمالي الناتج المحلي (بماليين الدنانير)

 4,9% 3,8% معدل نسبة التضخم
 1,43 1,42 سرعة التداول النقدي

  2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي  : المصدر             

 التداول  في النقدية والمسكوكات تطور األوراق  ) ت

لتحليل / الناتج اإلجمالي الخام)  التداول في النقدية والمسكوكات تستعمل نسبة (األوراق
يخص استعمال النقد في تونس ومقارنته مع تلك الموجودة  سلوك الفاعلين االقتصاديين فيما

مقابل    2015في  % 10.4وقد برھن االرتفاع الملحوظ لھذا المؤشر (  .في بلدان أخرى
بنسق اسرع من  التداول في النقدية والمسكوكات ) تطور كميات األوراق2010في  % 10
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قية راإلجمالي. و ھذا ما يبين اتجاه المواطنين الستعمال العمالت الوالداخلي تطور الناتج 
ا مقتصرا على العمليات البنكية النقدية اكثر من وسائل الدفع الرقمية التي يبقى استعمالھو
  بعض العمليات التجارية اإللكترونية.و

 342 بـ أو % 4ـارتفاعا ب التداول في النقدية والمسكوكات األوراق قائم و تبعا لھذا، عرف
قائم الرسم اآلتي. و تجدر اإلشارة إلى أن نسق تطور  هبينيكما  2015سنة  في دينار مليون

يتباين حسب المواسم  حيث تزداد السحوبات في الموسم الصيفي و األعياد . كما  األوراق
بة ضئيلة يعكس ھذا المؤشر درجة تطور وسائل الدفع ، حيث تحتل البلدان المتقدمة  نس
إشارة  همقارنة بالبلدان في طور النمو كتونس و المغرب. إضافة إلى ذلك، يمثل ارتفاع

  الستعماله كوسيلة دفع في االقتصاد الموازي.  واضحة

  دينار) (مليون التداول في المسكوكات و النقدية األوراق تطور

  
  المصدر: البنك المركزي التونسي

 في الناتج الداخلي االجمالي الماليالبنكي و القطاع مساھمة   ) ث

يحتل القطاع البنكي مكانة ھامة في النسيج االقتصادي التونسي باعتباره يوفرأھم موارد 
 66.193بلغ  2015حجم " المساعدات لالقتصاد" الى موفى التمويل . و وفقا لألرقام فإن 
  % من الناتج المحلي االجمالي. 77.8مليون دينار أي ما يمثل نسبة 

مليون   298,93بــ  2015المضافة خالل سنة  تهقّدرت قيمأما بالنسبة للقطاع المالي فقد 
لذات السنة. ھذا و يشار  اإلجمالي% من اجمالي الناتج الداخلي  3.86دينار و ھو ما يمثّل 

إلى أّن الساحة المالية في تونس تتميّز بھيمنة القطاع البنكي إذ يستحوذ ھذا القطاع  على 
٪ في سنة  94 ذلك في حدودجمالي القيمة المضافة للقطاع المالي و إب األكبر في النصي

2015.  
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 تطور مجال مكافحة اإلرھاب     3.5

تمثّل مكافحة اإلرھاب وتمويله أولوية سياسية في تونس وقد عرفت تطورا سريعا فرضه 
ت . فقد شھد2001سبتمبر  11تغير الظروف و تطور ھذه الجريمة بشكل متسق منذ أحداث 

تونس خالل العقود االخيرة بعض األعمال اإلرھابية . وخالل السنوات األخيرة تعرضت 
  تونس إلى عدة ھجمات إرھابية استھدفت القوات األمنية والعسكرية والسياسيين والمدنيين.

وفي ظل ھذه الظروف، تمكنت تونس بفضل تظافر وتعاضد جھود كل السلطات والجھات 
العسكرية من القضاء على العديد من اإلرھابيين وتفكيك عديد المعنية وخاصة األمنية و

  الخاليا اإلرھابية وإحالتھم إلى القضاء طبق القانون الجاري به العمل.

كما واصلت تونس تطوير قدراتھا من خالل التعاون اإلقليمي والدولي في المجال والذي يبقى 
  بيعتھا.ضروريا وأساسيا لمجابھة ھذه الظاھرة عبر الحدودية بط

من  2016وأخيرا تّم اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف واإلرھاب في نوفمبر 
وفي ذلك التزام رفيع المستوى من تونس للوقوف في وجه اإلرھاب  القوميقبل مجلس األمن 

  واإلرھابيين.

و واصلت ذلك في  2003اما فيما يتعلق بالجانب القانوني فلقد عمدت تونس منذ قانون 
 فعالة،إلى تجريم اإلرھاب وتمويل اإلرھاب و تسليط عقوبات  2015لسنة القانون االساسي 
  رادعة ومتناسبة.

 اإلرھاب:  اإلطار المؤسساتي لمكافحة غسل األموال وتمويل 4.5

 لمعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب ھي :أھّم المؤسسات التونسية ا

 المالية للتحاليل التونسية اللجنة   

 اإلرھاب في وتمويل األموال غسل مكافحة لنظام األساسية الركيزة وھي 2003أحدثت منذ 
 قبل من المقدمة المشبوھة بالعمليات التصاريح وتحليل تلقي عن مسؤولة وھي تونس

 أن تأذن للجنة العمومية. ويحق النيابة إلى التحليل ھذا نتائج إحالة وعن ،الخاضعين للقانون
كما عھد الى اللجنة .المشبوھة بالعملية التصريح موضوع تشّكل التي لألموال مؤقت بتجميد

 2016أوت  15المؤرخ في  1098التونسية للتحاليل المالية بموجب األمر الحكومي عدد 
  طر غسل األموال و تحيينھا.الدراسة الوطنية لتقييم مخااعداد 

 وزارة العدل  

 بمكافحة المتعلقة السياسة الجنائية إعداد عن مسؤولة وھي الجنائية، القوانين مشاريع تعدّ 
 .اإلرھاب وتمويل األموال غسل
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 ومساعدوه الجمھورية وكيل  

 القانونية طلبات المساعدة تنفيذ وعن األحكام وتنفيذ القضائية المالحقات عن مسؤولون 
  المجرمين. وتسليم

 العدلية الشرطة   

 عنىوالمالية تُ  االقتصادية إدارة فرعية لألبحاث الشرطة تضم .والجنح الجرائم في تحقّق
  .التھريبمكافحة و واالقتصادية المالية القضايا بمعالجة

  للديوانة العامة اإلدارة  

 ويتمتع كافة .المشروع غير واالتجار الحدود عبر النقد تحركات مراقبة عن مسؤولة
  .العدلية الضابطة أعوان بصفة ضباطھا وبعض اعوانھا

  الخارجية الشؤون وزارة  

 المتحدة لوائح األمم وتعميم المجرمين وتسليم القانونية بالمساعدة المرتبطة باالتصاالت تُعنى
  .اإلرھاب بتمويل يتعلّق فيما

 الفساد لمكافحة الوطنية الھيئة   

 طبيعي شخص أو شخصية اعتبارية أي قبل من المرتكبة الفساد جرائم في تحقّق أن مخّولة
  .القضائية السلطات إلى الملف إحالةو

  القضائي االقتصادي والمالي  القطب  

لدى محكمة االستئناف  6/12/2016المؤرخ في  77القانون االساسي عدد أحدث بمقتضى 
االقتصادية والمالية المتشعبة بتونس ويختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم 

وھي الجرائم التي " تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري 
خاصة أو فنية تقتضي االستعانة بخبرات متخصصة أو ھياكل متعددة االختصاصات أو 

  اللجوء إلى تعاون قضائي دولي."

 ةالمنظم والجريمة اإلرھاب لمكافحة األمني القطب   

   .وتقييمھا التھديدات عن االستعالم بدور حصرا وھو يتمتّع 2014 ديسمبر في أُنشئ

 اإلرھاب  لمكافحة القضائي القطب  

 26محدث بدائرة محكمة االستئناف بتونس دون سواھا بمقتضى القانون االساسي عدد 
بالتعھّد المتعلق بمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال ويختص  7/8/2015المؤرخ في 

  بالجرائم اإلرھابية المنصوص عليھا بالقانون المذكور وبالجرائم المرتبطة بھا.
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 اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب  

ومكلفة خاصة بإعداد  7/8/2015المؤرخ في  26أحدثت بمقتضى القانون االساسي عدد  
دراسة وطنية لتقييم مخاطر اإلرھاب وتمويله و بتنفيذ قرارات مجلس األمن المتعلقة بتجميد 

  أموال اإلرھابيين.

  المصادرة لجنة  

 ألصولا كافة مصادرة تنفيذ إجراءات وتتلخص مھامھا في 2011 العام في أنشئت
 واألشخاص علي وزوجته بن السابق الرئيس يملكھا التي المنقولة وغير المنقولة والممتلكات
  .بھما المرتبطون

 غير بصورة والمكتسبة بالخارج الموجودة األموال السترداد الوطنية اللجنة 
  مشروعة

 الممتلكات استرداد إجراءات وتوجيه لتنسيق 2011 في صادر بموجب مرسوم أُنشئت
 علي بن الرئيس السابق  قِبل من الخارج في المضبوطة أو أو المحتجزة المكتسبة أو المنقولة
ً  أثرت والتي شرعية ظروف غير في بھم المرتبطين واألشخاص وعائلته  أن يُمكن أو سلبا
ً  تؤثّر وأصبح المكلف العام  2015انتھت مھامھا في  وقد .للدولة المالية المصالح على سلبا

  بنزاعات الدولة ھو المختص في متابعة ملف استرجاع األموال.

 االسترداد أو بالمصادرة المعنية والممتلكات األموال في للتصرف الوطنية اللّجنة  

المعنية  المنقولة وغير المنقولة والممتلكات األصول في التصرف وتضمن  2011في  أنشئت
 .مصادرةبال

 اإلرھاب جرائم في لألبحاث الوطنية الوحدة 
 النظام مع الرابط وتأمين اإلرھاب جرائم في إجراء األبحاث وتتولي 2014 في نشئتأُ  

 .إلى النيابة الملفات تحويل خالل من القضائي

 الرقابيةالسلطات والھيئات  5.5

غسل األموال وتمويل تلعب الجھات الرقابية دورا ھاما واساسيا في منظومة مكافحة 
اإلرھاب وخاصة في إرساء التدابير الوقائية لفائدة الخاضعين لھا ، حيث كلّفھا القانون 

 جرائم لمكافحة تطبيقية برامج وتدابير بوضع 2015أوت  7المؤرخ في  26االساسي عدد 
  بتنفيذھا من قبل الخاضعين لھا. االلتزام مدى اإلرھاب ومتابعة وتمويل األموال غسل

 العمليات لترصد نظام خاصة وضع التطبيقية والتدابير البرامج ھذه تتضمن أن ويجب
 بالقيام وأجرائھا مسيريھا ضمن من تكليفھم تم من ذلك تعيين في بما المسترابة والمعامالت

إقراره،  الذي تم النظام نجاعة مدى من للتثبت داخلية مراقبة التصريح، وقواعد بواجب
  أعوانھا.  لفائدة المستمر للتكوين برامجو
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ومن أھم الجھات الرقابية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب 
ھي البنك المركزي التونسي بالنسبة والمالي السلطات الرقابية على القطاع المصرفي و

للبنوك والمؤسسات المالية وھيئة السوق المالية بالنسبة للفاعلين في السوق المالية من وسطاء 
بورصة وشركات إدارة محافظ االوراق المالية لفائدة الغير والھيئة العامة للتامين بالنسبة 

الصغير بالنسبة لمؤسسات التمويل التأمين وسلطة رقابة التمويل  وإعادةشركات التأمين ل
  الصغير.

مھمة إصدار النصوص الترتيبية لفائدة  ،لھا قوانينھا الخاصة كل ھذه الجھات الرقابية خّولت
الخاضعين لھا التي تنص على التدابير الواجب إرسائھا في مجال مكافحة غسل األموال 

  ت المحمولة على الخاضعين.وتمويل اإلرھاب ومھّمة الرقابة على مدى االلتزام بالموجبا

لذات الجھات نفس ،  2015أوت  7المؤرخ في  26القانون االساسي عدد  كذلك فقد خّول
  المھام الترتيبية و الرقابية.

 جھات انفاذ القانون في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب 6.5

والشرطة العدلية  جھات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة غسل األموال ھي النيابة العمومية
  اإلدارة العامة للديوانة.الحرس الوطني و و

 النيابة العمومية  

 إليه مباشرة، التحقيقات تُرفع عندما وممثليه دائرة وكيل الجمھورية ضمن التحقيقات تقع 
 قضاة يتولى. العمومية النيابة الجالس، القضاء يمثلون الذين التحقيق قضاة يتبع ال بينما

 فيما العمومية النيابة قضاة يتقاسم. المھمة والجرائم تعقيًدا األكثر في الوقائع البحث التحقيق
 العدلية بالضابطة المكلفة والديوانية المصالح الضبطية اختصاصات التحقيق قضاة مثل بينھم
 اإلجراءات من قانون10 المادة بموجب الضابطة العدلية مأموري بصفة موظفوھا يتمتع التي

 يلعبون ثم ومن التي يديرونھا التحقيقات على الرقابة التحقيق قضاة يباشر ،لذلك .الجنائية
  .العدلية الضابطة مأموري عمل على في اإلشراف مھًما دورا

 إدارة الشرطة العدلية  

 االدارة الفرعية لمكافحة المخدرات :وھي  إدارات فرعية خمس العدلية الشرطة إدارة تضم
االدارة الفرعية و للقضايا االجراميةاالدارة الفرعية و االجتماعية االدارة الفرعية للوقايةو

 متخصصة وحدة وھي والمالية االقتصادية لألبحاث االدارة الفرعيةو والمتابعة للدراسات
 التحقيقات وتجري. والمالية االقتصادية الطبيعة ذات الجرائم تحقيقات في بإجراء مكلفة
 العامة النيابة تحقيقات أجل من وذلك السلطة القضائية رقابة تحت األموال غسل بُجنَح المعنية
 عن لديھا المعلومات الكافية توافر حال في الوحدة لھذه ويجوز. التحقيق قاضي أووكالة
  .تحقيقا وتفتح العامة النيابة تبلغ أن األموال بغسل فيه مشتبه وجود
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 لحرس الوطنياإلدارة العامة ل  

وھي تابعة لمصالح وزارة الداخلية  06/09/1956المؤرخ في تم احداثھا بموجب القانون 
 بالتدخلو بحماية الحدود البرية والبحريةو بالمحافظة على األمن العام خاصةمكلفة و

باألبحاث في الميادين االقتصادية واالجتماعية  و بالدرجة الثانية على كامل تراب الجمھورية
تحت اشراف  2014االرھابية، فقد أنشأت في سنة و لغرض مكافحة الجرائم و اإلرھاب. 

   .االدارة العامة للحرس الوطني وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم االرھابية

 اإلدارة العامة للديوانة   

  و تضم عّدة ادارات أھمھا :  .وزارة المالية تعمل تحت اشراف
تتعلق  قد التي المعقدة التحقيقات في مختصةإدارة  وھي الديوانية االبحاث إدارة -

 اإلدارةو  للتحقيقات الفرعية اإلدارة :فرعيتين إلى إدارتين وتنقسم المنظمة، الجريمةب
        .القضائية والمالحقات والتوثيق للتحريات الفرعية

 النقد وتھريب التھريب بمكافحة مختصةإدارة  ، وھي الديواني الحرس إدارة -
  .واألمنية االقتصادية مھمتھا إطار في الجمھوريةتراب  كامل على وذلك المنظمة والجريمة
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 اإلرھاب السياق العام لمخاطر غسل األموال وتمويل .6

ة في السنوات  إن اظم خاّص تزايد الجرائم المالية العابرة للحدود أصبح مصدر قلق دولي متع
األخيرة. فقد واكبت المجموعات المسؤولة عن ھذه العمليات التطور التكنولوجي الذي يشھده 

ات الحدي ائل التكنولوجي وم وأصبحت تستعمل وس ا الي وال عالمن ات غسل األم ام بعملي ة للقي ث
ل االرو ي تموي نويا ف لھا س تم غس ي ي وال الت ة األم د قيم عوبة تحدي ن ص الرغم م اب. و ب ھ

اتج  ة بالن ات مقارن ذه العملي ة ھ ة قيم ى أھمي االقتصاد الدولي اال أن التقديرات الدولية تشير ال
دفع  ى استغالل وسائل ال ذه الجرائم ال العالمي االجمالي و اتجاه األشخاص المسؤولين عن ھ

ا القطاع المالي والبنكي إلدماج األموال القذرة في االقتصاد الرسمي أو المتطورة التي يوفرھ
تمويل العمليات االرھابية التي تعود بالضرر الفادح على المجتمع و االقتصاد بصفة مباشرة  
ّوض  ات ويق ة ويضعف الحكوم راد خاّص توى األف ى مس اد عل ار الفس ھّل انتش ا يس و م و ھ

   نشده بالدنا.التحّول إلى الديمقراطية كما ت

دة التي تشھدھا  ة الجدي ل االرھاب في ضّل المرحل وال و تموي ة غسل األم لقد بدأت منظوم
ل عمل  2011بالدنا ، بالعمل بصورة أكثر فعالية بداية من سنة  وقد ظھر ذلك من خالل تفعي

ية لل ة التونس ل الاللجن دد تحالي ي ع وظ ف ور الملح ق التط ن طري ع ع ى أرض الواق ة عل مالي
غ  التصاريح بالشبھة الواردة على اللجنة  و بالتالي زيادة عدد اإلحاالت إلى المحاكم و التي بل

، اضافة الى تركيز اللجنة  2016و موفى  2011تصريح بالشبھة في الفترة بين  460عددھا 
 التي تعنى 2015لسنة  26الوطنية لمكافحة االرھاب بمقتضى القانون االساسي الجديد عدد 

   .الصلة ذات االمن مجلس بتطبيق قرارات وبالخصوص وتمويله االرھاب ةبمكافح

ا و المخاطر المت ھدتھا بالدن ي ش ية الت ي ضّل التحوالت السياس ة و ف التحوالت الھيكلي ة ب علق
ا. و ا بالدن داَت التي تواجھھ الظرفية لمؤسسات الدولة، أصبح اإلرھاب وتمويله من أھم التھدي

على غرار االعتداء على  ،2012من الھجمات اإلرھابية منذ سنة فقد تعرضت تونس لسلسلة 
نة  ي س ة ف فارة األمريكي تمرة،2012الس ات المس وات إو ، والمواجھ ين الق ا، ب ن قلت وتيرتھ

ة  ة الواقع اطق الحدودي العسكرية و الجماعات المسلحة المتواجدة  خاّصة في الجبال على المن
بالد كالقصرين و الك ي لل ط الغرب دى بالوس ى اح ة عل داءات االرھابي ى االعت افة ال اف اض

ة العسكرية التي دارت  2015المنشآت السياحية و المعالم األثرية في سنة  را المواجھ و اخي
ا بالكامل  2016في منطقة بن قردان في مارس  م دحرھ مع موالين لتنظيم "داعش" و التي ت

  االرھابية. في انتصار امني وعسكري في المواجھة مع ھذه التنظيمات 

ة في  وة الجماعات االرھابي امي ق ة لتن ا، األرضية المالئم ذي تعيشه ليبي ر الوضع ال د وفّ وق
ى سھولة  ا، اضافة إل ذه الجماعات في ليبي اه ھ ذي تتالق دريب ال تونس سيّما على مستوى الت

ت حاليا اختراق الحدود (قبل اتخاذ اجراءات تشييد الجدار الترابي و المنطقة العازلة التي دخل
ل مصدر  في طور االستغالل) ، األمر الذي سھّل خاّصة عمليات التھريب عبر ليبيا التي تمث
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ة  ا، منطق ع ليبي ة م ة الغربي دود الجنوبي ر الح ا تعتب ات. كم ذه الجماع بة لھ ام بالنس ل ھ تموي
راغبين في دعم تنظيم الدول ة حساسة وذات مخاطر عالية   باعتبار أن العديد من المقاتلين ال

  االسالمية أو االنضمام إليه يستقرون بداية في ھذه المناطق.

ل  من البديھي عند دراسة التھديدات االرھابية الحقيقية أو المحتملة، التفكير في عمليات التموي
اھمت أو  ي س االت ي نج أخرى ف ة أو ب اھم بطريق د تس ر أن  حق ة. غي ات االرھابي المخطط

التي حدثت في تونس ، على األقل في غالبھا،  يستنتج  المالحظ في طبيعة الھجمات االرھابية
دفھا بث الرعب و الخوف  ائل، ھ ل الوس أنھا كانت عمليات ذات طابع فردي و انتقامي و بأق
ّدة  ائر اقتصادية بع الي احداث خس ا و بالت دى المجتمع عموم لدى القوات الحاملة للسالح و ل

ياحي، و ترسيخ  الفكرة لدى الشباب خاصة قطاعات حيوية في البالد ،على غرار القطاع الس
  بأھمية ھذا التنظيم قبل اغراءه و استقطابه الحقا.

ة وضخمة  واال ھام ب أم ات ال تتطل ذا العملي ة ھ رض أن طبيع ياق، يفت ذا الس س ھ ي نف وف
ادى  يطة لتف الغ بس مي بمب ام الرس ر النظ داولھا عب تّم ت وال ي ى أم د تقتصر عل ل ق ذھا ب لتنفي

  عن طريق جمعيات خيرية. او تكون نقدا  ترّصدھا أو قد

ما يملي ذلك  2011أما بخصوص الفساد، ووعيا بخطورته وتفاقمه بعد التحول السياسي لعام 
ة بتلقي  ضرورة مقاومته، قامت بالدنا بتركيز الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تعنى خاّص

ا  اد والتحقيق فيھ ا الشكاوي واإلشعارات حول حاالت الفس ة بم ى الجھات المعني ا عل وإحالتھ
ات  ع الجھ ذھا باالتصال م ة تنفي اد ومتابع ة الفس ات مكافح راح سياس ك القضاء و اقت ي ذل ف

انون  كما تّم في ھذا اإلطار المعنية. ى غرار الق ة ذات الصلة عل وانين ھام ى ق المصادقة عل
دد  ي ع ي  77األساس ؤرخ ف مبر  6الم ا 2016ديس ب قض ـإنشاء قط ق ب الي المتعل ئي م

دد  انون األساسي ع ّعبة، و الق ة المتش رائم االقتصادية والمالي ي الج النظر ف  10متخّصص ب
  المتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. 2017مارس  7الـمؤرخ في  2017لسنة 

ّم  ونس من أھ ي ت ام البنكي ف ى النظ ابقا يبق ا س ارة اليھ ت االش ي تّم ات الت ي  ظل المعطي وف
ام القط ذا النظ تيعاب ھ أمين و اس اع الت ة وقط واق المالي ّور األس ة تط را لمحدودي ات، نظ اع

ة  ات المالي ة العملي ي مراقب ياً ف ب دوراً أساس ي تلع وال، الت ل األم ات الصرف و تحوي لعملي
ل  وال و تموي ل األم ة غس ة لمكافح ة الوطني دابير الخاصة بالمنظوم ار الت ي اط بوھة ف المش

  االرھاب.

ر أن ھ  ة ذات الصلة  غي ة و المحتمل دات القائم ي ضّل التھدي ا ف ون كافي د ال يك ود ق ذا المجھ
ارة المو اد و التج دات الفس ل عائ اب و غس ل االرھ ية بتموي ّوالت السياس ة للتح ة نتيج ازي

 االقتصادية في البالد و الجيوسياسية في المنطقة عموما.و
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عدد القضايا 

نوع الجرائم   2015و  2014احصائيات القضايا االجرامية طيلة سنتي 

2015

2014

  ل تقييم المخاطر الوطنية ذات الصلة بغسل األموا 1.6

نة  ي س ي ف ول السياس د التح ا بع ھدت بالدن دة  2011ش ات عدي رات وتقلب ملت تغي ا ش أھّمھ
ة في ضّل ھروب  دة خاّص ات عدي رة انفالت ك الفت ذ تل ونس من الجانب األمني حيث عرفت ت

  العديد من أصحاب السوابق العدلية من السجون.

الرغم  ة، ب دھور األوضاع األمني الت وت اھر االنف ددت مظ د تع ة ولق ودات المؤسس ن مجھ م
ة درة  األمني واد المخ رويج الم ب وت رائم التھري ھدت ج ث ش أن، حي ذا الش ي ھ كرية ف والعس

ا ساھمت ھشاشة الوضع  ا. كم ى الممتلكات تصاعدا ملحوظ ات السطو عل ى عملي اضافة ال
  األمني في ارتكاب عمليات اغتيال سياسية في البالد.

قارنة بالسنوات األخيرة، اال أن عديد الجرائم بقيت ولئن عرفت ھذه المظاھر تراجعا نسبيا م
ى المخدرات،  في حالة تصاعد على غرار الجرائم المالية واالعتداء على األمالك اضافة ال

ة تطورا في سنة   2015حيث عرفت القضايا المتعھدة في شأنھا من طرف مصالح الداخلي
 :الرسم البياني التالي يوّضحهكما  2014مقارنة بسنة 

  

  

  

  

  

  

 المصدر : احصائيات وزارة الداخلية

ى  كما عرف عدد اإليقافات في صفوف المفتش عنھم في قضايا عدلية خالل الستة أشھر األول
كما ھو ℅  49تطورا بنسبة ناھزت  2014 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015من سنة 

  مبين بالرسم البياني التالي:
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 تقييم التھديدات 1.1.6

تسمح االحصائيات المتعلقة بالجرائم المالية التي ارتكبت في تونس بأخذ فكرة عن مدى 
التھديدات التي تواجھھا بالدنا و بالتالي تحديد طبيعة الجرائم التي يتم غسل عائداتھا عند 
القيام بعمليات غسل األموال. وھو ما يمكن من فھم أكثر واقعية للتھديدات المتعلقة بغسل 

  األموال.

ووفق االحصائيات التي وفرتھا مصالح وزارة الداخلية، فقد تبين أن االدارة الفرعية لألبحاث 
 بعدة قضايا من بينھا التحيل 2016و  2015  تيسن ةقتصادية و المالية قد تعھدت طيلاال
كما ھو  وتدليس الصكوك اضافة الى الفساد المالي و الجرائم االلكترونية  وخيانة المؤتمن و

  مبين بالجدول التالي: 

 نوع القضايا 2015عدد القضايا سنة  2016عدد القضايا سنة 
 الفساد المالي و االداري 24 30

152 215 
التدليس ومسك واستعمال 

 مدلس
 التحيل 1062 943
 تدليس صكوك 186 138
 خيانة مؤتمن 326 293
 الجرائم االلكترونية 45 37

53 50 
أموال  االستيالء على
 عمومية

 غسل األموال 18 27
االستيالء على أموال خاصة 12 18

28 26 
مسك و ترويج عملة 

 تونسية مزيفة
 تھريب أموال أو بضائع 15 22

  المصدر : إحصائيات وزارة الداخلية  

دت ب ي تعھ ب القضايا الت ي أغل ى تراجع طفيف ف ذه االحصائيات ال ير ھ ا ادارة األبحاث  تش االقتصادية  ھ
ة بسنة  2016المالية في سنة و اد  2015مقارن تثناء القضايا ذات الصلة بجرائم الفس وال  و، باس غسل األم
ل تبقى  واالستيالء على أموال الغير و مسك و ترويج العملة المزيفة و ا يتّضح أن قضايا التحي التھريب . كم

ة في البحث ف م الجرائم التي قامت مصالح الداخلي غ عددھا من أھ أنھا حيث بل  2015في سنة  1062ي ش
  . 2016سنة  943مقابل 

تفاقم ظاھرة التحيل في تونس خاّصة بعد التحوالت التي عرفتھا بالدنا والتي  و يمكن فھم
  تراجع االقتصادي واالجتماعي ومخالفة القوانين اضافة  الىبالاتسمت 
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المجتمع ومفاھيمه خاصة في ما تنامي ثقافة البحث عن الربح السريع وتغير جزئي لقيم 
  يتعلق بمفھوم العمل.

 2016و  2015وفي نفس السياق قامت مصالح الديوانة بمباشرة عديد القضايا طيلة سنتي 
أسفرت عن عمليات حجز على غرار ، الذھب و المخدرات و األسلحة ، و ھي مجاالت تمثل 

  .تھديدا واضحا الستغالل عائداتھا في عمليات غسل األموال 

ويبدو حسب الجدول المبين أن قطاعات الذھب و المخدرات أصبحت الوجھة المفضلة في 
  تحصيل األموال الجرمية .

 2016قيمة المحجوزات في سنة  2015قيمة المحجوزات في السنة

  الذھب
كمية من الذھب بما يعادل 

 دينار 15.387.220,000
  كمية من الذھب بما يعادل

  دينار 13.872.352,000 

  المرجان
كلغ من المرجان بما  721
 2.987.910,000  يعادل
 دينار

كلغ من المرجان بما يعادل  2172.7
  دينار 3.364.320,000

  السجائر
  سجائر بقيمة

 دينار 400.426,200  
  سجائر

  دينار 1.059.203,500  بقيمة 

  المخدرات
كمية من المخدرات بما يعادل 

 دينار 11.998.900,000

كلغ من مخدر الكوكايين  3.105 كمية 
دينار وكمية  765.250,000بما يعادل 

كلغ من مخدر القنب الھندي بما    700
  دينار 3.532.536,000يعادل 

  األسلحة والذخيرة
  أسلحة وذخيرة بقيمة

 دينار 87.000,000 
  أسلحة وذخيرة بقيمة 

 دينار 302.463,000

  األدوية
حبة دواء مخدرة  28019

دينار 2.225.846,000بقيمة 
  حبة دواء مخدرة بقيمة 1884

 دينار 113.601,000 

  دينار  192.053.495,920  بضائع مختلفة
  

 دينار  169.573.430,927
 

  المصدر: اإلدارة العامة للديوانة 

و على صعيد آخر تفيد مخرجات التحليل االستراتيجي للتصاريح بالشبھة المحالة الى القضاء 
اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأّن نوع الجرائم األصلية المستعملة في غسل األموال من قبل 

  تتوزع كاآلتي:
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مخاطر استغالل القطاع البنكي في عمليات غسل أموال، باعتبار دوره الحيوي في تمويل  -
االقتصاد، اضافة الى حجم الرھان المالي المعاين بالملفات التي تّمت إحالتھا على القضاء و 

مليار دينار. كما تتعزز تھديدات ھذا القطاع في ضّل استغالل  10المتعلّقة بغسل أموال: 
 لبنكي من قبل بعض غير المقيمين في عمليات غسل أموال .النظام ا

مخاطر قطاع البورصة، و ذلك في ضّل تطور مساھمته في تمويل االقتصاد واستغالله  -
 في غسل أموال متأتية من عمليات فساد في فترة النظام السابق .

ين حيث المحددة على غرار الخبراء المحاسبين والمحامغير المالية مخاطر قطاع المھن  -
   أموال تعلّقت بالخصوص بأشخاص بعض الخبراء المحاسبين في ملفات غسل تداخلن تبيّ 
ذوات معنوية غير مقيمة منھا ما ھو مسّجل بجنات ضريبية ، اضافة الى حجم الرھان  و

المالي الذي تّمت معاينته في ملفات غسل األموال التي تّمت إحالتھا على القضاء والذي فاق 
بعض المحامين في ملفات غسل اموال تعلقت  كذلك تداخلمليون دينار. كما تبين  4

  وذلك عبر المساھمة في تقديم استشارات  ينغير مقيمن يو معنوي ينبأشخاص طبيعي
 شركات في جنات ضريبية.  تأسيسو 

، و تتعزز التھديدات المرتبطة بھذا القطاع في »الذھب و المعادن النفيسة«مخاطر قطاع  -
ضّل ارتفاع حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمعادن النفيسة  اضافة الى أھمية القيمة 

للمحجوزات في ھذا القطاع و استغالل البالد التونسية كبلد عبور لكميات ھامة من المالية 
معدن الذھب  في اتجاه تركيا   و دول اسيوية بغرض تصنيعھا و اعادتھا عبر تونس لدول 

 الجوار.

مخاطر القطاع العقاري وذلك في ضل أھمية الملفات المحالة الى القضاء التي تعلقت  -
 عبر شراء العقارات و تنامي ھذا القطاع مؤخرا.بعمليات غسل أموال 

 مخاطر النقل المادي للنقد في تونس وھو ما أفرزته نتائج الدراسة الميدانية حنبعل. -

 نقاط الضعف 2.1.6

اتفقت لجنة القيادة أن تونس تشكو من نقاط ضعف ترتقي الى المستوى المتوسط وذلك نتيجة 
  لعاملين أساسين وھما:

 يستغل غاسلو االموال عادة  :الوطني في مجال مكافحة غسل األموال محدودية المجھود
ھشاشة الوضع االقتصادي و ضعف األنظمة الرقابية للقيام بجرائمھم المالية و تتزايد فرص 
القيام بھذا النوع من العمليات في ضّل وجود نقاط ضعف وطنية و قطاعية تسمح لھم 

فعلى المستوى الوطني، تعود  ليات غسل األموال.باستغالل المسالك الرسمية الوطنية في عم
  محدودية المجھود الى عّدة عوامل  أھّمھا :

 قلة القدرات وموارد البحث في الجرائم األصلية .  -
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عدم توفير الموارد و الحوافز الكافية لضمان استقاللية و نزاھة الباحثين في الجرائم  -
و القضائي) في ضّل محدودية المقابل  المالية ( الباحثين على مستوى البحث االبتدائي
 المادي و غياب الحماية األمنية لھم و لعائالتھم. 

 عدم شمولية قوانين المصادرة. -

 عدم وجود استقرار سياسي . -

 وجود نقاط ضعف في عدة قطاعات حيوية: 

 بالنسبة للقطاعات البنكية و المالية المعنية بالتصدي لجرائم غسل األموال و تمويل االرھاب
  فإنھا كذلك تشكو من عدة نقائص لعل أھمھا :

 محدودية فھم العاملين بالقطاعات لمتطلبات مكافحة غسل األموال  -
 محدودية توفر المعلومات حول المستفيد الحقيقي وامكانية النفاذ إلى ھذه المعلومات -
 مستوى محدود بخصوص فعالية أنظمة الرقابة وأنظمة االمتثال -
 اإلبالغات الصادرة عن المصّرحينتباين في عدد  -
 فعالية غير كافية ألنظمة الرقابة  -
عدم توفر إحصائيات حول تطبيق عقوبات إدارية / جزائية ضد العاملين بالقطاع لعدم  -

  االمتثال.

و بخصوص قطاع المھن غير المالية المحددة، على غرار المحامين و الخبراء المحاسبين، 
غرار، محدودية فھم العاملين بالقطاع لمتطلبات مكافحة فيشكو من نقاط ضعف ھامة على 

غسل األموال ،عدم نجاعة إجراءات تتبع العمليات المشبوھة و التصريح بھا و النفاذ 
للمعلومات المتعلّقة بالمستفيد الفعلي  في ضّل غياب إجراءات من شأنھا تركيز أو تفعيل 

 ضابط  امتثال في ھذه المھن.

و المعادن النفيسة فإّن نقاط الضعف المتّصلة به قد تساھم في و بخصوص قطاع الذھب 
استغالله في عمليات غسل أموال أھّمھا، عدم المام تجار المصوغ و المعادن النفيسة 

ر تطبيقية لمكافحة غسل األموال بالواجبات المحمولة عليھم السيما وضع برامج و تدابي
  لرقابة على قطاع الذھب و المعادن النفيسة.تمويل اإلرھاب اضافة الى عدم نجاعة آليات او

أّما القطاع العقاري فتبرز نقاط ضعفه خاّصة على مستوى غياب أي دور للوكالء العقاريين 
كخاضعين لواجب التصريح ، في المساھمة في تنظيم القطاع و منع استغالله في عمليات 

من جھة و أھمية الملفات  غسل األموال في ضّل اھميته من حيث القيمة المضافة لالقتصاد
  المحالة الى القضاء التي تعلقت بعمليات غسل أموال عبر شراء العقارات من جھة أخرى.

من خالل ما تّم االشارة اليه سابقا، يستنتج أن تونس تواجه "مخاطر وطنية مرتفعة نسبيا 
بالد " درجة على مستوى جرائم غسل األموال وذلك نتيجة ألھمية التھديدات التي تواجھھا ال
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التھديدات المرتفعة نسبيا" ونقاط الضعف التي تشكو منھا منظومتنا التونسية في ھذا المجال 
" درجة نقاط ضعف متوسطة". وفيما يلي مصفوفة المخاطر الوطنية الشاملة ذات الصلة 

  بجرائم غسل األموال:

  مصفوفة المخاطر الوطنية الشاملة

ت
دا
دي
تھ
ال

 

 مرتفعة 

 مرتفعة
  نسبيا

غسل 
 األموال

 متوّسطة

منخفضة 
 نسبيا

 منخفضة

منخفضة نسبيا منخفضة  متوّسطة
مرتفعة 
 نسبيا

مرتفعة 

 نقاط الضعف

  السياق العام لمخاطر تمويل االرھاب 2.6

 : حول ظاھرة اإلرھاب  

ز  ا المرك ة أنجزھ ة كميّ ام بدراس ؤخرا القي ّم م ا ت ي بالدن ة ف اھرة االرھابي ل الظ ول تحلي ح
وان  ونس من خالل  «التونسي للبحوث والدراسات حول االرھاب تحت عن اإلرھاب في ت

د  1000وتناولت ھذه الدراسة عيّنة شملت نحو »  الملفات القضائية ك بع متّھم باالرھاب و ذل
ّم  2224ملفا قضائيا شملت التتبعات فيھا أكثر من  384من االطالع على أكثر  د ت ا. و ق متھم

ة  ى الحركات االرھابي ذين ثبت انضمامھم ال ين ال ى المتھم التركيز عند اختيار ھذه العينة عل
ة أو من خالل المحجوزات التي ضبطت  تلقي تصريحاتھمسواء عند  أو في مرحلة المحاكم

ونس أو  عنداالت المستھدفة أو لديھم كاألسلحة و قوائم االغتي ثبوت تدربھم على السالح في ت
  خارجھا.

  معطيات عامة حول ھذه الظاھرة 

ل  ا حيث احت اطنين بھ ابيين الق بينت الدراسة وجود تفاوت بين الواليات من حيث عدد االرھ
اھزت  ا بنسبة ن اطنين بھ ابيين الق ر . %32اقليم تونس الكبرى الصدارة في عدد االرھ ويفّس
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 العوامل المتعلقة بالتأثير و االستقطاب 

مثّل سقوط النظام السابق مناخا مالئما لتنامي أنشطة الجماعات االرھابية حيث استفادت من 
الحريات التي عرفتھا البالد و تمتع قياداتھا بالعفو التشريعي العام اضافة الى عودة أنصارھم 
من الخارج و سيطرتھم على عدد كبير من الجوامع. وقد استغلت ھذه الجماعات رفع الرقابة 

  و التكفيري االرھابيالتي تبث الفكر االنترنات للولوج الى المواقع  و خاصة علىما عمو
و استغالل وسائل التواصل االجتماعي خاّصة لبث  الفكر التكفيري و االنتشار على صعيد 

  واسع لدى فئات المجتمع خاّصة فيما يتعلق بالشباب وھو ما يبينه الرسم البياني التالي :

  

  
 المركز التونسي للبحوث والدراسات حول االرھابالمصدر: أرقام 

م عوامل  ل أھ أثر باألشخاص يمث من خالل التمعن في ھذا الرسم البياني يتضح أن  عامل الت
ة اعتمدت  بالفكر اإلرھابي التأثير ا يعني أن الجماعات االرھابي بنسبة قارب النصف و ھو م

ت يات عرف ى شخص ا عل ن مخططاتھ زء م ي ج دت  ف د عم دد فق ر المتش ى الفك ا ال بانتمائھ
ا  دوات شارك فيھ ؤتمرات و ن اءات و م ى تنظيم لق ورة ال د الث جمعيات و منظمات نشأت بع

ين  ة ب ة العمري د بينت الدراسة أن الفئ ا. وق ى مجتمعن دة عل دو جدي ارا تب ون أفك    18دعاة يتبن
ا في سنة كانت األكثر تأثرا بھذه العوامل كما عرفت ظاھرة  34و  ا أوجھ االستقطاب عموم

  .2013قبل أن تعرف تراجعا تدريجيا بداية من أواخر سنة  2012و  2011الفترة بين 
اء خطب تحريضية  وقد استغلت الجماعات االرھابية في  تلك الفترة الجوامع و المساجد إللق

بابي ات الش تدراج الفئ ة و اس دتھم التكفيري ر عقي ا نش تم فيھ دوات و دروس ي د ن نھم و عق ة م
ادة  ا ع ة ويكون الحضور فيھ ام بھجمات ارھابي انيا للقي ة اعدادھم نفس لحضور الدروس بغاي

  محدودا نظرا للصبغة السرية لھذا النشاط .

3%

11% 3%

37%

46%

بالفكر االرھابي عوامل تأثر االرھابيين 

عوامل أخرى
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ا  ة منھ وتر و خاّص ؤر الت ة لاللتحاق بب كما عمدت ھذه الجماعات الى استغالل خطب الجمع
تم  ا ي ال. كم ارك و القت ين سوريا للمشاركة في المع ك الخطب في ربط الصلة ب استغالل تل

ى جمع التبرعات و ربط الصلة  الراغبين في االلتحاق بالمعارك و المستقطبين لھم اضافة ال
  مع االرھابيين المقيمين بمناطق النزاع و االشراف على عملية التسفير .

اه أما في الفضاء الخارجي لمحيط المساجد و الجوامع فقد سعت ھذه الجماعات الى ل فت االنتب
ى تنظيم  ات  اضافة ال ع المطوي دة و توزي اليھا من خالل بيع الكتب و العطورات بأثمان زھي

  حلقات نقاش و توعية و استقطاب ساھمت في تأسيس شبكات ارھابية على مستوى وطني.

ى بسط سيطرتھ ورة ال د الث  او من أجل تحقيق أھدافھم سعت الجماعات االرھابية  مباشرة بع
ّم على أما كن العبادة و ذلك لما تمثّله من أھمية فائقة في ما يتعلّق بالدعاية و االستقطاب. وقد ت

استعمال المساجد والجوامع لعقد لقاءات من أجل التخطيط لعمليات إرھابية وتنظيم اجتماعات 
  سرية لتحقيق ھذا الغرض.

 مظاھر االنتماء الى الجماعات االرھابية 

ّرد الت م بينت الدراسة أن مج ادة ل اكن العب تم بأم دروس التي ت أثر باألشخاص و الخطب و ال
وفر عناصر أخرى تتخذ شكال  ل وجب ت ابيين. ب يكن كافيا لتصنيف ھؤالء األشخاص كإرھ
ة  خارجيا السيما العنف و الشروع في تنفيذه . و قد تّم مالحظة جملة من المؤشرات الخارجي

ابيين و بينت أن سلوكھ زت سلوك االرھ داخلي و التي مي أثر ال ّرد الت ابي تجاوز مج م االرھ
ق تل عي لتطبي ي س ة ف ال مادي اب أفع ى ارتك ة ال ة الذاتي ى القناع ھا عل ات و فرض ك القناع

  المجتمع.

دى ھؤالء  ة ل ذه الدراسة وجود مؤشرات خارجي ة التي شملتھا ھ ين من خالل العين د تب و ق
اء الشخصية  ة بن ى مرحل الھم ال د  انتق ي تؤك ك األشخاص الت ة و السعي لفرض تل االرھابي

افة الى شبكات السفر و القناعات بالقوة، على غرار التدرب و االنضمام الى المعسكرات اض
  التسفير. 

ى المعسكرات  درب و االنضمام ال ورة للت ر الث ونس اث ة في ت وقد انتقلت التنظيمات االرھابي
االرھابية انتقلت الى بلد مجاور و خارج البالد . اذ تبين حسب الدراسة أن عديد المجموعات 

كراتھا  تغالل معس محت باس ة  س ة اقليمي ات ارھابي ع تنظيم ات م ود عالق ك وج ن ذل تج ع ن
  مجموعات أخرى التحقت للتدرب. لتدريب االرھابيين التونسيين و تتالت بذلك

وريا  ا وس ن ليبي ّل م ين أن ك د تب د و ق تأثرتا بق كرالاس ق بمعس ا يتعلّ ي م ر ف ات نصيب األكب
ة  دريبات القتالي ي الت د تلق يون قص اتلون التونس ا المق ق بھ ي التح لحة الت ى األس درب عل الت
وزع  ين ت ذي يب الي ال اني الت م البي ي الرس ا يل ة. وفيم لحة الحربي تخدام األس م اس ة وتعلّ الالزم

  االرھابيين التونسيين حسب أماكن التدرب التي انضم اليھا جزء من العينة.
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ر ذه المتغي م يوكل في ضّل كل ھ ا ل انونات التي شھدتھا بالدن ق بمعاضدة  2003 ق المتعل
اريخ تنقيحه ،  2009إلى حدود  و المجھود الدولي لمكافحة االرھاب و منع غسل األموال ت

يما ( عدد  ة أو 1373و  1267مھمة تنفيذ قرارات مجلس األمن ال س ة اداري ى أي جھ ) ال
  . قضائية وطنية 

دد  د ع انون الجدي ّل الق ي ض ّم التنصيص ف نقص ت ذا ال اوز ھ ل تج ن أج  2015- 26وم
ة  ة لمكافح ة الوطني داث اللجن ى اح وال عل ل األم ع غس اب و من ة االرھ ق بمكافح المتعل

ة  االرھاب التي أسند رارات الھياكل االممي ذ ق يم تنفي ة وتقي ى متابع ة االشراف عل اليھا مھّم
األخص  ة وب ونس الدولي المختصة ذات الصلة بمكافحة اإلرھاب في إطار الوفاء بالتزامات ت

  .1373المتعلقة بالقاعدة وداعش اضافة الى القرار  1267/2253قرارات مجلس االمن 

ري عرفت تونس اّبان التحول السياسي من اخات وتقلبات اّتسمت خاّصة بـانتشار الفكر التكفي
ديولوجي ال كرية يي ذواإلي ة العس تھداف المؤسس ّم اس ث ت قاق المجتمعي حي ى االنش دعو إل

ديمقراطي الناشئ أثرت بعض  .واألمنية ورجال السياسة لمحاولة اإلطاحة بالمسار ال ا ت كم
بكات  ى ش ع عل ه بعض المواق ا تنتج بابية بم ات الش اد الفئ ى الجھ وات إل ن دع ت م األنترن

ة  ك في إطار مخطط تنظيم الدول ة وذل ة الخالف ة دول م وإقام اإلسالمية لالستيالء على الحك
  اإلرھابي للسيطرة على بعض األراضي بمنطقة شمال افريقيا.

ة  يم أنصار الشريعة و كتيب ا تنظ ة، أھّمھ ات ارھابي ونس تنظيم ي ت ذلك ظھرت ف و نتيجة ل
ة و عقبة بن نافع ح وّرط قواعدھما في جرائم ارھابي ابيين لت يث تّم تصنيفھما كتنظيمين إرھ

  التحاق عدد آخر منھم للقتال بمناطق النزاع في الشرق االوسط.

تّم مباشرة من التنظيم األّم " سواء تنظيم  ذه التنظيمات المحضورة ي ل ھ ين أّن تموي وقد تب
ة، القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي او تنظيم داعش ل مباشرة وعلني ات تموي " ومن عملي

  وأخرى خفية وغير رسمية.

اعدات  ات والمس ع التبرع ة جم مل خاّص ين فيش ذين التنظيم ي لھ ل العلن وبخصوص التموي
ذه  ع ھ ا تنتف ة. كم ات الطبي اجد، واالعان اء المس رار بن ى غ ري عل اء دعوي وخي تحت غط

ة  ة حقيقي ة من أنشطة تجاري ة، الجماعات من تمويالت متأتي ى غرار الشركات التجاري عل
  مراكز النداء وتوزيع وبيع الكتب الدعوية واحداث المشاريع الصغرى كاألكشاك.

اعي  ع التواصل االجتم وللقيام بالدعاية و الترويج ألفكارھا تقوم ھذه الجماعات بإنشاء مواق
م  دة أشخاص يقومون بالتسويق لھ ة لفائ ى تبرعات مالي ى واستغاللھا قصد الحصول عل عل

  أنھم يعانون صعوبات مالية، غير أنھم يمثلون في حقيقة األمر واجھة لإلرھابيين.
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أما بخصوص التمويل السّري فتستفيد ھذه الجماعات من مساعدات متأتية من نشاط التھريب 
الذي يوفر عائدات مالية ضخمة وتشمل  مواد خطيرة كاألسلحة، حيث تّم في عديد الحاالت 

رية موجودة خاّصة بالجنوب التونسي و أخرى بأحياء شعبية بتونس حجز مخازن أسلحة س
  العاصمة .

كما تستعمل ھذه التنظيمات نفس األساليب التي تستخدمھا التنظيمات االرھابية الدولية 
للحصول  على التمويل على غرار االحتطاب وذلك بقتل شخص ما بتھمة الكفر أو الردة 

توسع مفھوم االحتطاب، الذي يقتصر بحسب فكر بھدف االستيالء على ماله. وقد 
” مرتدة“أخذ بعض األموال العامة الواقعة تحت تصرف أنظمة  المجموعات التكفيرية، على
 ، فأصبحوا يقومون باالحتطاب عن طريق”بيت مال المسلمين“بالحيلة أو القوة وردھا إلى 

السكان قصد مصادرة أموالھم سرقة األموال و االمالك و يصل األمر الى حّد قتل أفراد من 
  بمعاضدة من اشخاص من ذوي السوابق العدلية.

 :حاالت عملية    

: 1حالة عدد   

ق ب ابأصدر قاضي التحقي ة اإلرھ ي  اتبطاق القطب القضائي لمكافح تبه ف أن أشخاص يش ي ش داع ف إي
ة لصناعة  واد األولي إنشائھم خلية إرھابية في منطقة معروفة في تونس، بعد أن تم حجز كمية كبيرة من الم

    المتفجرات بحوزتھم.
  

ى  ة ال د تعمدت عناصر الخلي ة ينشط كصاحب محل تجاري وق ة االرھابي يس الخلي ين أن رئ د  تب ذا وق ھ
جوالة بأسماء وھمية، كما اعترفت بتواصلھا مع عناصر إرھابيّة متحّصنة بالجبال استعمال شرائح ھواتف 
  .ومطلوبة للعدالة التونسية

  
رات "  واد مخّصصة لصنع المتفّج ى جانب م ونيتر" إل ادة "األم ة من م " TNTوقد  تّم حجز كميات ھام

ة ف ات اإلرھابيّ ى المجموع ليمھا إل دادھا لتس ّم إع ام وت أة بإحك ت مخبّ الكان ياق  .ي الجب ي س اء ف د ج وق
  االعترافات اقدام ھذه العناصر على سرقة عدد من السيارات الفاخرة في اطار مخطط االحتطاب.

  )2016(المصدر: جھات انفاذ القانون   
  

: 2حالة عدد   

أدى القبض على شخص ذو سوابق عدلية تورط في عمليات سرقة قام بھا في العاصمة إلى االقرار 
بانضمامه إلى خاليا إحتطاب داعشية كانت بصدد تمويل اإلرھابيين، وأكدت إعترافات ھذا الشخص أنه 

  عنصر في خلية إحتطاب مھمتھا تمويل االرھابيين. 

جاء وفق المصدر أن ھذا العنصر تعرف أثناء سجنه في مرحلة أولى، على عنصر إرھابي خطير قام 
و اقترح عليه االنضمام إلى خلية إحتطاب لتمويل تحركات االرھابيين ومخططاتھم في  باستقطابه

لمقترح العاصمة، غير أن ھذا العنصر رفض مقترح االرھابي في البداية قبل أن يوافق الحقا على ھذا ا
من قيمتھا فيما تكون البقية لھذا  3/4بشرط تقسيم المسروقات وعائداتھا، اذ يتم تمكين االرھابيين من 
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السارق . وقد اعترف ھذا األخير بإقدامه على بيع المسروق ثّم تقديم نصيب االرھابيين نقدا ليتمكنوا من 
  تمويل مخططاتھم. 

)2017( المصدر :جھات انفاذ القانون   

  

 تحليل التھديدات 1.2.6 

تعّرضت تونس الى العديد من الھجمات التي طالت خاصة العسكريين واألمنيين اضافة الى 
بعض األشخاص السياسية والمدنية. وقد تزامن ذلك مع تنامي ظاھرة سفر التونسيين إلى 

 2929قد بلغ عددھم داخل صفوف المنظمات اإلرھابية و مناطق النزاع للمشاركة في القتال
وفي محاولة  .2016ارة الداخلية في اواخر عام شخص حسب بالغ رسمي صادر عن وز

منھا للتصدي لھذه الظاھرة تّم احداث ھياكل وطنية تعنى بھذا التھديد المباشر على غرار 
و الجريمة الوحدة الوطنية لألبحاث في جرائم اإلرھاب والقطب األمني لمكافحة اإلرھاب 

الذي يضم عديد األسالك المعنية بمقاومة االرھاب، على غرار  2014في سنة المنظمة 
  الحرس الوطني و الديوانة. والجيش الوطني  و قوات االمن الداخلي

"االستراتيجية  2016كما صدرت في ھذا اإلطار عن مجلس األمن القومي في نوفمبر 
محاور  4نقطة ضمن  59الوطنية لمكافحة التطرف واالرھاب"، التي تضم 

   .الوقاية والحماية والتتبع والرد وعھاموض

ووعيا بضرورة مقاومة االرھاب عبر قطع التمويل عن الجماعات االرھابية، فقد تّم في ظّل 
القانون الجديد المتعلق بغسل األموال وتمويل االرھاب، احداث اللجنة الوطنية لمكافحة 

ات مجلس االمن ذات الصلة.  االرھاب تعنى خاّصة بمكافحة االرھاب وتمويله و تطبيق قرار
 لقبول وطني كمركز المالية للتحاليل التونسية اللجنة دور كما حافظ القانون الجديد على

 حال في العمومية النيابة إحالـتھا إلى المسترابة و  المالية العمليات التصاريح بالشبھة حول
  الشبھة.  أثبتت التحريات صّحة

يستدعي فھم التھديد المتعلق باإلرھاب، أفادتنا  وحيث أن فھم مخاطر تمويل االرھاب
  للغرض جھات انفاذ القانون ببعض المعطيات االحصائية المبينة كما يلي :

  الملفات القضائية الواردة على القطب القضائي لمكافحة االرھاب 

  ملفات قيد التحقيق  الملفات الواردة الفترة
  507  931  2015ديسمبر  – 2015أكتوبر 
  966  1624  2016أكتوبر  – 2016جانفي 
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ين  ارھم ب ت أعم د تراوح ار فق ؤالء األنف ب ھ ة ألغل ة العمري ول الفئ  40و  20و ح
منھم  ن ض نة ، م غ ℅  4س ا بل ائي كم ر النس ن العنص جينات م دد الس اة و  66ع فت

   شخص. 468أخرى من ضمن  17امرأة مقابل االفراج عن 

  

 المفتش عنھم دوليا ون التونسيون االرھابي  

والي  ا بح نھم دولي تش ع ابيين المف دد االرھ در ع ى  6095ق وزعين عل را م  53عنص
ـ  ى ب ة األول ي المرتب ونس ف اءت ت ة ج منھم  1390دول ن ض اتال، م ن  1349مق م

  الذكور.صنف 

اع   ي القط طون ف رون ينش ال وآخ ة العم ن فئ خاص م ؤالء األش ب ھ ين أّن أغل د تب وق
 .االنشطة الحرة الطالبي و الشبابي، اضافة الى القطاعات التجارية و

  

د  ة ، فق ل المالي ية للتحالي ة التونس دى اللجن وفرت ل ي ت ات الت توى المعلوم ى مس ا عل أم
تراتيجي ال ل االس ات التحلي رت مخرج لة وف بھة ذات الص اريح بالش ة بالتص متعلق

حا  ا واض اب، فھم وص ألباالرھ ا بخص ا بالدن ي تواجھھ ة الت دات الحقيقي ة التھدي ھمي
  استغالل النظام المالي و البنكي خاصة في عمليات تمويل االرھاب .

  

و في اطار اعتماد مقاربة تعتمد على المنھج القائم على المخاطر، تحظى التصاريح بالشبھة 
ك نظرا ال ة ، و ذل ة  في عمل اللجن ة المطلق متعلقة باإلرھاب عامة و تمويله خاّصة  باألولوي

  لخطورة ھذه الجرائم و انعكاساتھا السلبية على االقتصاد و المجتمع.
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غير أن المالحظ في طبيعة و عدد التصاريح بالشبھة التي تّمت معالجتھا و احالتھا من طرف 
ة  ة  العمومي ى النياب ة ال ل المالي واللجنة التونسية للتحالي ين عدد  ھ اوت ب التصاريح وجود تف

اب  ل اإلرھ ة بتموي دد التصاريح المتعلق وال و ع ل األم ات غس ة بعملي ين المتعلّق و مب ا ھ كم
  ل التالي :بالجدو

عدد التصاريح بالشبھة التي تّمت   الفترة
احالتھا الى النيابة العمومية في اطار 

  عمليات غسل األموال

عدد التصاريح بالشبھة التي تّمت 
احالتھا الى النيابة العمومية في اطار 

  عمليات تمويل االرھاب
2011-2016  410  46  

  

بھة  اريح بالش تراتيجي للتص ل االس ن التحلي وف مك ن الوق اب م ل اإلرھ ة بتموي المتعلّق
  على النقاط التالية:

بھة  - ريح بالش ب التص عة لواج ات الخاض رف المؤسس ن ط اعد م ي متص ود وع وج
  بجرائم غسل األموال مقارنة بجرائم تمويل االرھاب.

دء  - ابات وب تح حس ام بف ة، بالقي ة الواجب دابير العناي ار ت ي اط ات، ف ذه المؤسس اع ھ امتن
ل ل ة العم خاص عالق ل،..الخ) بأش ة عم تھم ( قرابة،عالق ي عالق تبه ف خاص يش دة أش فائ

ة  ات االرھابي اء الجماع ه التج تج عن د ين ا ق و م اب. وھ ات ارھ ي عملي ورطھم ف ين ت تب
ا  و م ة و ھ ا الدول ي ترعاھ ة الت ة التقليدي الك المالي ن المس ا ع ائل عوض د الس ى النق ال

 عدم اثارة الشبھة حولھا.بيسمح لھذه الجماعات 
ب  - ة ال تتطل ات فردي ا كھجم ھدتھا بالدن ي ش ة الت ات االرھابي وع الھجم ة و ن محدودي

 بالضرورة تمويالت ھامة و المرور بھا عبر الساحة البنكية .

ة إ ر المنظوم اب عب ل االرھ رائم تموي ق بج ي المتعل د الحقيق م التھدي دير حج ن تق
بھة المتعلق اريح بالش دد التص اء ع ى احص ر عل مية ال يقتص ا الرس مل أيض ل يش ا ب ة بھ

ّرح  خاص المص رف األش ن ط تعملة م ة المس ات البنكي ي المنتوج تمعن ف و بال ا ھ م  كم ھ
  مبين بالجدول التالي :

نوع المنتوج البنكي أو 
  الخدمة

عمليات التنزيل و   التحويل الدولي  التحويل الوطني
  السحب النقدي

  هعدد التصاريح المتعلقة ب
  24  32  27 )تصريح 46من ضمن عدد (

ين  ذه تب ام ھ ول األرق ال و قب ة إلرس ا الدولي ة منھ ة و خاّص ويالت البنكي ورة التح دى خط م
ذه  ة ھ ت معاين ث تّم اب ، حي ل االرھ ات تموي ي عملي تغاللھا ف ل اس ن أج وال م األم

رائم ن الج وع م ذا الن ة بھ اريح المتعلق ب التص ي أغل ة ف ات البنكي دل  المنتوج ( بمع
ن℅ 64 ي  م ة ف ع خاّص ى أرض الواق ه عل ت معاينت ا تّم و م بھة ) وھ اريح بالش التص

ات  لة بعملي ة ذات الص ات النقدي اطر العملي دول مخ ذا الج ين ھ ا يب ات. كم اع الجمعي قط
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ل  ية للتحالي ة التونس ا اللجن رفت عليھ ي أش ة الت ة الميداني ه الدراس ا أكدت و م اب وھ االرھ
ي س ة و أوت ف ھري جويلي ة ش ة طيل وال 2014نة المالي ل االم اطر غس ول مخ   ، ح

  و تمويل االرھاب عبر النقل المادي للنقد في تونس. 

 التھديدات المتصلة بالتمويل   ) أ

ة  ن الدراس زء م ذا الج داد ھ ة بإع انون المكلف اذ الق ات انف ة لجھ ة الفرعي ت اللجن اتفق
م ونس تنقس ي ت اب ف ل االرھ ة بتموي وال المتعلق ادر األم اطر أن مص ة للمخ ى  الوطني ال

يين وعين أساس ذاتي : ن ل ال رار التموي ى غ رعي عل در ش وائيةو  مص ارة العش  التج
اجد)  ام المس يما أم ولين و ال س ة المتج رار الباع ى غ ة  و(عل ات خاّص ات و الھب التبرع

ات  ق الجمعي ن طري رعي  و، ع ر ش در غي ة يمص ارة الموازي ي التج ا ف ل أساس   تمث
  و التھريب.

ع  ك بقط ل وذل ر التموي ى عنص ا عل ي نجاحھ ة ف فة عام ة بص ة االرھابي ز الجريم ترتك
ة  ات المادي ب االمكاني ادر حس ف المص دره. وتختل اد مص رعية أو فس ن ش ر ع النظ

رار  ى غ ة عل كاال مختلف مل أش خص لتش ّل ش روضلك تھالك ق دخرات  االس أو الم
ة يارة و البنكي كن والس ول كالمس ع األص ور وبي ركات ... أو األج ھم والش ع األس بي

ى ة عل ات االرھابي د الجماع ا تعتم ال. كم ال األعم بة لرج رعية  بالنس ر الش ادر غي المص
  في تمويل عملياتھا على غرار االحتطاب وعائدات التھريب. 

ونس  ي ت ع ف بة للواق ا بالنس مأّم ي تتس داءات الت ات واالعت بالد  الھجم ا ال ت لھ تعرض
د اعي المح ردي أو الجم ا الف ا  ودبطابعھ و م رّجح وھ ون أني ل يك ات  تموي ذه العملي ھ

م  د ت ع  ق ع م أنھا القط ن ش ة م ات فعال راءات وسياس اذ اج د اتخ د يعقّ ا ق غيرة م الغ ص بمب
  ھذه العمليات.

ول  اريخ و ح ّم بت وع ت ذا الموض ين  19/05/2016ھ ة ب ل مغلق ة عم يم ورش تنظ
اذ  ات انف ة لجھ ارات تابع ة و إط ل المالي ية للتحالي ة التونس اليين باللجن ين الم المحلل
اط  د األنم دف تحدي اب" بھ ل اإلرھ ي تموي ة ف اليب المنتھج وعھا "األس انون، موض الق

  التي تّم الوقوف عليھا في ھذا المجال. 
يّ  د ب ات و األبو ق تص أّن التحقيق ق المخ ر ن الفري ع عناص ا م ّم إجراؤھ ي ت اث الت ح

ةو ايا إرھابي ي قض ة ف بكات مورط ؤر  ش ي ب اتلين ف فوف المق ي ص اركة ف أو المش
ل  ل تموي ن أج ر م ذه العناص رف ھ ن ط ة م اليب المنتھج ض األس رزت بع د أف وتّر، ق الت

  عملياتھم االرھابية، أھّمھا ما يلي:

 قد تّم :  النقد و استعمال  

د   - اب، وق لة باإلرھ ى ص خاص عل وزة أش ة بح ة األجنبي ن العمل ة م الغ مالي بط مب ض
  صّرحوا أثناء األبحاث أنه تّم توريدھا خلسة من بلد مجاور ذو مخاطر عالية.
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ة  - ن فئ ة م الغ مالي بط مب ار 50ض اتلين  14دين ذلك المق ة وك ر إرھابي وزة عناص بح
  .العائدين من بؤر التوتر

  و قد تّم:ھادفة للربح الالمنظمات غير استغالل  

ات  - ن جمعي ة م اعدات مالي د مس دةرص طة  لفائ اء أنش ت غط ا تح د جمعھ ابيين بع إرھ
  خيرية مختلفة كبناء المساجد

  تّم تلقيھا من دول في الشرق األوسط  إلى بعض الجمعيات تحويالت بنكية مشبوھة -

داث - ل  إح ه  و تموي ا تنتج أثّر بم ن ت باب مّم تقطاب الش ى اس ل عل ة تعم ات خيري جمعي
ذه  تخدام ھ ّم اس ا ت اد، كم ى الجھ وات إل ن دع ت م بكة األنترن ى ش ع عل ض المواق بع

  الجمعيات كغطاء لتجنيد الشباب وتسفيره إلى بؤر التوتر.

 االحتطاب :  

ذھا أش - ام بتنفي ب ق طو ونھ ات س ن عملي ت م ة تأت الغ مالي وفير مب م ت وا ت خاص تبنّ
  .الفكر التكفيري عن طريق االحتطاب

  النقل المادي للنقد وعالقته بتمويل االرھاب:   ) ب

ية  ة التونس ت اللجن ي، أطلق ا التجريب ي جانبھ اطر ف ة للمخ ة الوطني ار الدراس ي إط ف
د  دا. وق وال نق ل األم ع نق ول واق ل) ح ة حنّبع ة (عملي ة ميداني ة دراس ل المالي للتحالي

ة  ذه الدراس ت ھ اطر النقأفض د مخ ة تؤك ائج ھام ى نت ل  لال ي تموي د ف ادي للنق الم
   .15االرھاب

داد  ة إلع ات الدوري ار االجتماع ي إط ائية ف لطة القض دت الس وع أك ذا الموض ول ھ وح
ات  د عملي عوبة رص ى ص اب، ال ل االرھ رائم تموي ول ج اطر ح ة للمخ ة الوطني الدراس

ك  ة تل وال خاّص ادي لألم ل الم ر النق اب عب ل االرھ اريح تموي ى تص تم بمقتض ي ت الت
ة و د العمل ام بتوري ر النظ ات عب ة بالعملي ة، مقارن ات اإلرھابي ل العملي ي تموي ا ف أھميتھ

ن  ذة م ر محب ا غي ا يجعلھ ھولة، مم ه بس ن تتبع را يمك رك أث ي تت مي الت ي الرس البنك
  طرف المجموعات اإلرھابية.

ات تم ورة عملي ى خط ارة ال م االش ات ت ذه االجتماع ات ھ ن مخرج اب وم ل االرھ وي
ن  المية، ع ات اإلس ي المجتمع ة ف اال خاص د اقب ي تج ة الت ات الخيري ق الجمعي ن طري ع

                                                 
 

  14  في تونس ھذه الفئة تمثل أكبر فئة نقدية 
  15 أنظر الجزء المتعلق بالدراسات القطاعية
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ا  دا م ات نق ع التبرع ق جم قطري ة  يعي ة وطريق ا النھائي درھا ووجھتھ ع مص تتب
  التصرف فيھا.

ن  فرت ع ة أس الح الديوان رف مص ن ط ة م ات نوعي ام بعملي ار القي ذا اإلط ي ھ ّم ف د ت وق
نتي  ة س ة و األجنبي ة الوطني ن العمل ة م الغ ھام ز مب ي  2016و 2015حج تبه ف يش

  : كما يلي صلتھا بالتھريب و االرھاب مبينة 

  

قيمة العملة المحجوزة ، ما يعادلھا   التاريخ
 بالدينار التونسي

25/01/2015  2 681 332 

25/01/2015  103 158 

07/02/2015  4 827 836 

08/02/2015  4 848 004 

10/02/2015  565 840 

27/03/2015  7 082 990 

21/06/2015  249 380 

03/08/2015  116 820 

10/11/2015  4 500 000 

03/12/2015  103 730 

20/12/2015  155 883 

  إحصائيات الديوانة المصدر:                             

  

دا  وزة نق الغ المحج ة المب اله، أھمي ين أع دول المب ين الج ييب ي  الت ا ف ت أوجھ  27بلغ
ارس  ادل 2015م ا يع عبة م ة الص ن العمل ا م ز مبلغ ّم حج ث ت ار.  7.082.990، حي دين

نة  ي س ونس ف ھدتھا ت ي ش ة الت ات االرھابي دد الھجم ع تع ت م ة تزامن ي عملي  2015وھ
  .2016مقارنة بسنة 

حجز مبلغ  حيث تمّ  2016أخرى في سنة  حجز كما تّم حسب نفس المصدر، القيام بعمليات 
 406جھاز تعقّب سيارات وسيارة نوع بيجو  46دينار ليبي وعدد  100.000مالي قدره 

دينارا. كما تّم حجز أموال مشبوھة بقيمة  171.800بلغت  جمليّة تحمل وثائق مفتعلة بقيمة
دينارا  766.000صكوك بنكية بقيمة جملية تبلغ  05اضافة الى عدد  دينارا 495.000

  أورو تّم اخفاءه في سيارة. 1.678.940ومبلغا يساوي 
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 الجمعيات  ) ت

تشير  اذملحوظا عرف قطاع الجمعيات بعد التحول السياسي الذي شھدته تونس تطورا 
جمعية وذلك في غياب  18.000األرقام الى أن عدد الجمعيات المحدثة في تونس تجاوز 

قاعدة بيانات تضم معطيات حول ھذه الجمعيات. وقد أصبح ھذا القطاع يمثل تھديدا واضحا 
وعلى صلة مباشرة باإلرھاب، حيث تبين تورط عديد الجمعيات في شبھة تمويل نشاطات أو 

مما جعل الجھات  2014و 2011اتلين األجانب خاّصة في الفترة بين عائالت المقإعانة 
جمعية يشتبه في  150المعنية تقوم بتدابير وقائية عن طريق تعليق نشاطات شملت أكثر من 

  ارتباطھا باإلرھاب.

وللحد من التمويالت المشبوھة التي قد يتم تمريرھا عبر قطاع الجمعيات، فرض المرسوم 
مجموعة من التدابير كـالتعامل بموجب األدوات البنكية،  24/09/2011المؤرخ في  88عدد 

دينار، كما فرض اإلعالم بالمبالغ المالية التي  500بالنسبة الى العمليات التي تتجاوز قيمتھا 
و لم يتم تفعيلھا بشكل  تتلقاھا الجمعيات من الخارج، غيران ھذه التدابير تبقى غير كافية

  واضح.

بھة و  اريح بالش ي التص ة ف وال المعاين ة األم أ ووجھ ول منش ة ح ا اللجن ي تناولتھ الت
  :تبيّن ما يلي  فقد اإلرھابتمويل المتعلقة بالتونسية للتحاليل المالية و 

ى  واردة عل وال ال ب األم ات أن أغل ذه الملف تراتيجي لھ ل االس الل التحلي ن خ ح م اتض
ط  رق األوس ض دول الش رار بع ى غ ي عل أ أجنب ت ذات منش ة كان ابات المعاين الحس

كھا  ابات تمس دة حس ا لفائ ي معظمھ ت ف د كان ة وق دول األوروبي اتوال ودة  جمعي موج
ة الم ات المالي م العملي ت اھ د تراوح ونس وق ي ت ين ف ا ب اريح م ذه التص ة بھ عاين

 دينار. 3.000.000ودينار  100.000

دد  لب ع ّرحة ص ات المص ارت المؤسس ك، أش ى ذل افة ال بھة  25اض ريح بالش هتص  أنّ
ذر ي تع ت عل ا أنتج وال، كم در األم ول مص افية ح ات ض ى معلوم ول عل ھم الحص

دد  لب ع ة، ص توى اللجن ى مس الي عل ل الم ات التحلي ود 30مخرج ى وج ف، ال  مل
 ضبابية حول مصدر األموال المنزلة بالحسابات.

  نقاط الضعف المرتبطة بمخاطر تمويل االرھاب 2.2.6

 متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الھياكل االممية المختصة ذات الصلة بمكافحة اإلرھاب  ) أ

إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة االرھاب  2015لسنة  26األساسي عددتّم بمقتضى القانون 
متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الھياكل االممية من بينھا التي عھد اليھا العديد من المھام 

المختصة ذات الصلة بمكافحة اإلرھاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وباألخص 
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إعداد دراسة و .1373لقرار المتعلقة بالقاعدة وداعش وا 1267/2253قرارات مجلس االمن 
وطنية تشخص ظاھرة اإلرھاب وتمويله والظواھر اإلجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف 
على خصائصھا واسبابھا وتقييم مخاطرھا واقتراح سبل مكافحتھا وتحديد األولويات الوطنية 

 في التصدي لھذه الظاھرة .

تتعلق بمكافحة تمويل االرھاب،  ةوبالرغم من وعي المشرع بأھمية اتخاذ اجراءات جديد
احداث ھيكل مختص في النظر في ھذه المسألة، اال أن بداية العمل الفعلي لھذا الھيكل تبقى و

من أھم الصعوبات التي تعيشھا منظومة مكافحة تمويل االرھاب في تونس خاصة فيما يتعلق 
  لة بمكافحة اإلرھاب.بـمتابعة وتقييم تنفيذ قرارات الھياكل االممية المختصة ذات الص

  الخاص بتنظيم عمل الجمعيات 2011لسنة  88المرسوم عدد   ) ب

بأھمية تنظيم االطار القانوني  على اثر التحول السياسي الذي شھدته تونس ووعيا
الخاص  2011لسنة  88المرسوم عدد  صداراتّم المؤسساتي لقطاع الجمعيات في تونس، و

ليات تشغيلية تضمن رقابة ماليّة آبتنظيم عمل الجمعيات غير أن ھذا المرسوم لم يتضمن 
فّعالة تكون متّسقة مع التھديدات الحقيقيّة التي يطرحھا ھذا القطاع بفعل التغيير السياسي 

للمرحلة االنتقالية خاّصة  الحاصل ابان الثورة التونسية والمتطلبات التنظيمية والتشريعية
و في ضل غياب ھذه الرقابة المالية فقد تّمت في ضّل تنامي ظاھرة االرھاب في تونس. 

البنكية حسابات العلى إيداع و سحب أموال نقدا معاينة تجاوزات تتعلّق بإنجاز عمليات 
  دينار.  500لجمعيات تفوق السقف المحدد بــ ل

  الھياكل المعنية بمقاومة االرھاب التنسيق الوطني بين  ضعف  ) ت

استدعى المجھود الوطني لمكافحة اإلرھاب في تونس تركيز أجھزة أمنية مختصة في 
األبحاث في الجرائم اإلرھابية، اضافة الى إحداث قطب أمني لمكافحة اإلرھاب والجريمة 

 المنظمة وقطب قضائي لمكافحة اإلرھاب بدائرة محكمة االستئناف بتونس.

وتمويله يمثل اللبنة األولى   تركيز ھياكل واجراءات متعددة تختص في مكافحة االرھاب إنّ 
 يعيقفي نجاح ھذا المجھود الوطني، غير أّن تعدد ھذه الھياكل المعنية بمقاومة االرھاب 

لولوج يسمح بانظام آلي  قاعدة بيانات مجّمعة و التنسيق بينھا خاّصة في ضّل غياب فعالية
 فيبصفة آنية، وھو ما يشكل نقطة ضعف كبيرة تحد من قدرة األجھزة األمنية  الى المعلومة

  كشف المخططات االرھابية بصفة استباقية. 

  تمويلهھياكل المعنية بمكافحة االرھاب وقلة الموارد البشرية و المالية المخصصة لل  ) ث

التصاريح بالشبھة السبب في ارتفاع عدد  عودعلى مستوى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، ي
و ھو  6بلغ عدد المحللين الماليين مؤخرا يغير الُمعالجة أساسا إلى قلة الموارد البشرية اذ 

عدد يبقى دون المأمول باعتبار التحديات الھامة التي تواجھھا بالدنا فيما يتعلق بمكافحة 
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المعنية  كما يؤثر ھذا النقص سلبا على مستوى التنسيق مع الھياكل األخرىاالرھاب. 
   بمكافحة االرھاب و تمويله.

، أنَّ عدد القضاة الملحقين بالقطب 16القانون فقد تبين مؤخرا انفاذأما في ما يخص جھات 
قضية  3000القضائي لمكافحة االرھاب بلغ الثمانية فقط  وھم مكلفون بالعمل على أكثر من 

من نجاعة التتبعات  إرھابية، وھو ما يعتبر نقطة ضعف كبيرة داخل سلك القضاء تحد
  الجزائية تجاه ھذا النوع من القضايا.

الى  17و في نفس ھذا االطار أشار تقرير أعدته جمعية تونسية مستقلة مختصة في الحوكمة
وجود نقائص على مستوى التنظيم الھيكلي لألجھزة األمنية بتونس، على غرار ضعف 

لما ھو الحال بالنسبة للفرق المختصة في  االمكانيات البشرية والمادية، ومحدودية التنسيق، مث
مكافحة االرھاب الموجودة في سلكي األمن الوطني و الحرس الوطني اضافة الى  القطب 

كما تّمت االشارة الى الصعوبات التي تواجھھا  .األمني لمكافحة االرھاب والجريمة المنظمة
رھاب اضافة الى تجارة السالح المؤسسة األمنية عموما في التعاطي مع الجرائم  المالية واال

  والجرائم االلكترونية عبر االنترنات.

  دور وظيفة االمتثال لدى الخاضعين   ) ج

المالية بأنھا  عن وظيفة االمتثال في المؤسسات البنكية أوو بصفة مجانبة للحقيقة يعرف غالبا 
  غير حيوية و ال تدخل في المجال الربحي لھذه المؤسسات ، مّما قد يجعلھا مھمشة و ثانوية 

العمليات التي  تمكن من رصدحتى ت و بالتالي قد ال يتم تخصيص الموارد البشرية الكافية لھا
  التصريح بھا لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.تتعلق باإلرھاب و

  مكافحة تمويل االرھاب  مجال نجاعة التعاون الدولي في محدودية  ) ح

قتصر على تعزيز التنسيق و التعاون تإن مكافحة ظاھرة الجريمة اإلرھابية في تونس ال 
شمل أيضا مجال التعاون الدولي باعتبار طبيعة تالوطني بين مختلف الجھات المعنية، بل 

مجموعة من اآلليات على غرار إجراءات  ھذا التعاون و يغطيالبعد الدولي لھذه الجرائم. 
من  التوصل الى  تسليم اإلرھابيين و طلبات التعاون التي تمكن األجھزة األمنية  و القضائية 

  معرفة ھوية المتورطين في االرھاب و محاكمتھم .

وتعتبر محدودية طلبات التعاون الدولي المرسلة من طرف الجھات القضائية في تونس حول 
تمويله، دليال على وجود قصور في ھذه المنظومة نتيجة لغياب الكثير من  االرھاب و

  الدوافع أو المعلومات الضرورية  قصد تحليلھا واستغاللھا في توجيه طلبات التعاون الدولي.

                                                 
2017المصدر : جھات انفاذ القانون   16  
" 2016المصدر : الجمعية التونسية للحوكمة " التقرير السنوي   17  
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  تعلق بغسل األموال طلب  100من ضمنھا  354ھذا و قد بلغ عدد طلبات التعاون الدولي 
بينما لم يسجل   3أّما االرھاب فقد اقتصر عدد الطلبات المتعلقة به على  .بالفساد 105و 

  18 توجيه أي طلب تعاون دولي فيما يخّص تمويل االرھاب

كما أن عديد ھذه الطلبات المرسلة لم تتلق الجھات القضائية في تونس أي رّد حولھا وھو ما 
و عدم توجيھھا عبر المسالك قد يشير الى  محدودية المعلومات المدرجة بھذه الطلبات أ

المقبولة من طرف الدول النظيرة أو عدم احترامھا لمبدأ ازدواجية القوانين. وقد تشير في 
  النھاية الى محدودية التعاون الدولي.

  الوضع الجيوستراتيجي لتونس   ) خ

في ضل المتغيرات التي شھدتھا منطقة شمال افريقيا و المنطقة العربية عموما، أصبح موقع 
تونس الجغرافي يمثل مخاطر عالية تھدد األمن و السلم في البالد تأكد خاصة مع ارتفاع 

19.وتيرة األحداث اإلرھابية بتونس خالل السنوات األخيرة
  

و قد لعبت تغيرات المشھد الليبي دورا محوريا في تنامي الخطر االرھابي على بالدنا، حيث 
ّكن الجماعات االرھابية من ادخال كميات ھامة تضاءلت عمليات المراقبة الحدودية وھو ما م

 2013من األسلحة عن طريق ليبيا على غرار ما تّم اكتشافه في مدنين و المنيھلة في سنة 
  من تخزين أنواع كثيرة من األسلحة الثقيلة و الخفيفة.

وقد تصاعد ھذا الخطر في ضّل التجاء الجماعات المسلحة الليبية الى الھروب نحو الحدود 
التونسية تحت ضغط القتال مما قد يؤثر سلبا على المجھودات األمنية و يزيد من مخاطر 
تنفيذ ھجمات إرھابية داخل التراب التونسي  خاصة في ضّل  وجود عدد ھام من أنصار 

   األطراف المتناحرة ببالدنا .

ظمة و انتشار كما أفرزت التحوالت التي شھدتھا ليبيا توسعا ألنشطة التھريب و الجريمة المن
 يعتبر مناخ مالئم ألنشطة الجماعات ما األسلحة خاصة بعد سقوط النظام الليبي السابق  و ھو

اإلرھابية من ضمنھا تنظيم القاعدة الذي اتخذ من المنطقة قاعدة لمھاجمة دول الجوار و ھنا 
بؤر التوتر، التونسيين من المقاتلين وأخيرا تمثل عودة . يشتد التھديد اإلرھابي على تونس

بالرغم من وجود خطط للتعاطي مع ھذا الموضوع، ألبرز الذي تواجھه بالدنا. ھذا والتحدي ا
على غرار العقوبات البدنية والمراقبة األمنية المشددة بموجب قانون مكافحة اإلرھاب، االّ أّن 

تبدو  نجاعة ھذه العقوبات في اطار معاضدة المجھود الوطني لمكافحة االرھاب و تمويله
خاصة من جھة أخرى، تضمنت اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة اإلرھاب نقطة غير كافية. 

  عداد برامج اعادة تأھيل و ادماج المقاتلين اإلرھابيين العائدين.بإ

  
                                                 

2016تقرير التقييم المشترك لتونس المصدر :   18  
        Center for strategic and diplomatic studies    2015المصدر : 19



   التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب
      

  

67 
          CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللّجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة

   

  المخاطر المتعلقة بتمويل االرھاب مصفوفةالخالصة وتحديد  3.2.6

  االرھاب الى دراسة جانبين مھمين وھما:أفضت المنھجية المعتمدة في تقييم مخاطر تمويل 

  شملت خاّصة دراسة مسار التدفقات المالية المشبوھة من حيث منشأھاالتھديدات:  -
كما تّمت االشارة الي بعض  .مصدرھا و حجمھا بغض النظر عن مدى شرعيتھا ووجھتھا  و

ية المنبثقة عن الطرق و األدوات المستعملة في نقل ھذه األموال. وقد  اتفقت اللجنة الفرع
فيما يخّص مسألة تمويل االرھاب غير أن نسق  تھديدات مرتفعةلجنة القيادة أن تونس تواجه 

 في تراجع.ھذه التھديدات 

تعدد الھياكل والجمعيات  تكوينبالجوانب التشريعية المتعلقة ب تعلقت أھمھانقاط الضعف:  -
العدد الى  إلضافةبا،  التنسيق الوطنيما يحد من نجاعة االرھاب وتمويله م كافحةالمعنية بم
محدودية االمكانيات المادية والبشرية و لتصاريح بالشبھة المتعلقة بتمويل اإلرھابالمحدود ل

 مكافحة في ضل تصاعد خطر المتغيرات الجيوستراتيجية للمنطقة.الألغلب الھياكل المعنية ب
ضعف مرتفعة  ن تونس تشكو من نقاطو قد اتفقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيادة أ

 بخصوص مسألة تمويل االرھاب.نسبيا  
بخصوص تمويل االرھاب كما ھو  مخاطر مرتفعةوبناء على ذلك يستنتج أن تونس تواجه 

  مبين بمصفوفة المخاطر المبينة أدناه :
  مصفوفة مخاطر تمويل اإلرھاب

  
  

  
  
  
  

ت
دا
دي
تھ
ال

 

مرتفعة  تمويل االرھاب
مرتفعة 
   نسبيا
متوّسطة
منخفضة
 نسبيا

منخفضة
منخفضة نسبيا منخفضة مرتفعة  مرتفعة نسبيا متوّسطة

 نقاط الضعف
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  القطاع البنكيمخاطر  1.7

 تموقع القطاع البنكي التونسيفي  1.1.7

القطاع البنكي التونسي في وضعية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية من حيث  يعتبر
ة. حيث يحتل المرتبة الثانية بعد المغرب التي يبلغ عدد السكان لكل فرع يرفصال اتمؤشر

ساكن لكل فرع  12100فيما يتمركز في مستوى  بتونس 6500ساكن مقابل  6000بنكي بھا 
  باألردن.

 العربية بالدول الصيرفة مؤشرات تطور 

  20مؤشر الصيرفة  عدد السكان لكل فرع بنكي  البلد
  %66.1   6.500  تونس
  % 68  6.000  21المغرب
  %2334  22 12.100        االردن

ساھم ھذا القطاع في خلق مواطن الشغل حيث سّجل عدد العاملين ي، و على مستوى التشغيل 
في نفس فرع بنكي  124 فتح. و يفسر ھذا التطور اإليجابي ب2015سنة  %1.7ارتفاعا بـبه 

والية ، ال سيما في المناطق الحضرية  24، في نطاق سياسة توسيع الشبكة البنكية في  السنة
في موفى  فرع 1701بلغ عدد الفروع البنكية إجماال  و بذلكذات الكثافة السكانية العالية. 

و يوضح الرسم البياني التالي تطور العدد . 2014سنة فرع ل 1625مقابل  2015سنة 
  الجملي للعاملين بالقطاع البنكي .

  البنكي  تطور العدد الجملي للعاملين بالقطاع

  2015المصدر: التقرير السنوي للجمعية المھنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية لسنة      

                                                 
  = عدد الحسابات البنكية/ عدد المتساكنين  )Taux de bancarisation( الصيرفة مؤشر  20  

21 BANK AL-MAGHRIB - RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE EXERCICE 2015 
  )2015التقرير السنوي للبنك المركزي األردني ( 22
  )2015التقرير السنوي السابع و الثالثون لجمعية البنوك في األردن (  23

18933
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ة  روع البنكي رة  خاللكما يوضح الرسمان التاليان تطور شبكة الف ، اضافة  2015-2013فت
  الى تطور مؤشر التركز البنكي لذات الفترة .

  تطور عدد السكان لكل فرع بنكي (باألالف )  شبكة الفروع البنكية

  
  2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي  :المصدر

يتعلّق باإليداعات المعبأة من قبل البنوك و القروض المسندة من قبلھا ،فتشير  فيماو 
إجمالي  من%97المقيمة تستحوذ على نسبة ، أن البنوك 2015 إلى نھاية سنةاإلحصائيات 
 من إجمالي القروض. و فيما يتعلّق بالمبالغ، فتشير األرقام المبيّنة  %98اإليداعات و 

التالي إلى نصيب كل من البنوك المقيمة و غير المقيمة في تجميع اإليداعات و منح  بالجدول
  القروض.

  حصة البنوك المقيمة و غير مقيمة في تجميع االيداعات و منح القروض

  2015المصدر : التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي 

 .المودعين صنف حسب المعبّأة اإليداعات توزيع اآلتي البياني الرسم يبيّن و

 

 

 

  

اإليداعات و القروض إلى 
 2015 موفى سنة

البنوك  حصة
 مقيمةال

حصة البنوك غير 
 مقيمةال

 المبلغ الجملي

ن يللحرفاء ( بماليإيداعات 
 الدنانير )

52071 1511,475 53582,475

ن يقروض للحرفاء ( بمالي
 الدنانير)

59604 1091,238 60695,238
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  )%اإليداعات المعبأة حسب صنف المودعين (بــ

  
  2015المصدر : التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي           

تشير   2015و فيما يتعلّق بأنظمة الدفع، فإّن اإلحصائيات الخاصة بسنة  من جانب آخر ،
 قد  24للمقاصة"" المصرفية المشتركة العدد الجملي لعمليات المقاصة عبر منصة  إلى أّن 

، موّزعة وفقا رمليون دينا 119  156,148  عملية بمبلغ جملي قّدر بــ  48 390  580بلغ 
مع اإلشارة إلى أّن المبلغ الجملي لعمليات المقاصة خالل سنة لنوع الورقة المالية كالتالي 

 : مليون دينار 124 885,960 قد بلغ 2016

  

نقديات "العمليات المنجزة من قبل قد اتضح أّن و في نفس اإلطار الخاص بأنظمة الدفع، ف
عملية بمبلغ جملي قّدر بــ  مليون 58 على ، 2015سنة خالل عددھا قد اقتصر " تونس

  مليون دينار. 7191

بطاقة فيما  3067000بــ  2015قّدر خالل سنة  25ھذا و يشار إلى أّن عدد البطاقات البنكية
  تاجر. 13 661قّدر عدد التجار المنخرطين في خدمة الدفع بواسطة البطاقات البنكية بــ 

                                                 
 24 cles/?lang=ar-http://www.sibtel.com.tn/telecompensation/chiffres   
 25 http://www.monetiquetunisie.com/index.php/fr/statistique.html   
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في المنظومة الوطنية لمكافحة  كفاعل أساسي من جانب آخر، فإّن تحليل أھمية القطاع البنكي
ت الجغرافية للبالد من حيث تموقعھا في غسل األموال  ال يمكن أّن يتّم في منأى عن المعطيا

شمال افريقيا و قربھا من عديد الدول االوروبية من جھة وخصوصية  العالقة  التي تربطھا 
مع الجارتين الجزائر و ليبيا من حيث طبيعة القطاع البنكي بالدولة األولى في الذكر و الواقع 

لھا تأثير كبير على مستوى الخطر األمني و السياسي بالقطر الليبي و ھي عناصر خارجية 
  الذي يمثّله القطاع من حيث جاذبيته لغسل األموال.

و بغرض دراسة مخاطر القطاع البنكي التونسي و الوقوف على مستوى التھديدات التي 
في مجال غسل األموال و نقاط الضعف التي يعاني منھا ، تّم االعتماد على آلية البنك  تترّصد

اطر الدول في مجال غسل األموال و تمويل اإلرھاب. و تتكون ھذه اآللية الدولي لتقييم مخ
من العديد من المحاور منھا ما ھو مخصص لتقييم التھديدات العامة و القطاعية كما تضمنت 
مجموعة من المحاور لتقييم نقاط الضعف القطاعية والعامة للدولة وفقا لعوامل مختلفة لھا 

  للمخاطر و قد تّم تحديدھا حتى تتناسب و القطاع موضوع التقييم. تأثير على المستوى النھائي

  في تھديدات القطاع البنكي  2.1.7

إّن تحديد مستوى التھديدات التي يمثّلھا القطاع البنكي في مجال غسل األموال، يلوح شديد 
يمكن لھا أن االرتباط بمدى جاذبية ھذا القطاع لألموال المشبوھة ولعّل من أبرز األرقام التي 

نذكر أھمية عدد التصاريح الواردة من ھذا القطاع على اللّجنة  تعكس ھذه التھديدات،
من  % 97و التي مثّلت ما يقارب  2017إلى بداية  2005التونسية للتحاليل المالية منذ سنة 

 :مجموع التصاريح الواردة على اللّجنة 

   
  الماليةالمصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل 

و على الرغم من أّن أھمية ھذا الرقم تعتبر نسبية و قد تفّسر في جانب منھا بمحدودية وعي 
تھم في مجال مكافحة غسل بقية الخاضعين لواجب التصريح بالواجبات المنوطة بعھد

، إال أنّه و في المطلق ال يمكن نفي أّن النسبة المتعلقة بالمؤسسات البنكية كمصدر ھام األموال
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للتصاريح بالشبھة تعكس أھمية اإلقبال على الساحة البنكية التونسية كقناة لتمرير أموال 
مشبوھة حيث أن التحليل االستراتيجي للتصاريح التي تّمت إحالتھا على القضاء من قبل 

من ھذه التصاريح  % 47، أظھر أن نسبة 2011اللّجنة التونسية للتحاليل المالية منذ سنة 
علّقت بملفات مصنّفة ضمن المرحلة األولى و الثانية من مراحل غسل األموال أي المحالة قد ت

  م فكرة استغالل الساحة البنكية التونسية كمنصة عبور. يدعمرحلتي التوظيف و التمويه مما 

تصريحا بالشبھة  414، تّمت إحالة عدد 2005من جانب آخر، تشير األرقام إلى أنّه منذ سنة 
عن مؤسسات بنكية و تعلّقت بعمليات غسل أموال و قد تّم فتح تحقيق على القضاء صدرت 

في أغلبھا لتضافر قرائن قوية على استغالل المؤسسات البنكية المتواجدة بالساحة المالية 
التونسية في عمليات فعلية لغسل أموال و بذلك تّم االرتقاء بالشبھة الحاصلة في بداية العملية 

المتداخلين في العمليات المالية المسترابة موضوع الملفات المحالة إلى تھمة غسل أموال ضد 
 و التي تّم فتح تحقيق في جلّھا. 

  
  المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

من جانب آخر، فإّن الحديث عن غسل األموال يستدعي بداھة تحديد حجم المبالغ المشتبه في 
الذي تواجھه المؤسسات البنكية  حجم الرھان الماليمصدرھا لتكوين صورة أوضح عن 

الذي قد يكون مصدر إغراء للعاملين بھا باعتبار أّن نشاط ھذه المؤسسات ھو قائم بالنھاية و
على قبول الودائع و انجاز العمليات المالية مقابل عموالت تزداد قيمتھا بارتفاع حجم المبالغ 
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ر إلى أنّه وفقا للتحليل االستراتيجي للتصاريح الصادرة المعھودة لھا.  و في ھذا السياق ، نشي
و إلى غاية موفى  2011عن مؤسسات بنكية و التي تّمت إحالتھا على القضاء منذ سنة 

  10، اتضح أّن معدل حجم األموال موضوع الملفات المحالة على القضاء قّدر بــ  2016
  مليار دينار. 

ه وفقا لمخرجات ذات التحليل اتضح أن نسبة تناھز و لتفسير اوضح لھذا الرقم ، نشير أنّ 
مليون  10من التصاريح التي تمت إحالتھا على القضاء قد تعلّقت بمبالغ مالية تفوق  53%

  دينار تليھا في المركز الثاني  التصاريح التي تعلّقت بمبالغ تراوحت بين ما يعادل مليون 
 % 75لھذين الرقمين يستخلص أّن ما يفوق  . و وفقا  % 26مليون دينار و ذلك بنسبة  10و 
من الملفات الصادرة عن المؤسسات البنكية و التي ثبُت وجود قرائن قوية و متضافرة على  

أنّھا تتعلّق بنشاط غسل أموال قد تعلّقت بمبالغ ھامة تعّد بما يعادل ماليين الدينارات مما 
ل األموال الستغاللھا كحلقة في يعكس مدى جاذبية الساحة البنكية لمھندسي عمليات غس

  مسار التبييض.   

  
  المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

و في ذات السياق المتعلّق بالتحديد الكمي لألموال المشتبه في مصدرھا، و حيث أّن القانون 
المتعلّق بمكافحة اإلرھاب و منع غسل األموال، منح للّجنة في   2015-26األساسي عدد 

أيام يتّم في  5صالحية تجميد األموال موضوع العمليات المشبوھة مّدة  131فصل ال
ف على النيابة العمومية التي من صالحياتھا إّما اإلبقاء على التجميد أو غضونھا إحالة المل

رفعه. و في ھذا اإلطار تشير اإلحصائيات أّن اللّجنة التونسية للتحاليل المالية قامت منذ سنة 
  .دينار التونسي مليون 90جملي ما يناھز  بتجميد مبلغ 2011



   التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب
      

  

75 
          CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللّجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة

   

و في إطار التعّمق في مصادر التھديدات المحيطة بالقطاع البنكي التونسي في مجال غسل 
األموال ، يلوح جليا وفقا لإلحصائيات المتعلقة بصفة األشخاص المتداخلين في العمليات 
المشبوھة التي ارتأت التحريات إحالتھا إلى النيابة العمومية لتضافر القرائن القوية الرتباطھا 

من التصاريح بالشبھة المحالة قد تعلّقت بأشخاص  % 70غسل اموال، أّن أكثر من  بنشاط
غير مقيمين تبعا للتعريف المعتمد بمجلّة الصرف ، أي أّن أغلب العمليات المشبوھة قد تّمت 
بالعملة األجنبية و بذلك يستخلص أنّه تّم استغالل الحسابات المفتوحة لدي مؤسسات بنكية 

كحسابات عبور الغرض منھا التمويه و فصل األموال عن مصدرھا األصلي متواجدة بتونس 
  غير المشروع و إضفائھا المظھر الشرعي بأختام تونسية.  

  
  المصدر: إحصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية

ضة لالستغالل من و حيث وفقا لما تّم بيانه آنفا ، فإّن الساحة البنكية التونسية تلوح جد معرّ 
قبل غاسلي األموال خاصة في مرحلة التمويه أي المرحلة الثانية من المسار التقليدي لتبييض 
األموال و بالنظر للحجم الھائل لألموال التي تّم تجميدھا خالل الخمس سنوات األخيرة و التي 

لمالي للملفات التي الحجم الھائل للرھان ا لىإمليون دينار باإلضافة  18ناھز معدلھا السنوي 
من الناتج  % 2مليار دينار أي ما يناھز  2سنوي بــ ال همعدل ھا و الذي يقّدرتسادر تتمّ 

، فإّن جميع ھذه العوامل كانت سببا في تصنيف تھديدات القطاع لتونسالمحلي االجمالي 
لة لغير أنّه يعتبر وجھة مفضّ  جلياالبنكي التونسي في مستوى مرتفع نسبيا خاصة و قد اتضح 

  المقيمين.
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  في نقاط ضعف القطاع البنكي 3.1.7

إّن تحديد نقاط ضعف القطاع البنكي التونسي اعتمد على محورين أساسين، األول ارتكز 
على تقييم مؤشرات عامة لھا تأثير مباشر على نوعية الرقابة الخاصة بمكافحة غسل األموال 

البنكية التي بدورھا تمّس من المستوى العام لنقاط و الثاني تعلّق بمؤشرات خاصة بالخدمات 
  ضعف القطاع البنكي.

نقاط ضعف القطاع البنكي في مستوى و وفقا للترقيم المسند لمختلف العوامل ، فقد تمركزت  
   كما يبرزه الرسم البياني التالي :مرتفع نسبيا 

  

  تقييم المؤشرات العامة في  ) أ

بالنسبة لنقاط ضعف القطاع البنكي باألساس إلى   مستوى الترقيمل االرتفاع النسبييعود 
  التالية:نقاط الضعف ترقيم ل االرتفاع العام

  مستوى إلمام موظفي البنوك بمكافحة غسل األموال : 

مكافحة غسل األموال و حول ھذا المؤشر، تجدر اإلشارة أن أول خط دفاع في منظومة  
بالقطاع البنكي تتمثّل في الموظفين العاملين بالفروع و الذين ھم في عالقة مباشرة بالحرفاء 

التي متطلبات لوتستوجب منھم طبيعة عملھم القيام بتدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء وفقا ل
ھذا  من المعايير الدولية.جاء بھا قانون مكافحة تمويل اإلرھاب ومنع غسل األموال المستمدة 

النوع من الموظفين ھو أحد أھم الحلقات التي يجب التركيز عليھا لتعزيز نجاعة القطاع 

  مرتفع

  

  مرتفع نسبيا

  

  متوسط
  

  منخفض نسبيا

  

 منخفض
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يات النقدية التي تعادل أو لبالعم الى البنك المركزي التونسي التصريحواجب و فيما يخّص 
فان عديد البنوك لم المنجزة من طرف  الحرفاء العرضيين، و 26دينار 5000تفوق ما قيمته 

 . العملياتھذه تقم الى اآلن بواجب التصريح ب

  تطبيق العقوبات اإلدارية و الجزائية: 

ةعدم  ات اداري ال  اصدارأية عقوب دم امتث ق بع ة تتعل ة لإلجراءات و جزائي المؤسسات البنكي
  التراتيب الخاصة بمكافحة غسل األموال و

  :توفر و إمكانية النفاذ إلى المعلومات المتعلّقة بالمستفيد الحقيقي 

خلط حيث يتّم عامة  أھم العوائق المتعلّقة بھذا المؤشر تتلخص في فھم المصطلح في حد ذاته
مفھومه مع مفھوم مسير الذات المعنوية و بالتالي عدم القدرة على توفير البيانات المتعلقة 

 27الخاصة بحرفاء القطاع البنكي للسلطات عند االقتضاء. بالمستفيدين الحقيقيين

 نقاط ضعف المنتجاتفي   ) ب

من  6من جانب آخر، فإن مستوى مؤشر نقاط الضعف، يُفّسر في جزء منه بتصنيف عدد 
مستوى مرتفع نسبيا فيما تمركزت بقية  فيالتي شملھا التقييم و المنتجات  لبنكيةالخدمات ا

  الخدمات في مستوى متوسط.  

 اعتمدت لجنة القيادة ،الخدمات البنكية المرتبطة بالمنتجات وضعف الولتقييم مستوى نقاط 
  آلية البنك الدولي:  مثلما حّددتھاعلى تقييم العوامل التالية 

  القيمة الجملية .1
  حجم معدل العمليات .2
  المستوى العام للمخاطر التي تمثلھا قاعدة الحرفاء .3
  وجود مظھر االستثمار .4
  النشاط القائم على النقدمستوى  .5
  مدى تواتر العمليات المالية الدولية .6
     مدى استعمال الخدمة دون االفصاح عن الھوية / استعمال عام للخدمة .7
   وجود أنماط /تطبيقات عن  استغالل  الخدمة البنكية في غسل األموال  .8
   استعمال الخدمة البنكية في التھرب الضريبي و التحيل .9

  صعوبة الحصول على أرشيف العمليات  .10
  استعمال الخدمة البنكية عن بعد .11
  امكانية توفير الخدمة البنكية عن طريق وكالء .12
 توفر آليات رقابة خاصة و اضافية تتعلّق بمكافحة غسل األموال للخدمة البنكية .13

                                                 
  26 الموجه الى الوسطاء المقبوليين 2012لسنة  11وفقا لمقتضيات منشور البنك المركزي  التونسي عدد  

و المتعلق بالمستفيدين الفعليين  2017مارس  02المؤرخ في  2017لسنة  3المالية القرار عدد  التونسية  للتحاليل أصدرت اللجنة     27  
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خدمات بنكية مصنّفة منتجات و  6تتضّمن عدد  تّم تحديد قائمةفقد  كما تّمت اإلشارة إليه ، و
على القطاع البنكي التونسي من خالل ثبوت أھليتھا لالستغالل كقنوات  خطورةاألكثر  ذات 

و ذلك وفقا للردود الواردة علينا من المؤسسات البنكية المتواجدة بتونس و التي  غسل أموال
و فيما يلي بيان  تّم توجيه االستبيان إليھا باإلضافة إلى رأي الرقابة المصرفية في الموضوع.

  ھذه الخدمات :

أي  0,72: بلغ مستوى نقاط الضعف النھائي لھذه الخدمة الصيرفة الخاصة/إدارة األموال .1
مرتفع نسبيا و يفّسر ھذا الترقيم بأن أغلب الردود الواردة علينا أشارت أنه لم يقع دراسة 
الحجم الجملي لھذه الخدمة و ال تتوفر بيانات حول  معدل حجم العمليات باإلضافة إلى أّن 

رفاء الذين يقبلون على ھذه الخدمة يصنّفون  من ذوي المخاطر باعتبار أنھم من نوعية الح
أّن إلى غسل األموال دون التفطن  حساباتھم و عملياتھمأصحاب الثروات و يسھل عبر

 مصدرھا غير شرعي. 

: تعتبر ھذه الخدمة من بين أكثر الخدمات البنكية التي تّمت خدمات التجارة الدولية .2
ملفات غسل األموال التي قامت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بدراستھا معاينتھا في 

وإحالتھا على القضاء و قد تعلّق جلّھا بمبالغ جد ھامة كانت معنونة بعمالت أجنبية.  وقد 
أكدت نتائج آلية البنك الدولي ھذا المعطى من خالل تصنيفھا في المركز الثاني من حيث 

 أي مرتفع نسبيا. 0,69قطاع البنكي بمستوى عام بلغ تمثيلھا كنقطة ضعف بال

تعتبر ھذه الخدمة البنكية ھي األخرى من بين أكثر األدوات التي  التحويالت الدولية : .3
تّمت معاينتھا في الملفات المحالة على القضاء من قبل اللّجنة. بلغ الترقيم المسند لھذه الخدمة 

الترقيم بأھمية كل من الحجم الجملي للمنتج و  أي مستوى مرتفع نسبيا و يفّسر ھذا 0,68
معدل العمليات به باإلضافة إلى أھمية النشاط النقدي و طبيعة ھذه الخدمة البنكية التي تقوم 

ازاء جرائم غسل  باألساس على عمليات مالية دولية مما يرفع من مستوى الخطر الذي تمثّله
 األموال أو تمويل االرھاب.

: بلغ المستوى النھائي )…Western Union/MoneyGram( الخدمات تحويل االمو .4
أي انّه مصنّف ضمن نقاط الضعف المرتفعة نسبيا ويفّسر  0,66لنقاط ضعف ھذه الخدمة 

بالخدمة باإلضافة إلى عدم توفر بيانات حول  وى بأھمية النشاط النقدي المرتبطھذا المست
المنتج القائمة على ھذا آخر ، فإّن طبيعة  اآلمر بالدفع عند قبول األموال في تونس. من جانب

عتبر أحد العوامل التي ساھمت في الرفع من المستوي النھائي تتحويل األموال بين الدول 
 لنقاط الضعف الخاصة بھذه الخدمة.
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 0,66: بلغ المستوى النھائي لنقاط ضعف ھذه الخدمة 28 خدمات تأجير الخزائن الحديدية .5
قع دراسة تأي انّه مصنّف ضمن نقاط الضعف المرتفعة نسبيا و يفّسر ھذا المستوى بأنه لم 

الحجم الجملي لھذه الخدمة و ال تتوفر بيانات حول  معدل حجم العمليات باإلضافة إلى أّن 
مة كما أنّه يستحيل على المؤسسة البنكية حجم النقد يعتبر مرتفعا جدا نظرا لطبيعة الخد

معرفة نوع العمليات المنجزة نظرا ألن عقد الكراء يلزم البنك بتوفير الخزائن الحديدية و 
تأمينھا دون معرفة ما يقوم الحرفاء بوضعه بھذه الخزائن و ھو ما قد يجعله مالذا لغاسلي 

غسل أموال و ھي السرية المطلقة  األموال باعتبار أنھا توفر أحد أھم عوامل نجاح عملية
 خاصة و أنّه قد ثبت على الصعيد الدولي استغالل ھذه الخدمة ألغراض غير شرعية.

بلغ المستوى  الحسابات الجارية المفتوحة بأسماء أشخاص معنويين غير مقيمين: .6
أي انّه مصنّف ضمن نقاط الضعف المرتفعة نسبيا.  0,64النھائي لنقاط ضعف ھذه الخدمة 

 تميز بأھمية العمليات المالية الدوليةي الجملي لھذه الخدمة مرتفعا نسبيا. وعتبر الحجم ي
نظرا لطبيعة الحساب المعنون بالعملة األجنبية باإلضافة إلى أّن نوعية الحرفاء تّم  المنجزة

التي  على معنى قانون الصرف بتونس و تصنيفھا ذات مخاطر نظرا لصفتھم كغير مقيمين
  ع من خطر استغاللھم في عمليات غسل أموال عابرة للحدود. رفّ تُّ 

  بخصوص تطور الجرائم المالية و مدى جاذبية الخدمات ووفقا لسبر آراء البنوك 
أنّه ليس للبنوك أي إلى  و المنتجات في استغاللھا في جرائم غسل األموال، تشير النتائج

الضعف المرتبطة بالمنتجات نقاط بخصوص التھديدات التي تحوق بھا و مشترك تصور 
  الخدمات التي يقّدمونھا للحرفاء.و

عدى النقد و قطاع شركات التجارة الدولية التي تمثل فيما فكما يبرزه الرسم البياني التالي و  
ن باقي المنتجات المذكورة مثل االعتمادات إمخاطر مرتفعة نسبيا لدى بعض البنوك ف

الدفع اإللكتروني و العمليات مع القطر الليبي ال تمثل المستندية و بطاقات الدفع و وسائل 
ت سالفة مخاطر ھامة اال في تقدير بنك واحد لكل منتج أو خدمة من المنتجات و الخدما

  الذكر.

                                                 
رار عدد     28  ة في الق ذه الخدم ة  2تّم تخصيص باب خاص بھ ادئ التوجيھي ق بالمب ة المتعل ل المالي ة التونسية للتحالي للجن

  ترابة و التصريح بھا و الخاصة بالمھن المالية. لترصد العمليات أو المعامالت المالية المس
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طر قريب جدا لمستوى عالي اخمو بالتمّعن بدقة في المصفوفة، يبرز أّن تموقع مؤشر ال
المخاطر مما يستخلص منه  أنّه توجد العديد من العوامل التي يجب العمل عليھا و تصحيح 

على التھديدات للحد من الخطر العام الستغالل مسارھا للتقليص من نقاط الضعف و الضغط 
  القطاع البنكي التونسي في غسل األموال على الصعيدين الوطني و الدولي.

ضرورة إيجاد حلول لھا لتالفيھا مطلقة من حيث الولوية األذات  نقاط الضعفمن بين و 
موال الفاسدة كي في استقطاب األالحد من تأثيرھا على المستوى العام لخطر القطاع البنو
في الجدول  مرتبة حسب األولوية التالية ، العناصر، نشير إلى  استغالل نظامه في تبييضھاو

  :  التالي

  جدول : تحديد األولويات و ترتيبھا بغرض خفض المخاطر للقطاع البنكي

 الترقيم تحديد األولويات  

 1 إلمام موظفي المؤسسات البنكية بمكافحة غسيل األموال

 2 فعالية اإلجراءات و الممارسات الخاصة بالرقابة المصرفية

 3 فعالية انظمة االمتثال

 4 فعالية متابعة العمليات المشبوھة و التصريح بھا

 5 توفر و تطبيق العقوبات اإلدارية

 6 توفر و امكانية النفاذ إلى المعلومات المتعلّقة بالمستفيد الحقيقي

 7 بطريقة موثوق فيھاتوفر نظام لتحديد الھوية 

 7 توفر و تطبيق العقوبات الجزائية

 9 توفر مصادر معلومات مستقلّة

  
و سوف يتم التطرق الى كل ھذه العناصر من حيث االجراءات و التوصيات الواجب اتخاذھا 
فوريا و األخرى على المدى القريب و المتوسط في خطة العمل على المستوى الوطني و 

  .ختام ھذا التقرير التي سنعرضھا في
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  مخاطر السوق الماليّة 2.7

 في تقديم  قطاع األوراق المالية 1.2.7

يبلغ ، وشركة وساطة بالبورصة  23 ، 2015في موفى سنة  نشط بالّسوق المالية التونسيةت
ونسية عّدة جھات من البالد الت بين متوزعة افرع 31عدد الفروع التجارية التابعة لھا 

  ماليين دينار.  10يتراوح رأس مالھا بين مليون و و

  و وفقا لمعيار نوعية التراخيص المسندة ، تتوزع شركات الوساطة كما يلي : 

  شركة مرّخص لھا في ممارسة نشاط التّصرف في محافظ األوراق الماليّة الفرديّة.  21 -
 شركات وساطة بالبورصة تمارس نشاط المؤسسة الراعية. 10 -
شركة تمارس نشاط مسك و حفظ حسابات األوراق المالية التي تصدرھا شركات  17 -

 المساھمة العاّمة.

و يتميز قطاع السوق المالية بتوفر إطار قانوني شامل يكّرس إلجراءات الرقابة حيّزا ھاما  
ابعة بمت مكلّفة مستقلةتعديلية وھيئة إدارية باعتبارھا تسھر على تطبيقه ھيئة السوق المالية 

  مدى امتثال العاملين بالقطاع للتشريع الجاري به العمل لضمان حقوق المّدخرين.

من جانب آخر و في إطار حماية السوق المالية التونسية من مخاطر استغاللھا في غسل  
محصالت اجرامية اتّخذت مصالح ھيئة السوق المالية مجموعة من التدابير واإلجراءات 

  مكافحة اإلرھاب.منع غسل األموال وبھدف تفعيل اإلطار القانوني و الترتيبي المتعلّق ب

القائمة على المقاربة  لقطاع في مجال غسل األموال تّم االعتماد علىو لتقييم مخاطر ھذا ا
محورين أساسين يتجّسد األول في تحديد التھديدات فيما يقوم المحور الثاني على استخراج 

   .موالاأل لغسلنقاط ضعف القطاع التي يمكن استغاللھا من قبل المجرمين 

  األوراق الماليةتھديدات قطاع في  2.2.7

االجمالي  داخليمن الناتج ال  % 21,1، 2015في موفى سنة  29جم رسملة البورصةبلغ ح
باألساس إلى عملية رسملة بعض البنوك العمومية التي مّكنت من تعبئة موارد ذلك يعود و

بحجم رسملة البورصات  في  امقارنتھإذا ما تّمت  ةضعيف نسبة يوھ، ھامة بصفة استثنائية
على غرار  % 75و   % 50دول ذات اقتصادات مماثلة لتونس أين تصل النسبة إلى 

  المغرب و األردن. 

في ، يشار إلى أّن رسملة البورصة التونسية قد بلغت 30من جانب آخر متّصل بتحديد المبالغ
بلغ حجم المبادالت على مستوى أسواق  وقدمليون دينار  300.19 ،2016سنة  موفى

                                                 
  ھيئة السوق المالية – 2015التقرير السنوي   29

http://www.cmf.tn/indicateurs-sur-la-participation-%C3%A9trang%C3%A8re-4 30 
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الرغم من أّن ھذه األرقام قد تعكس  وعلىمليون دينار.  1740,7 خالل ذات السنة، البورصة
منظور غسل األموال تعتبر ھذه  ومنضعف مردودية البورصة التونسية إالّ أنّھا في المطلق 

ر أموال ذات مصادر غير لتمري استغاللھا كمالذاألموال ھامة من حيث المبلغ حيث يمكن 
  شرعية بھدف غسلھا و ھو ما يعتبر تھديدا لھذا القطاع.

في  31ية الخاصة بقطاع البورصةو في ذات السياق المتعلّق بالبحث في األرقام االحصائ
قّدر حجم اقتناءات األجانب لألسھم المدرجة  2016تجدر اإلشارة إلى أنّه خالل سنة  ،تونس

مليون دينار فيما بلغ حجم مبيعات األسھم من قبل ذات الصنف  142,8بالبورصة التونسية 
مليون دينار و بذلك تقّدر مساھمة األجانب في رسملة السوق المالية  262,2من الحرفاء 
  أي ما يناھز الربع. % 24,45التونسية بــ 

، فإّن عدد  2017-2005و وفقا إلحصائيات اللّجنة التونسية للتحاليل المالية المتعلّقة بالفترة 
تصريحا أي  12التصاريح بالشبھة الواردة على اللّجنة من وسطاء البورصة لم يتجاوز 

  من مجموع التصاريح الواردة. % 0,58بنسبة تقّدر بــ 

  

  
  المصدر: إحصائيات اللّجنة التونسية للتحاليل المالية

، 2011ّم قبوله خالل سنة اّن أغلبھا قّد ت التصاريح يبرزكما أّن التوزيع الزمني لقبول ھذه 
بعمليات ذات صلة بالنظام السابق، ليتدنى مرة  امرتبطكان مباشرة إثر الثورة أي أّن أغلبھا 

  أخرى عددھا خالل السنوات الموالية كما ھو مبيّن بالرسم البياني أدناه : 

                                                 
http://www.cmf.tn/indicateurs-sur-la-participation-%C3%A9trang%C3%A8re-4 31 
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  المصدر: إحصائيات اللّجنة التونسية للتحاليل المالية

أنّه في إطار دراسة الملفات الواردة على اللّجنة التونسية للتحاليل لكن يشار في ذات السياق 
المالية، تّمت إحالة مجموعة من التصاريح بالشبھة  على القضاء و قد تّم ضمنھا معاينة 
استغالل البورصة التونسية في دمج  محصالت أعمال فساد تتمثّل أساسا في قبول رشاوى 

مع اإلشارة إلى أّن التصاريح قد صدرت  ،ألف دينار 300متھا في بعض الملفات يناھزت ق
  عن مؤسسات بنكية و ليس عن وسطاء بالبورصة. 

و وفقا لما سبق فإن ضعف عدد التصاريح بالشبھة الواردة من ھذا القطاع يعتبر في حّد ذاته 
 .تھديدا ھاما من حيث امكانية استغالل البورصة التونسية لغايات اجراميةمؤشرا يعكس 

فيما يتعلّق بصفة األشخاص على معنى مجلّة الصرف ، يشار إلى أنّه من بين الملفات و
الشبھة بالصادرة عن الوسطاء بالبورصة و التي تّمت إحالتھا على القضاء لتأكيد التحريات 

ھذه كل و وفقا ل. بشخص غير مقيم ھاالقائمة بشأن العمليات المصّرح بھا، تعلّق أحد
 داء ترقيم مرتفع نسبيا لتھديدات قطاع البورصة في مجال غسل األموال.المعطيات فقد تّم اس

  األوراق الماليةنقاط ضعف قطاع في  3.2.7

م مجموعة من العوامل األساسية المعتمدة في تحديد نقاط ضعف قطاع يو فقا لمخرجات تقي
 0,57بلغ البورصة بآلية البنك الدولي ، فقد تحّصل ھذا القطاع على مستوى متوسط بترقيم 

  .  1من 
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  في تقييم المؤشرات العامة  ) أ

بالترقيم المسند للنقاط التالية مرتبة بحسب درجة المتوسط لنقاط الضعف مستوى اليفّسر 
  :التقييم

  اإلجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة: 

مھمة مراقبة امتثال العاملين بالقطاع إلى ھيئة السوق المالية بوصفھا سلطة تعديل  تعود 
للسوق المالية التونسية. و على الرغم من قيام ھذه السلطة بنشر مجموعة من النصوص 

ھا القانونية الھادفة إلى تفعيل اإلطار القانوني و الترتيبي الخاص بمكافحة غسل األموال إالّ أنّ 
 ،منظومةالو ھو ما يعتبر من النقائص الھامة في  صّ تكوين فريق مراقبة ميداني مختتقم بلم 
قد كان له انعكاس كبير على عدد التصاريح الواردة من ھذا القطاع في ضل غياب المراقبة و

  و العقوبات اإلدارية.

الرقابة  أن فعالية في اللجنة الفرعية المكلّفة بتقييم السوق المالية وعليه اعتبر المقيمون
 .بعنوان ھذا العنصر 1من  0.5بدرجة  مستوى متوسطاسناد ترقيم يفّسرمما  ةمحدود

  مستوى إلمام موظفي وسطاء البورصة بمكافحة غسل األموال : 

في في مجال مكافحة غسل األموال ن بھذا القطاع من تدني المستوى المعرويشكو المھني
التي كان لھا انعكاس كبير على عدد التصاريح ھو ثاني أحد أھم العوامل ، وتمويل االرھابو

 الواردة من ھذا القطاع  و التي تكاد تكون منعدمة على الرغم من أھمية التھديدات الواقعة
  .المحتملةو

 : أنظمة االمتثال لدى وسطاء البورصة 

يتعلّق بضبط التدابير جديد بنشر ترتيب  2017قامت ھيئة السوق المالية  خالل شھر جانفي 
بالتدابير  االتطبيقية لمنع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرھاب و الذي تضّمن قسما خاص

  مرتفع

  مرتفع نسبيا

  

  متوسط

  منخفض نسبيا

 منخفض
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المستوجبة في مجال الرقابة الداخلية والتكوين المستمر. و نظرا لحداثة نشر ھذا الترتيب فإنه 
  ال تتوفر أساسيات لتحديد فعالية أنظمة االمتثال لدى وسطاء البورصة.

االمتثال و قلة المراجع القانونية لفائدتھم في  بإدارةالبشرية المكلفة كذلك فان ضعف الموارد 
  .ھذا العنصر  بعنوان 1من  0.5بدرجة  متوسطمستوى ترقيم تدعم المجال 

  نقاط ضعف المنتجاتفي   ) ب

فيما يلي النتائج الكاملة لتقييم نقاط ضعف المنتجات ذات الصلة بھذا القطاع اعتمادا على 
 :التاليةالعوامل 

  القيمة الجملية  -
  حجم معدل العمليات -
  المستوى العام للمخاطر التي تمثلھا قاعدة الحرفاء -
  وجود مظھر االستثمار -
  مستوى النشاط القائم على النقد -
  مدى تواتر العمليات المالية الدولية -
     مدى استعمال الخدمة دون االفصاح عن الھوية / استعمال عام للخدمة -
   في غسل األموال  استغالل  الخدمة وجود أنماط /تطبيقات عن   -
   استعمال الخدمة في التھرب الضريبي و التحيل -
  صعوبة الحصول على أرشيف العمليات  -
  استعمال الخدمة عن بعد -
  امكانية توفير الخدمة عن طريق وكالء -
  توفر آليات رقابة خاصة و اضافية تتعلّق بمكافحة غسل األموال للخدمة  -

النتائج بعد فرز و تحليل اجابات وسطاء البورصة على االستبيانات وقد تّم التوصل الى ھذه 
التي تّم توجيھھا لھم في اطار المنھج االستبياني المعتمد بالتقييم الوطني لمخاطر غسل 

  األموال و تمويل االرھاب.
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  مخاطر قطاع التأمين 3.7

  32تموقع قطاع التأمينفي  1.3.7

مقيمة مختّصة في  غير مؤسسات 6 من بينھا مؤسسة 28في تونس قطاع التأمين  يضمّ  
فروع تابعين لشركات أجنبية). و فيما يتعلّق  4مكاتب تمثيلية و  2عمليات إعادة التأمين (

  بالمؤسسات المقيمة فھي تتوّزع وفقا لالختصاصات التي تباشرھا كاآلتي : 

 مؤسسة تباشر مختلف أصناف التأمين  15 -
 مؤسسات مختصة في التأمين على الحياة 5 -
 والقروض الصادرات تأمين في مختصة سسةمؤ -
  التأمين. إعادة في مختصة مؤسسة -

وسيط في  1112من ناحية أخرى، يرتكز سوق التأمين على شبكة ھاّمة من وسطاء التأمين (
موّزعين على كافة  2015في سنة  944حيث بلغ عددھم  "نّواب التأمين") أھّمھا 2015

عدد منتجي  . كما بلغمكتبا  80 اھحيث يبلغ عدد السمسرةمكاتب إلى باإلضافة جھات البالد 
  منتج تأمين.  88 التأمين الذين يعملون بسوق "التأمين على الحياة"

 بالنسبة العالمية التأمين سوق معامالت رقم من %0,02 حّصة ھذا القطاع ما قدره وتمثل
بالجزائر و  %0,03بمصر و  %0,05بالمغرب و  %0,07بينما بلغت  2015 لسنة

بجنوب إفريقيا. و تعتبرھذه النسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالدول المتقدمة كالواليات  0,96%
ألمانيا و %5,7و فرنسا بـ  %7,4و المملكة المتحدة بـ %10,1واليابان  بـ %26,8المتحدة بـ

  .%5,3بـ

  تھديدات قطاع التأمين في  2.3.7

حيث  ،قطاع التأمين تطّورا إيجابيا متواصال خالل السنوات الخمس األخيرة، عرف نشاط
و  2011الفترة المتراوحة بين تطّور نشاط مؤسسات التأمين خالل السنوي ل معّدلال ّدرقُ 

. و قد ظّل ھذا القطاع مرتبطا أساسا بفرع تأمين السيارات الذي بلغت نسبته %8,4 بـ 2015
لم تتجاوز الحصة الراجعة  حين ، في 2015من إجمالي األقساط الصادرة لسنة  45,8%

لفرع التأمين على الحياة و تكوين األموال و التي عادة ما يتم استھدافھا من قبل غاسلي 
في المغرب و  % 34,7السنة  ذاتمع اإلشارة إلى أنّھا بلغت خالل   %18األموال ، نسبة 

األقساط  من إجمالي % 53بــ  نشاطالعالمي لھذا ال المعدلفي مصر و قد قّدر  % 46,9
  الصادرة. 

  

                                                 
  2015التقرير السنوي لقطاع التأمين   32
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 توزع رقم المعامالت حسب أصناف التأمين

  
  2015السنوي لقطاع التأمين المصدر: التقرير 

في النشاط االقتصادي خالل سنة  33مينأمن جانب آخر، فقد قدرت نسبة اندماج قطاع الت
منخفضة مقارنة بعديد الدول األخرى على غرار جنوب  و ھي نسبة جدّ  %2بـ،  2015

% و الواليات  9,3% و فرنســا  9,2% و سـويسـرا 10و بريطـانيا  % 14,7إفريقيا 
 %. 6,2% وذلك مقــابل  معــّدل عــالـمي فــي حـدود  3,05% و المغرب  7,3المتحدة 

دينار  27ذا المؤشر إلى حدود دينار و ينخفض ھ 151كما قّدر قسط التأمين على الفرد بــ 
لقسط التأمين على الفرد الخاص بفرع التأمين على الحياة و تكوين األموال.  و يعتبر ھذا 

 2015المستوى منخفض خاصة و أن المستوى العالمي لقسط التأمين على الفرد قّدر في سنة 
  .دينار 1243دوالر أمريكي أي ما يناھز  621,2بــ 

ات التي تشير بكل وضوح الى أن قطاع التأمين ال يعتبر قطاعا اقتصاديا البيانو وفقا لھذه 
و باعتبار تدني نسبة الداخلي اإلجمالي مھما من حيث قيمته المضافة في تكوين الناتج 

قطاع فى مستوى ھذا التّم تقييم مستوى تھديدات اندماجه في االقتصاد الوطني و عليه 
لتقييم يؤكد على ضرورة متابعة مستوى ھذه التھديدات مع العلم و أن فريق ا. منخفض نسبيا

بمزيد دراسة طرق عمل و رقم معامالت وسطاء التأمين باعتبارھم خاضعين لواجب العناية 
المتعلق بغسل األموال و تمويل  2015لسنة  26تجاه الحرفاء على معنى القانون عدد 

  االرھاب.

  نقاط ضعف قطاع التأمين في  3.3.7

  متوسط :درجة تمركز مستوى نقاط ضعف قطاع التأمين في 

                                                 
نسبة اندماج القطاع : رقم المعامالت / الناتج المحلي االجمالي    33  
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  في تقييم المؤشرات العامة لنقاط الضعف   ) أ

 26بواجباتھم المنصوص عليھا بالقانون عدد   محدودية وعي العاملين بشركات التأمين 
بمكافحة االرھاب و منع غسل األموال و ھو ما انعكس مباشرة على  متعلّقال 2015لسنة 

 عدد التصاريح بالشبھة الصادرة عن ھذا القطاع و التي تكاد تكون منعدمة.
  

 
  المصدر: إحصائيات اللّجنة التونسية للتحاليل المالية

و من المظاھر األخرى لمحدودية وعي العاملين بالقطاع بالواجبات المنوطة بعھدتھم، فقد 
فقط من  % 50جاء بالردود على استبيان تقييم المخاطر المرسل إلى شركات التأمين ، أّن 

عالقة عمل مع حريف مصنف ذو  انشاءالمؤسسات تقوم بطلب موافقة اإلدارة العامة قبل 
عندما يكون الحريف من ممثلي المخاطر  %40قلّص  ھذه النسبة إلى مخاطر عالية  و تت

السياسية المرتفعة. و من المفارقات التي تُبرز كذلك عدم وعي موظفي شركات التأمين 
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غسل في عمليات  لستغالاال عرضةاالكثرھو و  الوماأل تكوينالتأمين على  منتج -
من انواع االستثمار حيث يقوم اعتباره من المنتجات المتصلة باالدخار وبكونه نوعا االموال ب

 باألساس على دفع اقساط مالية لمؤسسة التأمين و تجميع المبلغ لسحبه في انتھاء العقد.

سنوات.  لذا يسھل  3فترة العقد حسب االتفاق بين الطرفين وھي مدة ال تقل عن  و تحدد 
االموال و التستّر على مصدرھا الحقيقي غير  توظيفاستغالل ھذا المنتج  بغرض 

قبل الفترة  الستعماله في غسل األموال في فسخ العقد التقليديةالمشروع.  و تتمثل الطريقة 
شراء عقارات أو أي  في دمجھا قصد و استغاللھا ولاسترجاع قيمة االصوالمحددة 

  عات القانونية.منأى عن التتبّ في  استثمارات أخرى

وحيث أن فسخ عقود االدخار في منتجات التأمين على الحياة تتعارض مع الھدف األساسي 
المرتقب منه وھو التمتع باالمتيازات الضريبية فان مثل ھذه الممارسات تؤكد بأن الھدف 
األساسي من ھذه العمليات ليس اال التمويه باخفاء المصدر غير الشرعي لتلك األموال قصد 

  غسلھا و ادماجھا و اضفاء شرعية وھمية عليھا.

االكثر ارتفاعا من حيث  نقاط   منتجاتو مصنف ضمن الوھ "التأمين على الوفاة " منتج -
ة نتظمة للمستفيد  في حالة وفاالضعف  و يتمثل ھذا المنتج في دفع رأس المال أو أقساط م

 خالل مدة العقد، ويعتبر االقرب الى الخدمات االستثمارية من التأمين التقليدي. المؤمن عليه

"توقع خطر الموت " و تغطيته عبر تأمين أحد المقربين للمشترك  و ھو مبدأ يعتمد على  و
ما قد يؤدي الى ارتفاع امكانية استعماله  لغرض غسل االموال. وعادة ما يكون الدفع في ھذه 

، انه في اغلب االحيانأنه تجدر االشارة الى  غيرالحالة عبر قسط واحد لمبلغ مرتفع. 
البنكية لتغطية القروض في صورة وفاة المستفيد.  مؤسساتتستعمل ھذه العقود "كضمان" لل

وھو ما يحد نسبيا من امكانية استعمالھا لغرض غسل االموال بما ان مؤسسات القرض تقوم 
 من ناحيتھا بأخذ تدابير العناية الواجبة .

وينص على دفع المال عبر قسط  أو اقساط متعددة  للمستفيد   "التأمين على الحياة" منتج -
 ا بقي المؤمن عليه على قيد الحياة في نھاية العقد. اذ

ھو مزيج من العقود المذكورة اعاله  و يعني انھا توفر التامين   "التامين المختلط"فرع  -
  .ال عند االستحقاق في صورة الوفاةعلى الحياة و دفع رأس الم
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كما تبرزه مصفوفة  متوسط،ووفقا لما تقّدم فقد تمركزت مخاطر قطاع التأمين في مستوى 
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  قطاع التمويل الصغيرمخاطر  4.7

  التمويل الصغيرفي تقديم  قطاع  1.4.7

الذين ال الطبيعيين تقدم خدمات التمويل الصغير مجموعة من المنتجات المالية لألشخاص 
تمّكنھم من حيث  ،ة الفتقادھم للضمانات الالزمةالبنكييمكنھم التمتع بخدمات المؤسسات 

  . ىالصغر والمھنالحرف  االستثمار في قطاع الحصول على تمويالت صغرى لھدف تشجيع

  و يشار إلى أّن النسيج المؤسساتي لقطاع التمويل الصغير يتكّون من نوعين من المؤسسات:

مؤسسات  6ماليين دينار. و عددھا  3شركات خفية االسم ال يقل رأس مالھا عن  -1
 ناشطة.

ألف دينار. و قد تّم بعث إلى حد  200جمعيات ذات اعتماد جمعياتي أدنى حدد بــ  -2
 24/09/2011المؤرخ في  2011لسنة  88التاريخ جمعية واحدة طبقا ألحكام المرسوم عدد 

 289المتعلّق بتنظيم الجمعيات، لكن من جانب آخر تشير األرقام أّن القطاع يتكّون من عدد 
المتعلق  1999جويلية  15المؤرخ في  67-99قا ألحكام القانون عدد جمعية تّم انشاؤھا طب

بالقروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات و ھو نص سابق لمرسوم الخاص بتنظيم 
 .2011لسنة  117مؤسسات التمويل الصغير عدد 

ة تسمى  ل الصغيرو تشرف على ھذا القطاع سلطة تعديلي ة التموي ة وھي  سلطة رقاب محدث
   .2011ر نوفمب 05المؤّرخ في  2011لسنة  117عدد المرسوم  بموجب 

امو ل مھ ل الصغير تتمثّ ة التموي لطة رقاب ي س ا ف ل  أساس راخيص لمؤسسات التموي ناد الت إس
  .و تطبيق العقوبات التأديبية عند االقتضاء    لمؤسساتا و القيام بالرقابة تجاه ھذهالصغير 

ل  25المؤرخ في  2016لسنة  35قد منح القانون عدد و   ق بضبط النظام  2016أفري المتعل
ة "األساسي للبنك المركزي التونسي ، ھذه السلطة صفة العضو في  ة الرقاب ةھيئ  االحترازي

ا من السلط  ،التي تتمثل مھمتھا في "الكلية دابير الواجب اتخاذھ ق بالت إصدار توصيات تتعلّ
  .التعديلية للقطاع المالي وتنفيذھا بھدف المساھمة في استقرار النظام المالي 

  فتشير االحصائيات الى ما يلي : و فيما يتعلّق بنشاط مؤسسات التمويل الصغير،

  دينار مليون  487 ناھز ما ي 2015الجارية الى موفى سنة  التمويالت الصغرىبلغ حجم
كما يبينه  % 34أي بنسبة نمو فاقت  2014موفى سنة  مليون دينار الى 362مقابل 

 :الرسم التالي 
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اللجنة الفرعية المكلفة بتقييم القطاع ؤكد تو بالتالي . خدمات مؤسسات التمويل الصغير
بالخصوص على ضرورة متابعة تطور حجم ھذا القطاع  المالي المنبثقة عن لجنة القيادة

 و تحيين و مراجعة مستوى التھديدات المرتبطة به . على كثب

  نقاط ضعف قطاع التمويل الصغير:في  3.4.7

  .متوّسط درجة تمركز الترقيم العام لنقاط ضعف قطاع التمويل الصغير في مستوى

  

  و يفّسر ھذا المستوى بالعوامل التالية : 

 :شمولية اإلطار القانوني 

المتعلّق بمنع غسل  2015لسنة 26تخضع مؤسسات التمويل الصغير للقانون األساسي عدد  
عن سلطة رقابة التمويل األموال و مكافحة تمويل اإلرھاب. باإلضافة إلى صدور مذكرة 

متعلّقة بوضع برامج و تدابير من شأنھا  2017مارس  15بتاريخ  13تحت عدد الصغير 
  الحّد من مخاطر غسل األموال و مكافحة تمويل اإلرھاب بالقطاع.

  

  

  مرتفع

  

  مرتفع نسبيا

  

  متوسط

  

  منخفض نسبيا

  

 منخفض
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  :رقابة التمويل الصغير 

. يرتلعب سلطة رقابة التمويل الصغير دورا ھاما في رقابة نشاط مؤسسات التمويل الصغ
يتجسد دورھا في مراقبة عملية منح التمويل كما تقوم باتخاذ عقوبات تأديبية في صورة عدم و

  احترام القوانين. 

لفائدة  2017وقد قامت سلطة رقابة التمويل الصغير بتنظيم دورة تكوينية في فيفري 
عدد مؤسسات التمويل الصغير للتعريف بالتزاماتھا المحمولة عليھا طبق القانون 

حول  2017. كما نظمت دورة تدريبية أخرى لفائدة المفتشين لديھا في فيفري 2015لسنة26
ھذا وقد تمت برمجة القيام  الرقابة في مجال مكافحة غسل األموال و تمويل االرھاب.

للتحقق من مدى احترام مؤسسات التمويل الصغير  2017بعمليات تفتيش ميدانية خالل سنة 
 غسل األموال  لقانون مكافحة االرھاب و منع للموجبات المحمولة عليھا طبق

 : التعاطي مع المنتج عن بعد 

بعض مؤسسات التمويل الصغير لحرفائھا خالص األقساط الشھرية باستعمال الھاتف  تتيح 
أو البطاقات مسبقة الدفع المسّوقة من قبل مصالح البريد  "mdinar"اعتمادا على تطبيقة 

الت من تحصيل مبلغ التمويل عبر الھاتف بالتنسيق مع التونسي و تمكنھم في بعض الحا
وھذا االجراء من شأنه أن يدعم االدماج المالي لھذا الصنف من الحرفاء  البريد التونسي.

الذين لم يشملھم القطاع البنكي و ال يمثل نقطة ضعف ھامة في مجال غسل األموال و تمويل 
 االرھاب.

 أھمية العمليات المنجزة نقدا : 

 . يطرح انجاز ھذا النوع من العمليات اشكاال بخصوص شرعية مصدر األموال 

 : التصاريح بالشبھة 

تم ادراج مؤسسات التمويل الصغير حديثا في قائمة األشخاص الخاضعين لواجب التصريح 
األمر الذي قد يفسر عدم تلقي  2015لسنة  26بالشبھة و ذلك في القانون األساسي عدد 

عدم وعي العاملين اللجنة لتصاريح بالشبھة صادرة عن ھاته المؤسسات والراجع إلى 
 بمؤسسات التمويل الصغير بالواجبات المنوطة بعھدتھم في مجال مكافحة غسل األموال.

و وفقا للطرح السالف عرضه، فقد تمركزت مخاطر قطاع التمويل الصغير في مستوى 
  :ةالتالي المخاطربمصفوفة  ينكما ھو مب" متوسط " درجة
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 منخفضة

منخفضة نسبيا منخفضة  متوّسطة
مرتفعة 
 نسبيا

 مرتفعة 

 نقاط الضعف
  

على من خطر استغالل القطاع في غسل األموال، وجب التركيز حسب األولوية  و للتوقي
  التالية: العناصر

 و ترتيبھا بغرض خفض المخاطر لقطاع التمويل الصغير األولوياتتحديد 

 العوامل التي يجب التركيز عليھا
 الترتيب حسب األولوية

 1 فھم العاملين بالقطاع لمكافحة غسل األموال

 2 متابعة العمليات المشبوھة و التصريح بھافاعلية 

 3 فعالية االجراءات و الممارسة الخاصة بالرقابة

 3 توفر و تطبيق العقوبات االدارية

 5 فعالية ادارة االمتثال

 6 نزاھة العاملين بالقطاع

 7 توفر و فاعلية إجراءات االلتحاق بالمھنة
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  مخاطر مھنة المحاماة 5.7

، بالھيئة الوطنية 2017عدد المحامين المرّسمين الى حدود شھر فيفري يشار إلى أنّ 
  محامي. 8 330للمحامين بتونس قّدر بـ  

  المحيطة بمھنة المحاماة تھديداتالفي  1.5.7

لبحث في عديد العوامل الداخلية ان تحديد التھديدات الخاصة بمھنة المحاماة مرتبط  با 
كبير في امكانية استغالل االستشارات في اطار ھذه المھنة  الخارجية التي قد يكون لھا تأثيرو

  في الھندسة القانونية لعمليات يجري من خاللھا غسل أموال مصدرھا غير مشروع.

  و من بين أھم ھذه العوامل نذكر:

  العدد الھام لفئة الذوات الطبيعية والمعنوية غير المقيمة المتواجدة بتونس و لجوئھا إلى
 المحامين.خدمات 
  الوضع الجيوسياسي الحالي لتونس الذي ما انفّك يتأثّر بالوضع السياسي و األمني بالقطر

أي ما  2011الليبي كبروز موجة قدوم عدد ھام من الليبيين الى تونس لالستقرار بھا منذ سنة 
  سنوات و ال تزال األزمة متواصلة إلى غاية التاريخ. 6يزيد عن 

 سيس الشركات غير المقيمة من قبل األجانب و خاصة الليبيين.اقتناء العقارات و تأ 
  .أھمية التدفقات النقدية و استعمالھا في اقتناء أمالك و عقارات بتونس 

 لسنة 4 عدد للمرسوم وفقا و األجانب، قبل من العقارات باقتناء الخاصة بالنقطة يتعلّق فيما و
 فصال تضّمن الذي و ، العقارية بالعمليات المتعلق 1977 سبتمبر 28 في المؤرخ 1977
 مسبق ترخيص بموجب تتم ان البد اجنبية اطراف فيھا عقارية عملية كل ان"  به جاء واحدا
 قانون إصدار  2005 ماي 11 بتاريخ تمّ  ، بالبالد االستثمار دعم إطار في و". الوالي من
 الوالي رخصة من  االجانب جميع اعفاء«  تمّ  أنّه  07 عدد بفصله نصّ  الذي  40  عدد

 واألراضي الصناعية بالمناطق المبنية والمحالت األراضي تسويغ أو اقتناء الى بالنسبة
  .»السياحية بالمناطق

 ليبيا الجزائر،( العربي المغرب دول مواطني خصّ  قد التونسي المشّرع أنّ  إلى يشار و
 مع المبرمة الثنائية لالتفاقيات وفقا لھم بالسماح ذلك و المجال ھذا في بامتيازات) والمغرب

 مع مبرمة ثنائية اتفاقية( الوالي رخصة على الحصول دون سكنية عقارات بشراء الدول ھذه
 ديسمبر 9 في المغرب ومع 1963 جويلية 26 في الجزائر ومع 1961 جوان 14 في ليبيا

1964.(  

 بحوالي تقدر تونس في الليبيين امالك عدد أنّ  اإلحصائيات تبين ، االجراءات لھذه وفقا و
  .الجملي المساكن عدد من%  6 يقارب ما أي 2015في مسكن ألف 200
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لقضاء ان 
تونسيين في
ت كبرى و ذ
ة في تمرير

رقيم متوسط

  اماة

 األموال و
شمل 34يان

ة و البيانية

مول على
المتعلق بم 2
علم بأنھم ھم

  ليل المالية

غسل األمو
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طار دراسة
 منھا على ا
لمحامين الت
طة بصفقات
اتھا البنكية

تّم اسداء تر

مھنة المحا

اطر غسل
 شأن استبي
جات الرقمية

إلبالغ المحم
2015لسنة

ليس لھ 3%

     
جنة التونسية للتحا

 لمخاطر غ

017 -ل الماليّة

ق تبين في إط
ة مجموعة
تب بعض ال
فساد مرتبط
غالل حسابا

  شرعي.

عطيات فقد ت

ط ضعف م

 العام لمخا
لواردة في
أھم المخرج

 بواجب اإل
ل 26ي عدد

6ادل نسبة

                   
ت تحت إشراف اللج

م الوطني

لتونسيّة للتحاليل

ذات السياق
 تّمت إحالة
خدمات مكات
 من جرائم ف
بية و استغ
رھا غير الش

قا لھذه المعط
  ال.

في نقاط 2

 تقييم الفھم
 للردود الو
رض تباعا أ

ھو متصل
ن األساسي
ام أن ما يعا

                   
سة تربص أنجزت

التقييم

  

اللّجنة ا
   

وفي ذ
والتي
إلى خ

أتتت
ضريب
مصدر

و وفق
األموا

.5.7

حول
ووفقا
نستعر

فيما ھ
القانون
األرقا

         
دراس  34
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مكافحة في
لحرفاء في
فيد التذكير
ء و بالتالي
محاماة في
رعية على
ساسي لسنة
 " كل  من

136فصل 
ھذاون بعد 

صريح، تفيد
جھة رقابية

اإلجابات ة
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منظومة الم
 الضامن لل
لعله من المف
 حد السواء
الل مھنة الم
طة غير شر
لقانون األس
ترابة و إن

ولى من الفص
ال يدركون 

واجب التص
 بوجود ج
 تفرقت بقية

 ب

                   

 مكونات م
محاماة ھي
امالتھم. و ل
كافحة على
 يساء استغال

أنشط ةموارا
يح صلب ا
مالت المستر
 الفقرة األو
امينمن المح

المحامين لو
ھم دراية ل

"، في حين

يل اإلرھاب
   

 
                   

 قبل إحدى
أن مھنة الم
سوية في معا
عدالة و المك

حتى الغ
 قانونية لم
د نص صر
ت و المعام
ب مقتضيات
 إال أن فئة م

دى امتثال 
ليس ستبيان

ة للمحامين"

وال وتمويل
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واضح من
أساسا في أ
ى السبل الس
منظومة الع
كجھة إبال
ضع ھندسة

وجود م من
يح بالعمليات
يح " حسب
غة جزائية،

ي مراقبة مد
ضوع االست
ھيئة الوطنية

  كيل العام.

غسل األمو
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وجود فھم و
طى يتمثل أ
رشادھم إلى
ساسي في م
بان أدرجھا
ف إلى وض
". و بالرغم
لزم بالتصر
جب التصريح
ة ذات صبغ

لمختصة في
موض حامين

ختيارھم "الھ
ة وحيدة للوك

 لمخاطر غ

017 -ل الماليّة

يجة عدم و
ة ھذا المعط
نون و في إر

رف اساة ط
ه المعادلة ب
 طرق تھد
وراق بنما "
ملالمحامي

 القيام بواج
عات قانونية

ة الرقابية ال
من المح %

باخأصابوا  
مية و إجابة

م الوطني

لتونسيّة للتحاليل

س ھذه النتي
س و خطورة
 تطبيق القان
ھنة المحاما
المشرع ھذه
 أساليب و
ة قضية "أو

بان ايقر  2
 عمدا عن
ض نفسه لتبع

  ب.

وص الجھة
%80ام أن 

%12، صة
لنيابة العموم

التقييم

  

اللّجنة ا
   

تعكس 
تونس
حسن
أن مھ
راع ا
بلورة
شاكلة

2015
يمتنع

يعرض
الواجب

بخصو
األرقا
مختص
بين ال
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ية وھو ما
اليل المالية
ى المعايير

 

 األرقام ان
بير العناية
عن دوافع و
ة قليلة من
 ناتجة في
ن المحامي
القية للمھنة
فاظا  على
 ة المنظمة.
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رقابيھيئة د 
ونسية للتحا
 االمتثال إلى

كل ،  تبين 
ي نطاق تداب
طع النظر عن
شمل إال فئة
 العتبارات
ة المھنية بين
رات األخال
 المشرع حف
كال الجريمة

 ب

                   

مھنة بوجود
ع اللجنة التو
ا و بالتالي

قة مع الموك
ھا يدخل في
اله . و بقط
و إن لم تش
 التصريح
ھوم العالقة
غفل االعتبار
 حّمله إياھا
حة كافة أشك

يل اإلرھاب
   

 
                   

أصحاب الم
 التنسيق مع
 عليه دوليا

 بداية العالق
وا ان جميعھ
م المبين أعال
ه الردود و
اع لواجب
عن تغير مفھ
 جديد لم يغ
ة و وقائية
ال في مكافح

وال وتمويل
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أدم معرفة
ن للتدخل و

متعارف و

الواجبة في
اعتبرو بھم

ة وفقا للرسم
ت فان ھذ
رفض للقطا
ھنة نشأت ع
يه إلى دور
ير احترازية
ه دورا فعاال

غسل األمو
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عدستخلص
ية للمحامين
ى مع ما ھو

بير العناية ا
 تّم استجواب
قية األجوبة
ھذه الموجبا
منسوب الر

للمھن جديدة
متعارف علي
مراعاة تدابي
اد ذلك بإسن

 لمخاطر غ

017 -ل الماليّة

إلجابات، يس
لھيئة الوطني
عمل يتماشى

ب اتخاذ تداب
حامين الذين

تراوحت بق 
المحاماة لھ
قد تعكس م
ج التزامات
التقليدي الم
 المحامي م
الجتماعي و

م الوطني

لتونسيّة للتحاليل

ب مختلف اإل
عي دعوة ال
ع برنامج ع

  ة.

تعلق بواجب
من المح %

بة في حين
ات قطاع ا
مين فإنھا ق
ع عن ادراج
حيث دوره ا
تقتضي من
 و السلم اال

التقييم

  

اللّجنة ا
   

حسب
يستدع
لوضع
الدولية

فيما يت
20 %

الواجب
مبررا
المحام
الواقع
من ح
التي ت
األمن
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لتالي تباين

  

سباب كانت
لى ذلك ان
تنسب إلى

لقائمة على
سل األموال

   نسبيا . 
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سم البياني ال

سمعظم األ
و الدليل عل
 يمكن ان ت

القولتقييم اي 
مكافحة غسل

توى مرتفع

 ب

                   

 ، يبين الرس

آلراء و  م
ا الواجب و
و التي ال

لمعتمدة في
 الخاصة بم

مھنة في مست

يل اإلرھاب
   

 
                   

جب اإلبالغ
  معارض.

، اختلفت ا
 عالقة بھذ
صريح بھا و

اصر ال للعن
عية الرقابة

  تھا.

ط ضعف الم

وال وتمويل
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عه إلى واج
م 31ؤيد و

 بمعارض 
له ي ليس

اجب التص
  م عليھا.

ماة تّم وفقا
ر على نوع
ة في حد ذات

 العام لنقاط

غسل األمو
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ي من إخضاع
مؤ 19ن بين

ت إجابتھم
 المھني الذ
عمليات الوا
محامي التكتم

مھنة المحام
تأثير مباشر
طبيعة المھنة

كز  الترقيم

 لمخاطر غ

017 -ل الماليّة

ف المحامي
ي للمحامين

ن التي كانت
خالل بالسر
د نطاق الع
جب على المح

ط ضعف م
 عامة لھا ت
 مرتبطة بط

معتمدة تمر

م الوطني

لتونسيّة للتحاليل

تصل بموقف
ف الشخصي

بة للمحامين
خص في اإل
رع قد حدد

ومات الواجب

ستخراج نقاط
 مؤشرات
نة و أخرى

 للمنھجية الم

التقييم

  

اللّجنة ا
   

فيما يت
الموقف

بالنسب
تتلخص
المشر
المعلو

إّن اس
قياس
بالمھن

و فقا
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. 

 بالمھنة و

ھا في غسل

طر كما أّن
العمال أو

، لمحاماة 
 تبرزه 
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  .2003ن 

بھذه المھنة.

ن العاملين

ھل استغاللھا

ثلي المخاط
ستشارات ا

صة بمھنة الم
نسبيا ، كما

 ب

                   

  ة :

ح منذ قانون

ل األموال ب

المنجزة بين

 ھو ما يسھّ

سياسيين ممث
تصين في اس

 ل االموال.

ضعف الخاص
ب مرتفعة ن

يل اإلرھاب
   

 
                   

وامل التالية

جب التصريح

مكافحة غسل
 لمھنة.

لمعامالت 
 االموال. 
و ف عن بعد

 أشخاصا س
محامين مخت

خاطر غسل

 و نقاط الض
مويل إرھاب

وال وتمويل
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اس إلى العو

ضوعھا لواج

 في مجال م
دة من ھذه ال
الص في ال
بع مصدر ا
و الحريف

ث تتضّمن 
لق األمر بم

ية  حول مخ

ن التھديدات
ل أموال و تم

غسل األمو
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نسبيا باألسا

 مسألة خض

 متخصص
شبھة الوارد
 كوسيلة خال
كبيرا في تتب
ين المحامي

ر عليا حيث
تفاع إذا تعلّق

 يھم.
حسيسيية وت

ناده لكل من
خاطر غسل

 لمخاطر غ

017 -ل الماليّة

قيم المرتفع ن

لمحاماة من

رقابي ذاتي
صاريح بالش
كانة ھامة

رح اشكاال ك
ن العالقة بي

ذات مخاطر
ر قابل لالرت
ة عن موكلي
ورات تكويني

 الذي تّم اسن
 عرضة لمخ

  طر التالية:

م الوطني

لتونسيّة للتحاليل

ود ھذا الترقي

وقف مھنة ال

ياب لھيكل ر
للتصبه انعدام 

حتل النقد مك
ئھم مما يطر
كن ان تكّون

 ال.
ة العمالء ذ
ى المخاطر
رفون بالنيابة
دم القيام بدو

قا للمستوى 
ھذه األخيرة

وفة المخاطر

  

  نسبيا

  ط

  ض نسبيا

 ض

التقييم

  

اللّجنة ا
   

  

و يعو

مو -

غيا -
شبه -
يحت -

حرفائ
يمك -

االموا
فئة -

مستوى
يتصر

عد -

و وفقا
فإّن ھ
مصفو

  

  

مرتفع

  

مرتفع

  

متوسط

  

منخفض

  

منخفض
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  مھنة المحاماةالمحيطة بخاطر مالمصفوفة                          

ت
دا
دي
تھ
ال

 

 مرتفعة 

  مرتفعة نسبيا

 متوّسطة
مھنة 
 المحاماة

منخفضة نسبيا

 منخفضة

 متوّسطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 
 نسبيا

 مرتفعة 

 نقاط الضعف
 

و وفقا لما سبق بيانه ، يتّجه  التركيز على  إيجاد حلول للعوامل التالية بھدف الحد من نقاط 
  حّد من مخاطرغسل األموال:تأن   اي من شأنھتالمھنة و الالضعف التي تشھدھا ھذه 

  جدول: تحديد األولويات و ترتيبھا بغرض خفض المخاطر لمھنة المحامين

 الترتيب حسب األولويات االعوامل التي يجب التركيز عليھ

 1 احداث جھاز ذاتي للرقابة و آلية لالمتثال

 2 تفعيل االجراءات و الممارسة الخاصة بالرقابة

 3 متابعة العمليات المشبوھة و التصريح بھا

 4 تطبيق العقوبات الجزائية

  

 5 فھم العاملين بالقطاع لمكافحة غسل األموال

 6 تطبيق العقوبات االدارية

 7 نزاھة العاملين بالقطاع

 8 توفير انظمة تمكن من التحقق من سالمة وثائق ھوية الحرفاء

  

  



   التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب
      

  

116 
          CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللّجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة

   

  مخاطر مھنة الخبراء المحاسبين 6.7

المتعلّق بمكافحة اإلرھاب و منع غسل األموال إدراج  2015لسنة 26تّم وفقا للقانون عدد 
ذلك بالتنصيص عليھم الخبراء المحاسبين صراحة ضمن الخاضعين لواجب التصريح و 

ضمن المھن و االعمال غير المالية المحددة و ذلك في إطار االمتثال إلى   107بالفصل 
 المعايير الدولية في المجال.

   892 ،2015و وفقا لإلحصائيات المتوفرة، فقد بلغ عدد الخبراء المحاسبون في أواخر سنة 
سية. و يشار إلى أّن ھذا العدد قد شھد نسبة عضو مرّسم بھيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التون

خبير  400حيث قّدر العدد آنذاك بــ  2005مقارنة بسنة  % 123نمو ھامة قّدرت بــ 
  ب. محاس

. و تمويل اإلرھابمكافحة غسل األموال  ةمونظمويشّكل الخبراء المحاسبون جزءا من 
المحددة من قبل الجامعة  الدولية معايير المحاسبة باعتماديلتزم الخبراء المحاسبون بتونس و

المعمول بھا وحول التحيّل و معايير التدقيق الدولية  أحكاماالتي تتضّمن  الدولية للمحاسبين
  في تونس.

أن يقوم بتدابير العناية  2015لسنة  26و ينبغي على الخبير المحاسب طبقا للقانون عدد 
متاحة يتولى الخبراء المحاسبون الحصول الواجبة . للغرض و في حدود االمكانيات التقنية ال

على المعلومات من الحرفاء و يبحثون في السجل التجاري و المصادر المفتوحة  عن أي 
معلومات اضافية بخصوص العمليات و المعامالت. و في حالة الشك، يتعين على الخبير 

قظة تتكيف مع العمليات المسترابة في إطار ممارسة يبالمحاسب أن يقوم بواجب التصريح 
  المخاطر. 

  مھنة الخبراء المحاسبينالمحيطة ب تھديداتالفي  1.6.7

الى  اللجنة الفرعية المكلفة بتقييم المھن غير المالية المحددة المنبثقة عن لجنة القيادة تانتھ
بالنظر إلى  بقطاع الخبراء المحاسبين  وذلك ةاسناد درجة متوسط لمستوى التھديدات، المتعلق

  الضئيل من التصاريح بالشبھة التي تلقتھا اللجنة و الصادرة عن الخبراء المحاسبين.العدد 
، لكن من جانب آخر يعتبر حجم ھذا  2016حيث لم تتلق اللّجنة سوى تصريح واحد في سنة 

القطاع محدودا مقارنة بالقطاعات األخرى خاصة من حيث رقم المعامالت التي يحققھا 
  . سنويا

 تداخل،  2016-2011أفرز التحليل االستراتيجي للتصاريح بالشبھة للفترة  و بالمقابل فقد
 والتيبعض الخبراء المحاسبين في الھندسة القانونية و المالية لبعض المعامالت المسترابة 

و قّدر حجم بجنات ضريبية.  ةشركات غير مقيمة مسّجلون و أشخاص  طبيعي ھااستفاد من
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4قضاء بـ 

و العمليات

غير عنوية
لعمليات أو
نإحاسبين ف

ي انعدام أي

  

وسط أساسا
 أّن مجلس

من 8عدد 
يخ برمجة
لقانون عدد
 لمقتضيات
فيما يتعلق
المحاسبون
 المعلومات
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لتھا على الق

 الحسابات و

بيعية و المع
ص بعض ال
خبراء المح
رسم البياني

مستوى متو
 الرغم من
ت الفصل 
 غاية التاري
ا يقتضيه الق
لمحاسبين
فف. بالقطاع

ه الخبراء ا
يھا لتوفير 

 ب

                   

ي تّمت إحال

رقابة على

لذوات الطب
رة بخصوص
 من قبل الخ
لرجسد ھذا ا

مركز في م
سبين فعلى

فقا لمقتضيات
لم يقع إلى
إلرھاب كما
م الخبراء ا
 الضعف ب

، يواجهبة 
العتماد علي

يل اإلرھاب
   

 
                   

 األموال التي

 بمھمات الر
 

امن  اھام 
ب االستشار
سبة الدولية

و يج متوسط.

  سبين

ن الذي تميسب
براء المحاس
ن و ذلك وف

إالّ أنّه لم 1
ل/تمويل اإل
حدودية فھم
 من نقاط
عناية الواجب
حث يمكن ا

وال وتمويل
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لفات غسل

ض الحاالت
القتصادية.

اي فان عدد
اسبين لطلب
يير المحاسب

جة متي  در
  عين .

  ية

راء المحاس

راء المحاس
ھا ھيئة الخب
ء المحاسبين

2/05/1989
غسل األموال
ر ، فإّن مح
اب تعتبر
 تدابير الع
محركات بح

غسل األمو
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عاينته في مل

ون في بعض
مؤسسات اال

الستراتيجي
خبراء المحا
اعتماد معاي
ى التھديد في
من الخاضع
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 مصفوفة المخاطر المحيطة  بمھنة الخبراء المحاسبين            

ت
دا
دي
تھ
ال

 

 مرتفعة 

  مرتفعة نسبيا

مھنة الخبراء  متوّسطة
 نيالمحاسب

منخفضة نسبيا

 منخفضة

 متوّسطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 
 نسبيا

 مرتفعة 

 نقاط الضعف

  

وبھذا يجب التركيز على األولويات التالية في التخفيف من نقاط الضعف التي تشھدھا ھذه 
  المھنة .

  تحديد األولويات و ترتيبھا بغرض خفض المخاطر لمھنة الخبراء المحاسبين

 حسب األولويات الترتيب التي يجب التركيز عليھا العوامل

 1 العاملين بالمھنة لمكافحة غسل األموال فھم

 2 أنشطة الرقابة فاعلية

 3  متابعة العمليات المشبوھة و التصريح بھا فاعلية

 4 و تطبيق العقوبات اإلدارية  توفر

 5 و تطبيق العقوبات الجزائية  توفر
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  في التھديدات المرتبطة بقطاع الذھب 2.7.7

  إّن تھديدات استغالل قطاع الذھب في غسل األموال تتمحور أساسا حول العناصر التالية:

 قّدرت قيمة  2016ادن النفيسة : فخالل سنة حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ والمع
، بلغت  2015دينار و في سنة  13 872  352الذھب المحجوز من قبل مصالح الديوانة بــ 

كغ من الذھب و حجز  43دينار و ذلك بحجز فعلي قّدر بـ  15 387 220قيمة المحجوز 
 كغ. 189صوري قّدر بــ 

 ن الذھب في اتجاه تركيا  و دول اسيوية استغالل تونس كبلد عبور لكميات ھامة من معد
المصادر بغرض تصنيعھا و اعادتھا عبر تونس لدول الجوار. و في ھذا اإلطار تشير بعض 

أّن مسالك تھريب الذھب بين تركيا و تونس جد  حسب مجلة تركية مختصة 36المفتوحة
 الذي تّم توريده خلسةتقّدر قيمة الذھب  2014و  2012نشيطة حيث تفيد األرقام أنّه بين سنة 

  كغ. 400طن و  19بــ  الى تونس 

 .كميات ھامة متأتية من دول الجوار يتّم ترويجھا بتونس 

 بالنحاس   خطورة الجرائم المتصلة بھذا القطاع من ذلك تفشي ظاھرة  خلط الذھب
والحديد وبمعادن أخرى على غرار السيليكون لصنع مصوغ يعرض للبيع على أنّه من 

لخالص، باإلضافة إلى تواتر تدليس و افتعال القضايا المتعلّقة بالطابع الرسمي الذھب ا
 .التونسي للذھب

 المنظم لھذه المھنة أنّه على التاجر او الحرفي أن يوفر  2005لسنة  15ينّص القانون عدد
للحريف فاتورة مفصلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ (الوزن والعيار... ) و مصدر 

بدفتر محاسبي للمواد، يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية، إال أنّه السلع وتسجل 
 حسب مخرجات التحريات العدلية لجھات انفاذ القانون ال يتم احترام ھذه االجراءات.

وعليه اعتبر فريق التقييم أن قطاع الذھب معّرض لتھديدات مرتفعة على عالقة بسوء تنظيم 
لذي تمّر به منطقة شمال افريقيا و الشرق األوسط وتفشي القطاع و الوضع الجغراسياسي ا

  التھريب و العبور لكميات ھائلة من الذھب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذھب. 

 

  في نقاط ضعف القطاع   3.7.7

و فقا لمخرجات تقييم مجموعة من العوامل األساسية المعتمدة في تحديد نقاط ضعف قطاع 
  الذھب ، فقد تحّصل ھذا القطاع على مستوى مرتفع من نقاط الضعف 

                                                 
  .2016ديسمبر  11بجريدة الشروق  و رئيس غرفة صانعي المصوغ» النجم الذھبي«كاتب عام تعاضدية تصريح ل 36 
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وعلى اعتبار الثغرات الموجودة على مستوى القانون المنظم لھذا القطاع، والتجارة 
ية، وتباين آراء حرفيي وتجار المصوغ حسب مصالح كل طرف وتقلبات سعر الذھب المواز

وإجراءات التزود بالذھب وتمويل نشاط أصحاب المھنة، عبّر المجمع المھني للمصوغ 
عن األزمة الخانقة لھذا القطاع على كافة المستويات القانونية  2015سبتمبر  09بتاريخ 

   .والھيكلية و التنظيمية

  
  للمصوغ المھني المجمع

  
  التونسية المواطنة المؤسسات كنفدرالية

  
  2015 سبتمبر 09 يوم

   

  . خاصة المصوغ وقطاع النفيسة المعادن تجارة و صناعة في التعامل طرق في وخروق إخالل من طرأ ما أمام  

 تغييرات مع السابق المشرع قبل من 1969 و 1942 سنة أنجزت قوانين و إجراءات تطبيق بسبب مضايقات من الحرفيين يلمسه ما أمام و
 وتعوق واإلنتاجية اإلنتاج من وتحطّ   النشاط من تحدّ  باتت التي و – اليوم إلى تطبق و  البدنية العقوبات خصوصا شملت 2005 سنة طفيفة
  . بالقطاع التقدم

  
 التي ھي... المھنة على الدخالء بين ممارسات من و  فيه العاملة األطراف بين ومزايدات مضاربات من عموما القطاع يواجھه ما وأمام
 وغياب واالبتكار اإلبداع وذھاب الّسوق ركود إلى تؤدي التي وھي المختصة العاملة اليد من المزيد وتشغيل اإلنتاج دائرة توسيع دون تحول
  .الصناعة في الجودة
  .والباعة التجار من الظلم و الغش من تحميه ضمانات وجود عدم من المواطن به يشعر ما وأمام

 و CONECT من المصوغ مجمع أعضاء بين عقدت التي العمل جلسة و الفارط أكتوبر شھر في آخرھا و لتركيا المتكررة الزيارات  أمام و
 جھة من استحسانا و تأييدا أفرزت التي و المصوغ صناعة في التركية التونسية الشراكة إمكانية لدرس التركية الوطنية الغرفة رئيس

 يضمن ال ما العالمية السوق على مفتوح غير فالقطاع ببالدنا  للمصوغ المعتمد القانون في النظر بإعادة طالبوا الذين و األجانب المستثمرين
 في للتشريع جذري تغيير على عزم ھنالك كان إذا أن إال معنا شراكة عقد على اإلقدام لھم يتيسر ال و لدينا استثمارھا و بأموالھم المجازفة لھم
  . المجال ھذا

   
 الوطنية الروح منطلق ومن القطاع على الغيرة بدافع علينا لزاما أرى...بعضھا أو مجتمعة السوق على تطفو التي الحاالت ھذه كل أمام

 القطاع تنظيم في تفيد لعلّھا الميدان في طويلة تجربة نتاج ھي االقتراحات من بجملة إليكم أتقدم أن...الّصاعدة أجيالنا على وحرصا الّصادقة
  .معه التعامل طرق وإصالح

  
 : االقتــــــــــــــراحات

  .عاملته يد  كسبه المصوغ فصانع للتحويل قابلة أولية مادة كأي يصبح أن بمعنى داخليا الذھب تحرير:  أوال
   

 طلبه إذا إختياريا الضمان طابع يبقى بينما...غير ال العرف وطابع العيار طابع على يشتمل أن المصوغ به يختم الذي الطابع في نشترط: ثانيا
 قانون حسب االستعمال واجبة تكون أن يلزم التي و غير ال الشراء بفاتورة االستظھار وعليه الضمان مكاتب إلى الذھاب فعليه المواطن
  .بالقطاع التالعب فرص من نقلصنا قد نكون ھكذا  و الفواتير

   
 بقمرت المصوغ قطاع في التكوين بمركز للرسكلة  فرصة إتاحته فنقترح لديه الخبرة انعدمت إذا و التعيير يحذق أن تاجر كل على ويجب

 يحتويه ما كل على األول المسؤول يكون بالتالي و المعرفة بعدم المراقبين أمام حجة له تبقى ال حتى العيار حذق في شھادة على ليتحصل
 المدي على ليبيا المجاورة األسواق اكتساح من يمكننا و األجنبي السائح يشجع و التكلفة من يخفف رأينا في ھذا و معروض مصوغ من محله
  .     القريب المدى على الجزائر و البعيد

 في السبائك أو الكمية وصوالت اعتماد دون خارجھا و التجارية الدكاكين داخل المصوغ تنقالت لكل الشراء فاتورة مصاحبة فرض: ثالثا 
  .المصوغ نقل

   
  . المضافة القيمة على األداء من كريمة الغير و الكريمة األحجار إعفاء:  رابعا

   
  .المركزي البنك عن عوضا الفضة و الذھب من األولية المادة من يطلبونه بما الحرفيين تزويد في مختص معادن بنك إحداث: خامسا
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 نشاطه تجميد أو بتغريمه ماديا المخالف تعاقب بقوانين وتعويضھا لإلنسان إھانة فيھا التي البدنية العقوبات قوانين مراجعة ضرورة: سادسا
 لالستثمار األريحية كل األجانب المستثمرين لدى يكون ھكذا و المھنة من نھائيا اسمه شطب و رخصته سحب فيتم يرتدع لم وإن معينة لمدة

  .ببالدنا
   

 له تسول من كل ضد الصارمة القرارات أخذ على القدرة له يكون و به العاملين و القطاع مراقبة مھمته للمصوغ أعلى مجلس إحداث: سابعا
  .2005 لسنة 15 عدد القانون بتنقيح ذلك و بالقطاع التالعب نفسه

   
   

 بمنتوجاتنا اكتسحنا و األوروبيين مع شراكة فرص وخلقنا  ببالدنا االستثمار على األجانب وشجعنا حّسسنا قد نكون اإلقتراحات وبھذه
  .سنوات خمسة غضون في شغل موطن ألف عشرين إلى يصل أن يمكن الذي الشغل مواطن  من سيزيد مما العالمية األسواق

   
 األسواق بھا واكتسحنا مصنوعاتنا طورنا و العزيزة بالدنا خدمنا قد نكون أن العملي التطبيق نحو مسارھا عرفت إذا و مالحظات بھذه

 يكون و البلدين ھاتين من المصوغ يشترون فالجزائريين إيطاليا و لتركيا بالنسبة زاخرة سوقا تعتبر التي الجزائر الشقيقة خاصة الخارجية
 سيكون أشغاله بدأت التي و ليبيا و تونس بين الحدودي الجدار مشروع لعل و مشروعة غير بطرق بتونس مرورا ليبيا من البضاعة دخول
 على اإليطالي و التركي بالتالي فيجبر بتونس مرورا الليبية الحدود من إيطاليا و تركيا من للمصوغ الجزائريين المھربين على عثرة حجرة
 من السواح أرغمنا و لتونس المستثمر أدخلنا واحد بحجر عصفورين ضربنا بالتالي نكون و للجزائري بضاعتة يقرب حتي التونسي شراكة
 ال و بدبي الشأن كما بتونس للمصوغ معارض تركيز في بالتفكير ذلك و الوقت نفس في ترفيه و عمل سياحة من غيرھم و األعمال رجاالت
  .معدنه لمعان المعا نقيا دائما ليظل صورته وتلميع قنواته وتصفية أجواءه وتنقية القطاع تنظيم خالل من إال ممكنا ذلك يكون

  

  

لما تّم بيانه سابقا فقد تمركز مستوى مخاطر ھذا القطاع في مرتفع كما تبرزه مصفوفة  و وفقا
  المخاطر أدناه:

  مصفوفة مخاطر قطاع الذھب                          

ت
دا
دي
تھ
ال

 

 مرتفعة 
قطاع 
 الذھب

  مرتفعة نسبيا

 متوّسطة

منخفضة نسبيا

 منخفضة

 متوّسطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 
 نسبيا

 مرتفعة 

 نقاط الضعف
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 اللجنة الفرعية المكلفة بتقييم المھن غير المالية المحددة المنبثقة عن لجنة القيادةو تبعا لفھم 
بغسل األموال و تمويل االرھاب و لنقاط  تھاللتھديدات التي تتعلق بھذا القطاع في عالق

ة بمھنة تجار المصوغ الضعف التي من شأنھا أن تضفي على مستوى المخاطر الخاص
الذھب درجة مخاطر مرتفعة. فانه يتعين تحديد جملة من األولويات و ترتيبھا بغرض و

  خفض المخاطر كما ھو مبيّن بالجدول التالي :
  
  

  
  بغرض خفض المخاطر لقطاع الذھب تحديد األولويات و ترتيبھا 

 الترتيب حسب األولويات
الترقيم حسب 
 األولويات

 1 فھم العاملين بالقطاع لمكافحة غسل األموال

 2 فعالية االجراءات و الممارسة الخاصة بالرقابة

 3 فعالية ادارة االمتثال

 4 فاعلية متابعة العمليات المشبوھة و التصريح بھا

 5 العقوبات االداريةتوفر و تطبيق 

 6 نزاھة العاملين بالقطاع
 

 7 توفر انظمة تمكن من التحقق من سالمة وثائق ھوية الحرفاء

 8 توفر و فاعلية إجراءات االلتحاق بالمھنة

 9 توفر و نفاذ المعلومات حول المستفيد الفعلي

 10 توفر مصادر معلومات مستقلة
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  مخاطر القطاع العقاري 8.7

يعتبر قطاع العقارات أحد أھم المالذات التقليدية لغسل األموال فھو من الخيارات المتميزة 
لدمج و اخفاء مبالغ ھامة متحّصل عليھا بطرق غير شرعية و في آن واحد يعتبر استثمارا 

  ناجحا حيث أنّه مدّر ألرباح ھامة و قارة في نفس الوقت.  

مباشرا لمعامالت البيع والشراء ويمكن تجزئته بطرق  سوق العقارات في تونس سوقا يمثّل
مختلفة إّما وفقا لمناطق جغرافية للعقارات (المناطق والبلدان والمدن واألحياء والمناطق 
الريفية الخ)، أو حسب أنواع الملكية (منازل وشقق ومكاتب ومباني صناعية أو تجارية، 

 مة والجديدة). وتحدد أسعار العقاراتوأراض وما إلى ذلك)، أو حسب جودة العقار (القدي
وفقا لقانون العرض والطلب لكن غالبا ما تتأثّر بعوامل أخرى خارجية (اقتصادية 

   .وسياسية...)

  القطاع العقاريب المحيطة تھديداتالفي  1.8.7

و تطّور معّدل  2011على الرغم من تراجع النسق الجملي لالستثمار في تونس منذ سنة 
االستثمار العقاري في نسق مرتفع ما نتج عنه ازدھار اإلنتاج اإلجمالي لھذا  التضّخم، واصل

الف وحدة سكنية سنويا في منتصف   15القطاع خالل الفترة األخيرة ليرتفع بذلك من 
مقابل تزايد بنسق أقل لعدد األسر الجديدة ما يناھز  2014الف  في سنة  80السبعينات الى 

  مسكن لكل أسرة إضافية.  1,53عنه معدل   الف أسرة و ھو ما تفّرع 58

ووفقا للدراسة التي أجرتھا وزارة التجھيز و االسكان  و التھيئة الترابية "نحو استراتيجية 
من المساكن من  %75,5) اتضح انه يتم سنويا بناء 2014سكنية جديدة في تونس" (سبتمبر 

بطريقة غير قانونية) في المقابل قدرت نسبة البناءات  4,5قبل األسر بطريقة قانونية (و 
وتعود النسبة االقل من االستثمار اي  %22المنجزة من قبل الباعثين العقاريين الخواص بــ 

  الى القطاع العمومي.  % 2,5

تصاعديا سواء للمساكن الجديدة وفي ذات السياق شھد مؤشر أسعار العقارات نسقا 
والعقارات السكنية القائمة (المنازل والشقق) او األراضي (األراضي لالستخدام السكني) 

و يوضح . 2015- 2011خالل الفترة    %6الزيادة السنوية لھذا المؤشر في ويتمثل متوسط 
  الرسم البياني نسق تطور األسعار.
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  ويعود ارتفاع مستوى الترقيم المسند للقطاع العقاري باألساس للعوامل التالية:  

و باقي المتدخلين في تحرير العقود في السوق العقاريّة  العقاريينعدم وعي الوكالء  -
 بالواجبات المنوطة بعھدتھم في مجال مكافحة غسل األموال.

عدد غياب سلطة رقابية تعمل على متابعة امتثال الوكالء العقاريين ألحكام القانون  -
 .  المتعلّق بمكافحة اإلرھاب ومنع غسل األموال الخاصة بھم 2015لسنة 26

لتصاريح بالشبھة وھي نتيجة مباشرة لعدم وعي الوكالء العقاريين بمتطلبات اانعدام  -
 مكافحة غسل األموال في مجال اختصاصھم.

أھمية استعمال النقد في المعامالت بين الوكالء العقاريين و حرفائھم والسيما األجانب و  -
  الليبيين على وجه الخصوص.

  

  

ت
دا
دي
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 القطاع مرتفعة 
 العقاري

 مرتفعة نسبيا
  

 متوّسطة
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 منخفضة

 متوّسطة منخفضة نسبيا منخفضة
مرتفعة 
 نسبيا

 مرتفعة 
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وبھذا، يجب التركيز على االولويات التالية للتخفيف من نقاط الضعف التي يشھدھا ھذا 
 القطاع:

  ترتيبھا بغرض خفض المخاطر للقطاع العقاريتحديد االولويات و 

 الترتيب حسب األولويات  التي يجب التركيز عليھا العوامل

االتصال بسلطة االشراف على القطاع لتدارس التھديدات و نقاط الضعف
 المرتبطة به

1 

 2 االتصال بالھيكل المنظم لمھنة الوكالء العقاريين

 3 المھنةتنظيم يوم دراسي و تحسيسي مع 
االحاطة بالھيكل التعديلي لوضع النصوص الترتيبية لغرض االمتثال

  2015- 26لموجبات القانون عدد 
4 

حث العاملين بالقطاع على تفعيل متابعة العمليات المشبوھة و التصريح
 بھا 

5 

 6 حث الھيكل التعديلي على التكوين و الرقابة و تطبيق العقوبات االدارية

 7 وامكانية  النفاذ إلى المعلومات الخاصة بالمستفيد الفعلي توفر

 7   انظمة تمكن من التحقق من سالمة وثائق ھوية الحرفاء توفر

 9 مصادر معلومات مستقلة توفر
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 ةالتقليديّ  والمحاضنصلة باألدوات المتّ  تحليل المخاطر .8
  االرھابلغسل األموال وتمويل  والمستحدثة

  
األدوات والمحاضن التقييم الوطني تحليال للمخاطر التي تشّكلھا  منيعرض ھذا الجزء 

بح مات غير الھادفة للرّ قد والمنظّ لغسل األموال وتمويل اإلرھاب، كالنّ  ة والمستحدثةالتقليديّ 
والوسائط ة إضافة الى معامالت الدفع االلكترونية والتكنولوجيات جارة الدوليّ وشركات التّ 

  الحديثة.

ولغرض تقييم ھذه الفئة من المخاطر، تّم إعداد عمليّة ميدانية نموذجية حول النقل المادي 
للنقد اشتركت في إنجازھا جھات انفاذ القانون (اإلدارة العامة للديوانة ومصالح وزارة 

  الداخلية) وكافة المصارف التونسية بفرعيھا المقيم و غير المقيم.

ياق تّم باالعتماد على مخرجات التحليل االستراتيجي وعلى المعلومات المدرجة وفي ذات السّ 
او تلك المتأتية من التعاون الدولي، تحليل تونسية للتحاليل المالية بقواعد بيانات اللّجنة ال

مخاطر قطاع المنظّمات غير الھادفة للّربح وشركات التّجارة الدوليّة وغيرھا من القطاعات 
  أن نغفل عن استثمار المجھود األكاديمي الوطني والدولي في المجال.      األخرى دون

  

  



  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

    © 20        

إلرھاب تم
رة الداخلية
قيادة اللجنة
ود التونسية

2014وان 

موازية في
ھا بالشرق
نقل المادي
نطقة شمال
رھا خالل
ى المستوى

2015وبر 
  مالي. 

:تھدف إلى

قد المتصل

لمعتمدة في

لتونسية او
 .  يرھا

  

    017-CTAF

ل وتمويل اإل
وزار( نون

 إشراف وق
 عبر الحدو

جو 20من 

طت بصفة م
نظيرتھ و) 

اب عبر الن
ي للنقد بمنط

اختيا قد تم
شروع على
 شھر اكتو
عة العمل الم

اطر وھي ت

 المادي للنق

 والطرق الم

مصرفية ال
رض تصدي

 ب

                   

غسل االموال
ت إنفاذ القان
نسية  تحت
لمادي للنقد

 ل ؛  

لمتراوحة م

عل" انخرط
)فاتفلي (ال

مويل اإلرھا
 النقل المادي
ليل المالية ق
جاز ھذا المش

الى غاية 2
عام لمجموع

وطني للمخا

 على النقل

عن المناھج

 بالساحة الم
ت البنكية بغر

يل اإلرھاب
   

 
                   

التونسية لغس
طنيا جھات
المالية التون
طر النقل ال
ريخي حنبعل

   

رة الزمنية ا

"عملية حنبع
 العمل المال

وتم ألموال
ذجية لواقع
نسية للتحال
لمتحدة النج

2013سنة 
لعالجتماع ا

لية التقييم الو

ھاب القائم

 والكشف ع

ثر ايداعھا
ن الحسابات

وال وتمويل
    

132 
             

 المنظومة ا
انجازھا وط
ك بالساحة ا
طاق ومخاط
سكري التار

 خالل الفتر

خاطر فإن "
مجموعة ن

غسل احول
كعملية نموذ
 اللجنة التون
ع المملكة الم
خيرة من س
ھائية على اال

عملي ني في

تمويل اإلرھ
.ية االجنبية

لتوريـدند ا
 . ني

ردة نقدا إثر
حبھا نقدا من

غسل األمو

20 ©        

  د

تصل بتقييم
ركت في ا
 كافة البنوك
رض فھم نط
رة القائد العس

لتي امتدت

وطني للمخ
مشترك بين
مينافاتف) ح
 اعتمادھا ك
عتبار وان
 مشترك مع
 الثالثية االخ
 صيغته النھ

  بّعل

الميدا مسار

 األموال وت
وراق النقدية

صرح بھا عن
ستوى الوطن

جنبية المور
او اعادة سح

 لمخاطر غ

017 -ل الماليّة

مادي للنقد

الوطني المت
ميدانية اشتر

و )للديوانة
ل المالية بغر
شعار صور

، الحنبعل"
 .2014ت

ية التقييم الو
الم لتطبيقات

 افريقيا (الم
د على اثر

 االوسط باع
كقائد 201

طلق خالل
مشروع في

عملية حنبّ

مال ة ضمن

مجال غسل
وتصدير االو

ألموال المص
دا على المس

لعمالت االج
ات تونسية

م الوطني

لتونسيّة للتحاليل

النقل الم.

طار الجھد ا
غة عملية م
رة العامة ل
سية للتحاليل
خترنا لھا كش

"عملية ح: 
اوت 20غاية 

منا مع عملي
مشروع الت 

سط وشمال 
عبر الحدود
يا والشرق
13 ديسمبر 

ي الذي انط
خ عرض الم

عاھداف  1

ل ھذه العملية

م نطاق ومج
ات توريد و

صد مآل األ
ب العملة نقد

ع مسار الع
ا الى دينارا

التقييم

  

اللّجنة ا
   

1.8.

في اط
صياغ
واإلدا
التونس
وقد اخ

:كاسم
الى غ

وتزام
إطار
االوس
للنقد ع
افريقي
شھر
الدولي
تاريخ

.1.8

تتنزل

فھم -
بعمليا

رص -
تھريب

تتبع -
ابدالھا



   التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب
      

  

133 
          CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللّجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة

   

اعتماد نتائج العملية الميدانية عند صياغة التوصيات العملية لمقاومة مظاھر الجريمة  -
 ...)غسل األموال، تمويل اإلرھاب، التھريب(المنظمة 

صياغة توصيات عملية على المستوى الوطني قائمة على توزيع وتوجيه الموارد المادية  -
  .والبشرية اعتمادا على المنھج القائم على المخاطر

  التنسيق العملياتي 2.1.8

وزارة الداخلية، ديوانة، القطاع البنكي (تم تركيز نقطة اتصال بكافة األجھزة المتداخلة  
 .قصد استقبال المعلومات والبيانات) والبريد

وّجھت كافة وحدات االتصال خالل شھرين المعلومات المطلوبة إلى اللجنة التونسية للتحاليل 
نماذج منھا ما ھو متصل بعمليات الحجز ومنھا ما ھو خاص برصد مآل المالية ووفقا لعدة 

 .األموال المصرح بھا عند التوريـد او التصدير  

تمت عملية تدفق المعلومات نحو قاعدة حنّبعل من نقاط االتصال آنيا وبشكل مستمر عبر 
 "نظام مؤمن لتبادل المعلومات الخاص بالبنك المركزي التونسي Système  d'Echange  de 

Données  :SED  ".   

  قاعدة بيانات عملية حنّبعل 3.1.8

تضمنت تصورا عمليا لقاعدة  كراس شروط فنيةاعّد فريق العمل المشرف على ھذه العملية، 
حنّبعل شملت كافة مراحل حركة النقد بتونس وفقا لمجريات التشريع الصرفي ما سمح ذلك 

الى ھذه القاعدة باستعمال اسم العبور والرقم السري  لألطراف المشاركة بإمكانية الولوج
استمارات  05الخاص بكل متدخل لتغذية قاعدة البيانات بالمعلومات المطلوبة وفقا لعدد 

 .تضمنت خانات متعلقة بمعطيات وبيانات محددة حسب طبيعة االجراء والجھة المستھدفة  

كراس شروط اضافية للعناصر مالية كما وفّر فريق المشروع باللجنة التونسية للتحاليل ال
والفنية لعملية معالجة المعلومات وتحليلھا افضى الى اعتماد احدى التطبيقات  المرجعية

المعلوماتية المتطورة في ھذا المجال التي تحتوي على تقنيات تقوم على تحويل البيانات 
لى التعامل مع أعداد االولية إلى معلومات مفيدة ذات معنى ألغراض التقييم ولھا القدرة ع

 .ھائلة من المعلومات للمساعدة في اخذ القرار  

 :خالل شھرين" عملية حنّبعل"وكمعطيات اولية تلقت قاعدة بيانات   

ألف استمارة وردت من كافة الجھات المتداخلة التي تم  16تدفقات تجاوزت عدد الـ  -
 .معالجتھا وتحليلھا من خالل البرمجيات المذكورة
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نقطة حدودية ألھم المواني الجوية والبحرية والبرية الواقعة شمال  15تدفقات شملت عدد  -
 .البالد ووسطھا وجنوبھا

 .مؤسسة مصرفية اضافة الى البريد التونسي 22تدفقات شملت عدد  -

  عــــــــرض النّتـــــــــــائج 4.1.8

 عملية حنبعل"قامت   على مقاربة، جوھرھا فھم وتحليل التحركات النقدية المشروعة من "
حيث توزيعھا كما وعددا، مصدرا ووجھة حتى يتسنى الحقا تمييزھا عن التحركات النقدية 

 كالتالي:المرتبطة بمجال الجريمة المنظمة، وللغرض تم توزيع محاور ھذا الجزء   

  حجم تدفقات العملة األجنبيةأ)  

 عملية حنّبعل"زمنية التي إستغرقتھا خالل الفترة ال انتھينا إلى تحديد أولى المخرجات "
الرقمية التي ستكون النقطة المركزية في تحليل كافة المؤشرات اإلحصائية المتعاقبة حيث 

 777 قّدر المبلغ الجملي لعمليات التصريح بالعملة األجنبية عند الدخول بـما يعادل حوالي
 776 995 519,732(مليون دينار تونسي  و سيتم فيما يلي عرض حجم التدفقات بالعملة ).

 المكاتب الحدودية و نوع العملة و الجنسية و بلد المأتى والجنس.حسب 

 حجم تدفقات العملة األجنبية حسب المكاتب الحدودية 

لتحديد حجم تدفقات العملة األجنبية حسب المكاتب الحدودية تّم األخذ بمعيارين أولھما ھذا و
معيار يتعلق بحجم عمليات التصريح حسب كل مكتب حدودي وثانيھما معيار يتعلق بحجم 

المعيار األول من ترتيب المداخل الحدودية الرئيسية يُمّكن  .المبالغ المصرح بھا بكل مكتب
لحركة النقد ما يعطي ذلك ترتيبا تفاضليا للنقاط الحدودية حسب أھمية تدفق العملة جغرافيا 

تل معه ھذا الترتيب استئناسا بمعيار حجم المبالغ المصرح بھا بالنظر إلى المعطى الذي قد يخ
 .الموضوعي ال الجغرافي  

 مخرجات المعيار الكمي -
 

تصريحا في توريد عملة أجنبية توزعت  14976تلقّت قاعدة بيانات عملية حنبعل عدد 
نقطة حدودية شملت تقريبا أھم المواني الجوية والبحرية والبرية  15جغرافيا على عدد 

 تتعلق معطيات عمليّة ةحصائياإلالواقعة شمال البالد ووسطھا وجنوبھا وقد افرزت البيانات 
  كالتالي: ترتيب تدفقات العملة األجنبية حسب فئة المداخل الحدوديةبـ

% 63عملية توريد عملة اجنبية ما يعادل نسبة  9481المواني الجوية تم التصريح بعدد  -
 .المجموع الجملي لعمليات التصريح من
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يتضح مما تقدم ان اھم المكاتب الحدودية المعّرضة لمخاطر تدفق العملة من حيث العدد 
والنسبة موزعة بين ثالثة مداخل حدودية رئيسية واقعة شمال البالد وجنوبھا وھي حسب 

  :الترتيب

I. المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج. 

II. المكتب الحدودي براس الجدير. 

III. المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي الشمالي.   
 

 مخرجات معيار القيمة -

تكمن أھمية تحليل القيمة في تجاوز االستقطاب الجغرافي لتدفق العملة األجنبية الذي ال يبرز 
 ضرورة حجم المخاطر المترتبة عن النقل المادي للنقد ومثال ذلك قد تحتل احد المكاتب

الحدودية مركزا متقدما من حيث تدفقات العملة عددا في حين تتأخر إلى مراكز متدنيّة وفقا 
        .لقيمة المبالغ المصرح بھا

و اعتمادا على ما تقدم أصبح الترتيب من حيث معيار القيمة موزعا على مناطق جغرافية لم 
تحتل وفقا للمعيار الكمي مراتب متقدمة مثل بعض المكاتب الحدودية الواقعة بالوسط الغربي 

للبالد على الحدود التونسية الجزائرية ما يبرز ذلك مخاطر حقيقية على امن ) بوشبكة ( 
الى غاية التاريخ بؤرة توتر  2011عتبار وان منطقة الوسط الغربي مثلت منذ سنة البالد با

بفعل تمركز خاليا ارھابية بالمكان على نحو امتزج فيه النشاط االرھابي بحجم ھام من 
مليون دينار خالل شھرين فقط عدا ما لم يتم  11تدفقات نقدية لمبالغ العملة قدر بـما يزيد عن 

  .التصريح به

قراءة تحليلية لبعض البيانات االخرى ذات العالقة بتدفق العملة االجنبية نالحظ ان  وفي
المكتب الحدودي براس الجدير قد احتل المرتبة االولى من حيث مبالغ العملة الواردة بنسبة 

مقارنة مع المكتب الحدودي بمطار تونس قرطاج الذي احتل من %  60.69مرتفعة بلغت 
  %. 56.18صريح النسبة االعلى بـ حيث حجم عمليات الت

  :وفي عمومھا تعكس ھذه البيانات والنسب امرين

 .الواقع الميداني في تفاعله مع المعطيات الجيوسياسية التي تعيشھا تونس منذ الثورة -
حجم التھديدات المعرضة لھا البالد في عالقتھا بتنامي مظاھر الجريمة المنظمة على  -

 ...مختلف فئاتھا كتفاقم ظاھرة التھريب واإلرھاب وتبييض االموال واالتجار باألسلحة 
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ضمن مقاربة تحليلية فيما  جوھرھا تتجاوز علميا مستوى الوصف للبحث في مدلول البيانات
    :يلي مضمونھا

، ترسخ االعتقاد لدى  37حيث وفقا ألھم الدراسات الجارية حاليا على المستوى الدولي
واضعي السياسات، أن للجريمة ھويّة وبيانات تعريف من بين أھم عناصرھا ھوية النقد 

او غيرھا من العمالت  )واالوروالدوالر االمريكي (سواء تعلق االمر بالعمالت الرئيسية 
 الريال(االجنبية المتداولة اساسا داخل التحالفات االقتصادية االقليمية مثل العمالت الخليجية 

 .القطري الكويتي، الريالالدينار  السعودي، الجاري بھا العمل بدول مجلس التعاون .)
 ‐س ف ا "المعروفة بفرنك  االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياالخليجي او عملة دول 

Franc CFA"38 .   

في تفاعلھا سلبا او ايجابا مع الجوھرية وتستند ھذه المقاربة على جملة من المتغيرات 
 مؤشرات جغرافية واقتصادية ورقابية لبلد المأتى والعبور والوجھة ما تقدم  ولغرض تبسيط.

 .سيتم عرض نموذج عملي لوضعيات تم معاينتھا خالل مجريات عملية حنبعل  

 :النموذج العملي  

 :بالجدول، ننتھي الى االستنتاجات التاليةبتحليل كافة العناصر المضّمنة   

 تفاعلت سلبا مع اغلب المؤشرات ما يبرز وھن المبررات  جوھريةجملة المتغيّرات ال
 النقل المادي للنقد(الواقعية والمنطقية لحركة النقد كأسلوب معتمد  في ارتباطه )

 .بخلفية اقتصادية واضحة تجمع كافة الدول المتداخلة في حركة النقد

 المملكة المتحدة(د اصدار النقد بل  يتبنى نظام رقابي صارم يھدف الى حصر اسلوب )
التعامل المالي نقدا في المعامالت اليومية البسيطة ذات الصبغة المعاشيّة ما يقصي 

                                                 
  التي تتنزل ضمنھا "عملية حنبعل" كنموذج في فھم حركة النقد إقليميا على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط ) FATFوتحديدا من قبل مجموعة العمل المالي (   37

  .والسنغال والنيجر ومالي نيا بيساوغي وديفوار والكوت وبوركينافاسو البنين المتكونة من "س ف ا" : عملة دول غرب أفريقيا فرنك  38

  

 درجة تفاعل المؤشرات مع المتغيرات طريقة نقل النقد  تحديد المتغيرات

متفاوت من المعدوم الى  
  النسبي

مع كافة الدول   االرتباط االقتصادي ببلد اصدار العملة
 المتداخلة

النقل المادي الجنيه   
 االسترليني

 ھوية النقد 

 غير موجود  مع كافة الدول  االرتباط الجغرافي ببلد اصدار العملة 
 المتداخلة

النقل المادي ليبيا   
 والجزائر

 بلد المأتى  

 صارمة   القانونية لحركة النقد ببلد اصدار العملةالمنظومة  النقل المادي تونس    بلد معاينة النقد  

 اقتصاديات نقدية تقليدية  المنظومة القانونية والرقابية لحركة النقد لكافة 
    الدول المتداخلة

تحويل بنكي اإلمارات   
 تركيا

بلد الوجھة  
 النھائية
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ذلك التعامل النقدي المباشر في بقية المجاالت االقتصادية سواء كانت تجارية او 
 .صناعية او خدماتية

 المملكة المتحدة(لنقد بلد اصدار ا  يتبنى وفقا للمعايير الدولية سقفا محددا لعمليات )
 . اورو عند التصدير 10.000تصدير العملة ال يتجاوز مبلغ يعادل 

  الجزائر وليبيا وتونس (المنظومة القانونية والرقابية لحركة النقد بدول المأتى والعبور
  ساسا على النقد كأسلوب اساسي في انجاز تعكس طبيعة اقتصاداتھا التقليدية القائمة ا)

 .المعامالت المالية

  ليبيا والجزائر (ضعف المنظومة المالية والمؤسساتية للقطاع المصرفي ببلد المأتى (

 .يفسر مرور النقد عبر تونس الستغاللھا الحقا في عمليات التحويل الى بلدان الوجھة

  تونس(ضعف المنظومة الرقابية ببلد العبور  الناتجة عن غياب الوعي بمخاطر غسل )
 .االموال عبر النقل المادي للنقد

  تونس(المنظومة القانونية ببلد العبور  جاذبة لالستثمار االجنبي بتونس مما افرز )
انتصاب ذوات معنوية غير مقيمة حاضنة لتدفقات مالية قد تكون مسترابة من خالل 

دة ما يتم تغذيتھا عن طريق ايداعات مسكھا لحسابات بنكية بالجنيه االسترليني عا
 .نقدية مباشرة ليس لھا اي ارتباط عضوي بالنسيج االقتصادي والمالي التونسي

  بدول المأتى(االنھيار المؤسساتي  في ليبيا وانتشار االرھاب وتفاقم التھريب على )
 الليبية  –الحدود التونسية  فساد  التونسية الجزائرية، عوامل حاسمة في اعتبار شبھة/

مصدر جزء ھام من التدفقات النقدية المعاينة وخاصة النقد من غير العمالت 
 االورو والدوالر االمريكي(الرئيسية  كالجنيه االسترليني والدوالر الكندي والعمالت )

الخليجية والعمالت اإلسكندنافية عدا عمليات توريد العملة الواقعة عبر مطار تونس 
 .   لمقيمين بالخارج او من قبل السياحقرطاج من قبل التونسيين ا

 

 :2مخرج تحليلي رقم   

تحديد ھوية النقد االجنبي ضمن سياقه التحليلي المبين أعاله، يوفّر عمليا امكانية التمييز بين التدفقات 
 . النقدية الشرعية ومثيلتھا غير الشرعية

 

 تدفقات العملة األجنبية حسب الجنسيات وبلد المأتى والجنس 

من األھمية بمكان استغالل البيانات المضمنة بوثيقة التصريح بالعملة االجنبية سواء منھا 
الشخصية او البيانات االخرى المتصلة ببلد المأتى او جنسية وجنس المصرح خاصة وان 
عملية تقييم فاعلية المنظومات الرقابية في فھم مخاطر النقل المادي للنقد ترتكز على 

ناتھا من حيث حسن صياغة المعلومات المطلوبة التي تمثل حجر الزاوية مضمون قواعد بيا
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 تدفقات العملة االجنبية حسب بلد المأتى -
يقوم ھذا المعيار على تحديد مأتى التدفقات المالية وفي ذلك اھمية علمية في تحديد 

المنھجية نسوق بعض  االستراتيجيات االمنية واالقتصادية لصناع القرار، وللغايات
 :المالحظات التالية  

  ھذا المعيار ال يتماھى ضرورة مع معيار الجنسية ومثال ذلك اّن تدفقات العملة االجنبية
المتأتية من ليبيا ال تشمل فقط المسافرين من ذوي الجنسية الليبية بل تخص كذلك جنسيات 

 . اخرى

 عطيات دقيقة يمكن االستئناس بھا في التعرف على مأتى التدفقات المالية النقدية يوفر م
تقرير بعض الخيارات االقتصادية واالمنية وكذلك السياسية لقدرتھا على وضع خارطة 

 . جغرافية للمخاطر

  تحديد مأتى تدفقات العملة االجنبية يترجم فھم الدولة للمخاطر المحتملة ونفاذھا للمعلومة
لقياس قدرات الدول في مكافحة اشكال الجريمة وفقا لقدراتھا التحليلية وھو مطلب اساسي 

 .المنظمة

  فھم ھذا المعيار يساعد الھياكل الرقابية على حسن صياغة طلب المعلومات في إطار
التعاون الدولي باستھداف طلبات بعينھا من دول بعينھا ما يساھم ذلك في اضفاء النجاعة عند 

 .اخذ القرار

االوائل في الترتيب حسب مأتى التدفقات المالية نقدا وفيما يلي نعرض ھوية العشرة الدول 
 :ضمن البيانات االحصائية االتية المتعلقة بتوزيع التصاريح بحسب بلد المأتى  

5353
ليبيا 1

2560
فرنسا 2

1074
الجزائر 3

758
ايطاليا 4

533 العربية السعوديةالمملكة 
5

488
ألمانيا 6

433
قطر 7

397
االمارات العربية المتحدة 8

270
الكندا 9

262
سويسرا 105353

2560

1074

758

533

488

433

397

270

262

ليبيا

فرنسا

الجزائر

ايطاليا

المملكة العربية السعودية

ألمانيا

قطر

االمارات العربية المتحدة

الكندا

سويسرا

اھم دول المأتى
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دينار  66.572.193عمليات ايداع العملة االجنبية بالساحة البنكية بمبلغ جملي قدره  بلغتو
 :فيما يلي تفاصيله تونسي

  قّدرت نسبة عمليات االيداع النقدية بالساحة المصرفية مقارنة بالمبلغ الجملي لعمليات
 776/دت 66.572.193(التصريح بالعملة األجنبية عند الدخول بـ  995  )  دت 519,732

 % . 9بحوالي 

  تصريحا في توريد عملة أجنبية في حين لم  14976تلقّت قاعدة بيانات عملية حنبعل عدد
 %.10تصريحا اي بنسبة  1438يتم خالل نفس الفترة ايداع إالّ عدد 

االمريكي، االورو، الجنيه  الدوالر(وفقا للبيانات االحصائية احتلت العمالت الرئيسية 
من حيث المقدار المراتب االولى في عمليات االيداع المصرفية بمبلغ جملي  )االسترليني

  .من مجموع عمليات االيداع % 94ت اي بنسبة .د 62.383.143

 

 

  

 د 2.389.965تلتھا مباشرة العمالت الخليجية بمبلغ جملي قدره و  4ت اي بنسبة . من %
برزت كذلك عمالت الدول اإلسكندنافية بحضورھا الالفت على  .مجموع عمليات االيداع

 د 480.070مستوى عمليات االيداع البنكي بمبلغ جملي قدره  من مجموع % 1اي بنسبة  ت.
 .االيداععمليات 

 عملية حنبعل"لما تقدم رسمت تبعا  خارطة العمالت المؤثرة بالساحة المصرفية التونسية "
لصناع القرار في تقييم تفاعل وتقاطع ھذه البيانات المالية مع بقية مما قد يوفر رؤية واضحة 

 .المؤشرات ذات الصلة  

   

45 288 439,00 

13 365 616,00 

3 729 088,00 

االورو

الدوالر االمريكي

الجنيه االسترليني

العمالت الرئيسية
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 والبريد 39حجم عمليات ابدال العملة االجنبية بالمصارف التونسية 

احالة (عملية ابدال عملة اجنبية الى دينارات تونسية  901سجلت المصارف التونسية عدد 
 تونسية لدى المصارفعملة اجنبية مقابل دينارات   8.052.668,366بقيمة جملية بلغت )

 .بنكا 14ت موزعة على عدد .د  

وتمثل عمليات ابدال العملة االجنبية بالمصارف التونسية مقارنة بحجم عمليات التصريح 
 20/06/2014خالل نفس تلك الفترة اي من %  1بالعملة االجنبية نسبة منخفضة ال تتجاوز 

 .جداوھي نسبة ضئيلة  20/08/2014الى غاية   

يتضح من خالل ھذه البيانات االحصائية ان استقطاب البنوك التونسية لعمليات بيع العملة 
االجنبية ضعيف جدا بل يكاد يكون معدوما رغم عدم وجود اجراءات ترتيبية صارمة او 

ما تجاوز  إذافالمطلوب في اقصى الحاالت بطاقة التعريف الوطنية  .متشددة في ھذا المجال
دينار تونسي او تصريح ديواني في توريد عملة  5.000مبلغ العملة المراد احالته بالبيع 

دينار تونسي تبعا ألحكام  10.000ما تجاوز مبلغ العملة المراد احالته بالبيع  إذااجنبية 
 .2016مارس  1الفصل الرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 

تونس تفاقم نشاط الصرف الموازي وعمليات التھريب وغيرھا من غير انه في المقابل تشھد 
الجنح الديوانية والصرفية ذات العالقة بالتھّرب الديواني والصرفي ولعل ذلك ما يفسر 

 .ضعف القنوات الرسمية في استقطاب التدفقات النقدية للعملة االجنبية  

رغم  "عملية حنبعل"ان وحيث مثلت ھذه الظاھرة اشكاال جديا في السنوات األخيرة، ف
امتدادھا لفترة قصيرة من الزمن، لن تفوت فرصة البحث في ھذا االشكال وفقا للمخرجات 

 :  االحصائية المتوفرة لدينا وللغرض سنقف على اھم المعاينات التي تم مالحظتھا  

 ت.د 7.318.618,664وقدرھا (من عمليات االبدال % 91نسبة  - ايداع  إطارقد تمت في )
مبالغ العملة االجنبية الموردة لدى وسيط مقبول بحسابات بالدينار التونسي راجعة للتونسيين 

 9المقيمين بالخارج في حين ان النسبة المتبقية من العمليات والمقدرة بـ  ما يعادل مبلغ %
 . التصاريح الديوانية إطارت قد تمت خارج .د 734.049,702

                                                 
محالت  –ل تجدر المالحظة ان عمليات ابدال العملة االجنبية المشار اليھا تشمل ضرورة العمليات المنجزة من قبل المفوضين الثانويين للصرف ( النز  39

  التونسية.الصناعات التقليدية ... ) باعتبارھا منجزة محاسبيا من قبل المصارف 
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ريع الديواني وبتراتيب الصرف استغالل بيروقراطية المنظومة الترتيبية ذات العالقة بالتش
والتجارة الخارجية بطرح منظومة بديلة تبيح الممنوع والمحجر كما تضمن وفرة السلع 
وبأسعار منخفضة ما يحقق ذلك ارباحا موازية غير خاضعة لمنطق الجباية واالداءات 

 .المستحقة لفائدة خزينة الدولة  

 الماليـــة -

توفير السيولة النقدية من العملة االجنبية بالداخل والخارج بعيدا عن االطر القانونية لحماية 
 شركات غير مقيمة(النشاط من التتبع باستغالل محاضن مؤسساتية   40وكذلك الجمعيات)

الذي على اھميته  41ومنظومات رقابية مثل نظام التصريح بالعملة المعتمد بالديوانة التونسية
بعد الى غاياته التشغيلية من حيث تحليل بياناته و ترصد الظواھر المرتبطة به  لم يرتق

إلضفاء الشرعية بفعل التصريح على  فأصبح تبعا لذلك من القنوات التي يمكن استغاللھا
ومن ثمة اعادة دمجه بالمنظومة المالية التونسية او تحويله  جزء من النقد مجھول المصدر

 42ب واھية ومغلوطة الى الخارج وفقا ألسبا

 التوجھات االقتصادية االستراتيجية للدولة -

انحاز التوجه االقتصادي للدولة نحو المجموعة االوروبية كخيار استراتيجي بفعل الشراكة 
مع االتحاد االوروبي والسعي الى االرتقاء بھا نحو الشريك الممتاز في حين ان نظام 

خيارا اقتصاديا بديال توجه اساسا نحو السلع ذات االقتصاد الموازي قد طرح فعليا وعمليا 
المنشأ الصيني بحجم معامالت ضخم تعكسه السلع المعروضة بالسوق التونسية مما وجه ذلك 

د لسنوات تجاوزت العقد من الزمن ولعل مصالح سلوكيات المستھلك نحوھا بفعل التعوّ 
ندا على كشف حجم المبادالت االدارة العامة للديوانة قادرة بكل يسر من خالل منظومة س

التجارية مع االسواق األسيوية الذي اصبح واقعا ملموسا و خيارا استراتيجيا لدى الفاعلين 
 االقتصاديين في ميدان النقل البحري   متعھدي السفن، وكاالت النقل البحري ( و الصناعات )

  التحويلية ) كثر انتشارا بالسوق التونسيةالتقنية الصناعية الصينية والسلع االولية الصينية اال(
بين واقع السوق  احاد اتباينضف الى ذلك انتصاب اھم الصناعات االوروبية بالصين مثّل 

 .التونسية وخيارات الدولة  

ھذا الواقع نتيجة التباين المشار اليه اعاله منظومة مالية موازية ال ترعاھا ضرورة  أفرز
الدولة داخل مؤسساتھا التنظيمية او التشريعية مما ترك ذلك المجال الى فاعلين تنفّذوا داخل 

                                                 
القضاء لقد تناولت اللجنة التونسية للتحاليل المالية عديدا من التصاريح بالشبھة التي اثبتت خطورة ھذه المحاضن وأحالت عددا ھاما منھا على   40

لبؤر  االشخاصوتسفير الذي كلف جھات انفاذ القانون بإنابات عدلية في الغرض توصلوا من خاللھا الى كشف شبكات تھريب للسلع والسيارات 
 . التوتر  

 بعنوان غسل االموال عبر النقل المادي للنقد«دراسة دولية مشتركة بين مجموعة العمل المالي ومثيلتھا بشمال افريقيا والشرق االوسط   41 نبھت "
 .من خطورة استغالل نظام التصريح بالنقد االجنبي في عمليات غسل اموال وتمويل ارھاب  

ية للتحاليل المالية تصاريح بالشبھة تعلقت بوضعيات استغالل نظام التصريح بالنقد في عمليات دولية لغسل االموال تم تناولت اللجنة التونس  42
 .احالتھا على القضاء  
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ھؤالء الفاعلين يتحكمون  ،النسيج المؤسساتي واالقتصادي والرقابي للدولة بحكم اإلغراءات
ن على حجم معامالت ھام من التدفقات المالية يوازي حسب تقرير البنك الدولي ويسيطرو

 .حجم رقم المعامالت الذي تتحكم فيه الدولة 2013لسنة   

تأسيسا لما تقدم تتموقع القراءة التحليلية للبيانات المتصلة بضعف استقطاب المصارف 
ذات المخاطر العالية خاصة في التونسية للسيولة النقدية من العملة االجنبية ضمن الھنات 

والعمليات االرھابية بتونس ابان الثورة  عالقتھا بتفاقم منسوب االنشطة التجارية الموازية
لوجود منظومة موازية تحكمھا غايات ربحيّة يسھل على التنظيمات االرھابية اختراقھا 

 . ايديولوجيا وماديا دون عناء  

 :5المخرج التحليلي رقم   

ان فاعلية ونجاعة االبحاث تستمد في الواقع مصداقية ارقامھا في عكسھا للظواھر االقتصادية و االجراميّة 
كشفا لما ھو كائن من حيث فھم التھديدات ومالمسة مواطن الضعف حتى يتسنى عرض نتائجھا على 

الستراتيجيات الرقابية صناع القرار التخاذ الخطوات العملية في اطار ردة الفعل قصد تعديل السياسات وا
من خالل مضمون التوصية االولى  2012وھو جوھر المعايير الدولية التي وقع تحديثھا في فيفري 

 .لمجموعة العمل المالي  القائمة على اتباع المنھج القائم على تحديد المخاطر 

  
 

 تقديرات عمليات التسوية عند التصدير  
تسوية العمالت االجنبية عند التصدير بطريقتين اما من وفقا لمقتضيات التشريع الصرفي تتم 

خالل اعادة تصدير مبالغ العملة االجنبية الموردة على مقتضى التصريح الديواني بالعملة 
المسلم عند دخول من قبل مصالح الديوانة او بعد الحصول على ترخيص بنكي في تصدير 

 .   بنكي مفتوح بالعملة االجنبيةعلى إثر سحبھا نقدا من حساب  43اوراق نقدية اجنبية

  حجم عمليات تراخيص تصدير العملة االجنبية الصادرة عن المصارف التونسية -
بالرجوع الى قاعدة بيانات عملية حنّبعل، اتضح وان المصارف التونسية رّخصت في عدد 

موزعة على  دينار تونسي 964.950,26عملية تصدير عملة اجنبية بمبلغ جملي قدره  59
 . مصارف تونسية 07عدد   

من مجموع %  0.12مثلت حوالي  صدير العملةتان مقدار عمليات تراخيص  قد اتضحو 
الى غاية  20/06/2014عمليات التصريح بالعملة االجنبية خالل نفس تلك الفترة اي من 

20/08/2014.   

                                                 
ھذا  المستھدف في(البد من التمييز بين الترخيص البنكي في تصدير العملة االجنبية الذي يقوم مقام وثيقة التصريح الديواني  اإلطارفي ھذا   43

 التقرير ويستوجب ضرورة سابقية مسك صاحب الترخيص لحساب بنكي بالعملة االجنبية وبين بقية التراخيص البنكية في تصدير العمالت االجنبية )
 . والمتصلة اساسا بالمنح السياحية او منحة سفر االعمال  
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وخارج إطار عملية حنبعل، تبيّن للجنة التونسية للتحاليل المالية من خالل متابعتھا لبعض 
العمليات المالية التي تمت وفقا لتراخيص بنكية في تصدير االوراق النقدية االجنبية، وجود 
اسلوب عملي يؤكد اختراق المنظومة الرقابية من قبل ناقلي النقد بفعل غياب الية التنسيق 

  .الوعي بأھميتھا على المستوى الوطني بين كافة الھياكل المتداخلة  وعدم

وتتمثل خطورة ھذا النمط العملي في لجوء ناقلي النقد الى استغالل اجراءات ترتيبيّة اقرتھا 
مصالح الديوانة التونسية بعدة معابر حدودية تونسية كإجراء بديل عند تعطّل المنظومة 

 .ح بإصدار تصاريح توريد عملة يدويةالمعلوماتية يتمثل في السما  

تمثل ارضية خصبة الفتعال ھذه الوثائق او المكانية 44وحيث ان ھذه التصاريح اليدوية 
، إستغلھا 45التغرير ببعض االعوان لخلّوھا من اعمال المتابعة والمراقبة على مستوى المركز

الواقع جغرافيا بمنطقة خاصة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري (مھربو االموال 
العمليات االرھابية الممتد من قلعة السنان بالشمال الغربي الى حدود المنفذ الحدودي بحزوة 

 الواقع بالجنوب الغربي للبالد مع الحدود الجزائرية في عمليات تھريب اموال تم الباسھا )
 الصبغة القانونية فكيف ذلك؟        

ادرة عن المكاتب الحدودية للديوانة تخضع الى تعاطي مبدئيا كافة التصاريح اليدوية الص
خاص من قبل اعوان الديوانة بمكاتب المغادرة وعليه عادة ما تتولى اجھزة الديوانة المكلفة 

إذا ما تم  مابمراقبة عمليات التصدير النقدي للعملة االجنبية استشارة قاعدة البيانات للنظر في
وھو ما قد يكشف افتعال التصريح ان تم ذلك  هن عدمتسوية التصريح اليدوي بالمنظومة م

 .فعال  

غير انه اتضح ان بعضا من مھربي النقد قد فھموا جيدا المنظومة الرقابية على نحو جعلھم 
يلجؤون الى استغالل ثغرة رقابية تتمثل في الغياب الفادح للتنسيق بين االطراف المتداخلة في 

يقومون بالحصول على تصاريح ديوانية يدوية في توريد انجاز ھذه العمليات المالية حيث 
عملة اجنبية وعوض ان يتم التوجه بھا رأسا الى احدى المكاتب الديوانية لتصديرھا يلجؤون 
الى ايداعھا بإحدى البنوك على ضوء ذلك التصريح اليدوي ثم وفي نفس اليوم او في اليوم 

اجنبية من البنك لالستظھار بھا الحقا الموالي يتم طلب الحصول على رخصة تصدير عملة 
 . لدى مصالح الديوانة عند المغادرة  

ھذا االسلوب او النمط العملي ھدفه حجب فساد ھذه العملية باستغالل الساحة المصرفية 
 رخص التصدير البنكية(التونسية  قصد إضفاء الصبغة الشرعية عليھا، ما دفع ذلك باللجنة )

الى اشعار المصارف بمثل ھذه الممارسات واإلبالغ عنھا للجھات  التونسية للتحاليل المالية
 .  المعنية  

                                                 
 .على االرجح وأنھا مفتعلة تم في إطار عملية حنبعل معاينة عدة تصاريح يدوية في توريد عملة اجنبية  44  
التراتيب الديوانية تقتضي في ھذا اإلطار إلزام كافة المكاتب الحدودية التي سلمت تصاريح يدوية في توريد عملة اجنبية إعالم المصالح   45

 .  المختصة باإلدارة العامة للديوانة لتسويتھا وإلحاقھا بالمنظومة المعلوماتية  
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 :6المخرج التحليلي رقم   

انعدام التنسيق بين كافة االجھزة المتداخلة في مراقبة حركة النقد، من نقاط ضعف المنظومة الرقابية التي 
 .قد تسمح بظھورانماط واساليب عملية  تھدد سالمة المعامالت المالية

   

   

 مبالغ العملة االجنبية التي تم اعادة تصديرھا مباشرة على مقتضى تصاريح التوريد  -
 

بمراجعة قاعدة بيانات عملية حنبعل اتضح ان مبالغ العملة التي تم اعادة تصديرھا مباشرة 
دينار تونسي ما يمثل  375.472.690,480على مقتضى تصاريح التوريد قد قدرت جمليا بـ 

 .المبلغ الجملي المورد خالل مجريات العملية الميدانيةمن %  48نسبة   

وبمزيد تحليل البيانات المتعلقة بعمليات اعادة تصدير العملة االجنبية اتضح ان عملة االورو 
من المبلغ الجملي الذي تم اعادة تصديره في حين احتل الدوالر االمريكي %  97قد مثلت 

الى عمالت مختلفة %  0.13وعادت النسبة المتبقية وقدرھا %  2.79المرتبة الثانية بنسبة 
 ...).   ماراتي، الريال القطري الدوالر الكندي، الجنيه االسترليني، الدرھم اال(  

من المبالغ الموردة قد تم مباشرة اعادة %  48المالحظة االبرز من خالل ما تقدم ان نسبة 
. عبور للتدفقات النقدية من العملة االجنبيةتصديرھا وھو ما يعني ان تونس ھي بامتياز بلد 

غير ان ھذا لمعطى على اھميته يستوجب مزيدا من التحليل والبحث في االحصائيات 
الوافد على تونس فئة وقيمة لرصد مساره حتى  ھوية بلد مأتى النقدالمتصلة بضرورة تحديد 

 .ة والماليةنتمكن من تقييم مخاطر ھذه التدفقات العابرة لمنظومتنا الرقابي  

قصد تحديد ھوية بلد مأتى ھذه التدفقات تم اجراء عمليات تقاطع بين مختلف االحصائيات  
االورو، الدوالر االمريكي، الجنيه (المالية من خالل االكتفاء برصد مسار العمالت الرئيسية 

 :   حسب منسوب تدفقھا، فتوصلنا الى النتائج التالية) االسترليني  

 عملة االورو  
 

من العمالت التي تم اعادة تصديرھا الى الخارج بـمبلغ يزيد عن %  97مثلت عملة االورو 
بقيمة تدفق  ليبيامليون دينار تونسي، وبتتبع مسارھا اتضح انھا قد تأتت اساسا من  364

مليون دينار تونسي على إثر ادخالھا عبر المنفذ الحدودي براس  360قدرت بما يزيد عن 
الجدير مرورا بھا بالتراب التونسي الى حين تصديرھا عبر مطار تونس قرطاج وذلك خالل 

ساعة حسب ما افرزته عمليات المقارنة بين تواريخ التوريد  48حيز زمني لم يتجاوز معدل 
 .        وتواريخ التصدير  
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تزويد السوق الليبية بالبضائع و السلع عبر عمليات خالص نقدية مباشرة لمزوديھا بالخارج 
ات عبورا بتونس، فان ھذا االستنتاج على وجاھته ال يفسر في واقع االمر حقيقة ھذه التدفق

 : وذلك لألسباب التالية  

االوضاع السياسية واألمنية في ليبيا لعبت دورا اساسيا في جعل تونس منطقة عبور  :وال أ
للسيولة النقدية حيث على اثر تأزم الوضع السياسي في ليبيا بين كافة الفرقاء اصبحت بعض 
المناطق غير خاضعة لسلطة مركزية موحدة انما الى عدة مراكز مما حال ذلك دون تمكن 

غ العملة االجنبية الى الخارج انطالقا من المنافذ الجوية الليبية التي في التجار من تصدير مبال
جزء ھام منھا خاضعة الى سيطرة اطراف عسكرية وسياسية متنازعة فيما بينھا ما دفع 

استغالل إلى العديد من التجار خاصة منھم الخاضعين إلمرة السلطة المركزية في طرابلس 
 .د تمرير اموالھم ومن ثم تصديرھا الى الخارجالمنافذ الحدودية التونسية  قص  

ھذا المعطى في ارتباط وثيق مع بعض االجراءات التي اتخذتھا مصالح الديوانة  :ثانيا
بموجب قرار اداري داخلي مفاده تحديد سقف عمليات توريد  2012التونسية خالل سنة 

وھو قرار اضفى بظالله  اورو 12.500العملة االجنبية المتأتية من الجزائر في حدود مبلغ 
على البيانات االحصائية التي وفرتھا عملية حنبعل حيث لم نشھد عموما عمليات تصريح 

 .بالعملة تتجاوز ھذا السقف  

النسبة  2011ولفھم ھذا المعطى مثلت تدفقات العملة االجنبية الوافدة من الجزائر قبل سنة 
ينة مع القطر الليبي حيث بينت دراسة االرفع وبمستويات ھامة مقارنة مع التدفقات المعا

خالل الفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية  46احصائية اعدتھا ادارة االبحاث الديوانية
تية من المنافذ الحدودية التونسية أان اھم تدفقات للعملة اجنبية مت 2008فريل من سنة أشھر 

  80الجزائرية بنسبة تفوق  تية من ليبيا نسبة أالنقدية المت في حين لم تتجاوز التدفقات%
15 .%   

تبادل المعلومات بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية واالدارة العامة للديوانة في مجال  :ثالثا
مراقبة النقل المادي للنقد اثبت في عديد من القضايا التي باشرتھا مصالح االبحاث الديوانية 

كانت عائدة  الليبيينئة االورو لدى بعض المھربين ان اھم عمليات ضبط العملة االجنبية من ف
 "سندا"الى اشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية من ناقلي النقد المدرجين في السابق بقاعدة 

رية التونسية مثل حيدرة و حزوة الديوانية لتوريد العملة عبر المكاتب الحدودية الجزائ
  47.بوشبكةو  

   

                                                 
 . دراسة غير منشورة  46  
 مصالح االدارة العامة للديوانة قادرة من خالل قاعدة بيانات العملة االجنبية على تأكيد ھذه المعطيات   47  
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 :7المخرج التحليلي رقم   

تدھور االوضاع االمنية بليبيا والتعاطي المزدوج من قبل الديوانة التونسية بين الجارين ليبيا والجزائر 
يتعلق بعمليات توريد العملة أألجنبية حّول وجھة جزء ھام من تلك التدفقات عن طريق التھريب من  فيما

 . ونس قصد العبور بھا الى الخارجالجزائر الى القطر الليبي   ومن ثمة ادخالھا من قبل الليبيين الى ت  

   

  رصد حركة النقد عبر المسالك غير الشرعية  ) ت

من االھمية بمكان، أن ترصد ھذه العملية الميدانية واقع الجرائم المتصلة بالنقل المادي للنقد 
بتونس سواء كان ذلك بالمنافذ الحدودية او داخل التراب الوطني قصد االطالع على 
االساليب والمناھج المعتمدة من قبل مھربي النقد وتحقيقا لما تقدم تم التنسيق مع مصالح 

اخلية واالدارة العامة للديوانة لمدنا بكافة عمليات حجز النقد خالل الفترة الممتدة وزارة الد
 .20/08/2014الى غاية  20/06/2014من   

سّخرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية على ذمة جھات انفاذ القانون  ،وفي ھذا اإلطار
المذكورة قنوات تواصل حديثة تمثلت في اعداد موقع واب مؤمن يسمح لھم بالنفاذ الى قاعدة 
 .بيانات حنبعل قصد تسجيل كافة عمليات حجز النقد الواقعة خالل فترة العملية الميدانية

ملية حنبعل على مبالغ موّردة من الخارج لم يقع إدماجھا ، وقفت عباإلضافة إلى ذلك
  بالساحة البنكية.

   عمليات حجز النقد الواقعة بالمنافذ الحدودية 

اشعارا يتعلق بعمليات  29تلقت قاعدة بيانات حنبعل من مصالح االدارة العامة للديوانة عدد 
حجز مبالغ نقدية من العملة االجنبية تم كشفھا اثناء ممارسة مھامھم في مراقبة المسافرين 

 .دينار تونسي 3.770.405,88المغادرين او الوافدين على التراب الوطني قدرت جمليا بـ 
الميدانية وقصد فھم ھذه العمليات بما يتناسب مع االغراض المطلوبة من عملية حنبعل 

سنتناولھا بالتحليل وفقا للمستويات التالية بما يسمح لمصالح الديوانة من اجراء عملية مراقبة 
  48.على المسافرين وفقا للمنھج القائم على تحديد المخاطر  

 الجغرافي ىعلى المستو -

اتضح ان عمليات حجز النقد االجنبي بالمكاتب الحدودية قد تمت جغرافيا بأھم المواني 
عملية حجز وميناء حلق  21بتونس العاصمة وھما مطار تونس قرطاج الدولي بمعدل 

الوادي الشمالي بمعدل عمليتي حجز في حين توزعت البقية على مطار المنستير الدولي 
                                                 

 مصالح االمن والديوانة(البد من االشارة ان نسبة التزام جھات انفاذ القانون   48 بتوفير المعلومات من الشروط االساسية في فھم منسوب الجرائم )
نقد غير ان ما تم التوصل اليه في اطار عملية حنبعل في ما يخص عمليات الحجز على قلته فانه قادر على صياغة تصورات المتصلة بالنقل المادي لل

 .االجراميةتستمد اسسھا من االساليب التحليلية المعتمدة وكيفية قراءة الظواھر والسلوكيات  واستراتيجيةعلمية   
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 عملية وحيدة(  يس ومطار جربة جرج)  عمليتي حجز (  ومطار النفيضة الدولي ) عملية (
 وحيدة  اھم عملية من حيث القيمة بالمكتب الحدودي البري قلعة السنان  تجلوأخيرا سُ )

 . الواقع بمنطقة الشمال الغربي التونسي مع الحدود التونسية الجزائرية  

ل اي عملية حجز بالمنافذ الحدودية الواقعة على الحدود التونسية سجّ تُ وخالفا لما ھو متوقع لم 
الليبية وتحديدا بنقطتي العبور براس الجدير والذھيبة ولعل ذلك مرده التوتر االمني الذي 

 . "عملية حنبعل"اتسم به الوضع بالمنفذين الحدوديين خالل مجريات   

 البيانات المتعلقة بالوجھة المقصودة -

حال تدخل اعوان الديوانة دون تمكن بعض المسافرين من تھريب النقد االجنبي الى عدة 
تبرز  .وبلدان مجاورة أسيوية اوروبية ثموجھات توزعت النسبة الھامة منھا على بلدان 

 .البيانات االحصائية التالية اھم االرقام والنسب ذات الصلة بعمليات حجز النقد  

 ين البيانات الشخصية للمخالف -

تمثل البيانات الشخصية للمخالفين اھم المعطيات التي تساعد على صياغة منظومة رقابية 
قائمة على فھم جيد للمخاطر الناجمة عن تھريب النقد ما يرتقي ذلك بالمعالجات االمنية في 
مكافحة الجريمة الى تقنيات عالية كاالستھداف الذي يتوافق مع عمل جھات انفاذ القانون 

 .بالمنافذ الحدودية من حيث تحقيق المعادلة بين نجاعة المراقبة وسالسة تدفق المسافرين  

وعلى الرغم من ان اھمية البيانات االحصائية تكون ذات داللة حسب اتساع قاعدة المعلومات 
تعد نموذجا منھجيا قادر على عكس المخرجات  "عملية حنبعل"فان العينة التي وفرتھا 

 :التحليلية التي نسعى الى ابرازھا على النحو التالي  

تليھا %  69توزعت الى اربعة جنسيات وھي الجنسية التونسية بنسبة : جنسية المخالفين -
  11الجنسية الليبية بنسبة    10فالجنسية الجزائرية بنسبة % وأخيرا الجنسية االيطالية %

  %. 10بنسبة 

توصلت قاعدة بيانات عملية حنبعل بإحصائيات اكدت حضور جنس  :جنس المخالفين -
من المجموع الجملي لعمليات الحجز المعاينة %  7االناث في تھريب االموال بنسبة قدرت بـ 

 من جملة 1536بلغ المصرحين من االناث حيث  المتعلّقة بعدد وھي نسبة تتوافق مع البيانات
  9تصريحا اي بنسبة تزيد عن  14976 من مجموع عمليات التصريح بالعملة االجنبية %

  .بكافة المكاتب الحدودية

بالتثبت في الفئة العمرية للمخالفين اتضح على اثر توزيعھا الى اربعة : الفئة العمرية -
  :مستويات، االتي بيانه
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 28 % 1990 ‐ 1980من المخالفين من فئة عمرية مواليدھا بين. 

 27  % 1980‐ 1970من المخالفين من فئة عمرية مواليدھا بين.   

 24 % 1960‐ 1950من المخالفين من فئة عمرية مواليدھا بين. 

 21 % 1970‐ 1960من المخالفين من فئة عمرية مواليدھا بين.   

سنة في حين  63سنة الى  30ين سن ھذا وقد تراوحت اعمار المخالفين من الذكور ب
 .   سنة 67سنة الى  56تراوحت بالنسبة للمخالفين من االناث بين سن   

عموما تفيد ھذه االحصائيات ان كافة الفئات العمرية تبقى مرشحة لالستھداف من قبل جھات 
لتحديد انفاذ القانون ما يدفع ذلك الى ضرورة التعاطي مع المعطيات الشخصية في كلّيتھا 

 .المسافرين ممثلي المخاطر  

 : اھم المھن التي تم معاينتھا توزعت بحساب النسب على النحو االتي :مھنة المخالفين -  

  من المخالفين يمتھنون التجارة%  28نسبة. 

  من المخالفين من وكالء الشركات%  27نسبة. 

  من المخالفين من عمالنا بالخارج%  17نسبة. 

  من االطباء من المخالفين%  14نسبة. 

  من المخالفين من العملة االعوان%  7نسبة. 

  من المخالفين ال يمتھنون اي عمل%  7نسبة. 

   

 : 8المخرج التحليلي رقم   

يتضح ان اھم المھن الممثلة لمخاطر تھريب النقد ھي تلك المتصلة بالنشاط التجاري ما يعكس ذلك واقع 
المورطين في ارتكاب جنح صرفية وديوانية متصلة بعملياتھم جزء ھام من الفاعلين االقتصاديين بتونس 

التجارية مع الخارج كالتصريح المغلوط في القيمة الديوانية او التعريفة او المنشأ التي تستوجب انجاز 
عمليات خالص بطرق غير قانونية باستعمال تھريب النقد او المقاصة في الديون او فتح حسابات بنكية 

الفات خطيرة تحدث خسائر فادحة للمداخيل الجبائية للدولة المتأتية من دفع االداءات بالخارج  وھي مخ
 .والمعاليم الديوانية المستحقة للخزينة  

اما بخصوص المؤشرات التي اثبتت تورط بعض المھن الحرة في عمليات تھريب النقد كاألطباء، فذلك  
مؤشر وجب التعاطي معه بانتباه ناھيك وان اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد تلقت عديد التصاريح 

 المرتبطة بنشاط مالي مستراب للقطاع الصحي في تونس   صيدليات ‐مصحات ( ضمن عمليات يتنزل )
 .  تھريب اموال ھامة وايداعھا بارصدة بنكية بالخارج على خالف الصيغ القانونية  
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 البيانات المتعلقة بالنقد المحجوز -
 

سبق وان أشرنا الى ان المبلغ الجملي لكافة عمليات الحجز الواقعة بالمنافذ الحدودية قد قدر 
دينار تونسي حيث توزع بنسب متفاوتة بين ثالثة عمالت احتل فيھا  3.770.405,88بـ 

مليون دينار تونسي ثم يأتي الدوالر االمريكي  3.6ما يعادل %  97االورو النسبة االرفع بـ 
  7بنسبة   3ألف دينار تونسي وأخيرا الدينار التونسي بمبلغ جملي يعادل  95ما يعادل %

 .أالف دينار تونسي  

 : االوراق النقدية المحجوزة، اتضح وأنھا توزعت على ثالثة فئات رئيسية اما بخصوص فئة  

  اورو وھي  200اورو و 500األوراق النقدية ذات الفئة العالية مثل الورقات من فئة
 .تمثل النسبة االرفع

 دوالر  100 –اورو 200 –اورو  500(وراق النقدية التي تجمع بين الفئات العالية األ
 امريكي دوالر امريكي وھي تحتل المرتبة  50 –اورو  50‐اورو 100والمتوسطة من فئة )

 .الثانية من فئة االوراق النقدية المحجوزة كما وقيمة

 10اورو و 5وراق النقدية ذات الفئات النقدية الصغيرة مثل االوراق النقدية من فئة األ 
 .مليات الحجزدوالر امريكي وھي تمثل النسبة االقل معاينة في ع 10اورو و

تعكس كافة البيانات المعروضة اعاله االنماط واألساليب المتعارف عليھا دوليا في تھريب 
النقد سواء تلك المنبثقة عن المنظمة العالمية للديوانة او عن مجموعة العمل المالي والتي 

 :يتخّول للسلط الرقابية تعريف المھربين بحسب طبيعة النقد المحجوز على النحو التال  

 ناقلوا النقد - ھم من بين المھربين المحترفين الذين يعمدون الى اختيار فئات النقد من :
االوراق ذات القيمة العالية إلمكانية تھريب مبالغ ضخمة يسھل حملھا وإخفائھا لدى المسافر 
مثل عملية الحجز التي تفطنت لھا مصالح الديوانة بقلعة السنان حيث تكون المبلغ المھرب 

 )اورو 200 –اورو  500(ة من اوراق ذات قيمة عالي

 المھربين من التجار - وھم فئة تعتمد على ما توفره السيولة النقدية بسوق الصرف :
 .الموازية  

 المھربين العرضيين - وھم فئة يعمدون الى تھريب مبالغ ضئيلة انجرت لھم من بقايا منح :
 .  ة لصبغتھا المعاشيةالسفر لذلك عادة ما تكون فئة النقد فيھا من االوراق النقدية ضعيفة القيم
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 التقنيات المستعملة في اخفاء المحجوز وطرق كشفه -

اتضح من خالل عمليات الحجز ان مھربي النقد قد عمدوا الى استعمال ثالثة طرق في اخفاء 
ثم االخفاء بالجسم %  86مبالغ العملة االجنبية تأتي في المرتبة االولى حقائب السفر بنسبة 

  10بنسبة  بوسيلة النقل بالنسبة لحالة وحيدة تعلقت بعملية ادخال مبلغ ھام من واخيرا %
 .العملة تم اخفائه بمكان معد للغرض داخل السيارة  

وتجدر المالحظة في ھذا اإلطار ان المعلومات الواردة على قاعدة حنبعل من مصالح 
ن استعمال الديوانة بينت ان كافة عمليات الحجز قد ارتكزت على فطنة العنصر البشري دو

اي طريقة من طرق كشف النقد مثل االستھداف وفقا للمنھج القائم على تصنيف المخاطر او 
استعمال التقنيات الحديثة كجھاز الكشف باألشعة او فرق االنياب رغم توفرھا بالمنافذ 

 .الحدودية الرئيسية  

لح الديوانة في ھذا المعطى يبين في حقيقة االمر غياب استراتيجية رقابية واضحة لدى مصا
مراقبة تدفقات العملة االجنبية وفقا لقدرات تحليلية وعلمية تتجاوز االساليب التقليدية القائمة 
على قرار العنصر البشري الذي يحتمل الصواب والخطأ على حد السواء كما يحتمل كذلك 

 . امكانية االختراق بفعل االغراءات  

 موضوع المخالفات المعاينة في تھريب النقد -

جنحة محاولة تصدير  : تعلقت اھم المخالفات المعاينة اساسا بمخالفات ديوانية وصرفية وھي
جنحة و من البنك المركزي التونسي مبالغ من العملة االجنبية دون اعالم ودون ترخيص

 .التوريد دون اعالم لمبالغ من العملة االجنبية

النقد يكتسي اھمية بالغة في مكافحة ان البحث في فصول التتبع ذات العالقة بعمليات تھريب 
ھذه الجريمة على اعتبار وان القاعدة القانونية بما لھا من اثار زجريّة تبقى من الحلول 

 . االصولية في الحد من الجريمة عموما  

غير ان حصر اعمال التتبع والمالحقة الجزائية في فصول بعينھا دون االخرى ليس إال 
متعلقة بجرائم تھريب النقد وھي في الحقيقة السمة االبرز التي افراغا للسياسة العقابية ال

 ميزت الدعوى العمومية في ھذا المجال فكيف ذلك؟  

دأبت النيابة العمومية في تونس على التعاطي مع جرائم تھريب النقد وفقا لطلبات االدارة 
ورة على العامة للديوانة دون سواھا التي ال تتضمن بحكم مھامھا اال فصول تتبع مقص

 :الخروقات الديوانية والصرفية ومن االثار المباشرة لھذا التمشي ما يلي  
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اعتبار كافة جرائم تھريب النقد من فئة الجنح ما يعني ان السياسة الزجرية التونسية تقر  -
بان جرائم النقد ال ترتقي الى صنف الجنايات وبالتالي ال تمثل تھديدا جديا لألمن العام 

 .جتماعياالقتصادي واال

جرائم تھريب النقد ھي جرائم ديوانية وصرفية بامتياز في مستوى اثارة الدعوى العمومية  -
 .وممارستھا

تجريم تھريب النقد على معني مجلتي الديوانة والصرف يحد من سلطة القضاء في تقرير  -
 على وھنه بحكم وصفه كجنحة(العقاب  بفعل منظومة الصلح الجاري بھا العمل التي تسند )

إلدارة الديوانة كامل الصالحيات في تسوية الملف وإنھاء الدعوى العمومية بمجرد تصالح 
 .المتھم مع االدارة

جوان  2المؤّرخ في  2008لسنة  34التنقيح االخير لمجلة الديوانة بموجب القانون عـدد  -
الجرائم ولئن تفطن الى ھذه النقطة فانه لم يرتق الى اتخاذ تدابير تعكس خطورة ھذه  2008

حيث اكتفى باإلقرار لفائدة القضاة بإمكانية التخفيف من العقوبة المالية في حدود ثلث الطلبات 
 .الديوانية

نظاما قانونيا خاصا يتعلق  2015لسنة  26من القانون االساسي عدد  114اقر الفصل  -
ند بالنقل المادي للنقد حيث نص صراحة بإلزامية تصريح المسافرين عند الدخول او ع

دينار تونسي  10.000العبور او عند التصدير بالمبالغ التي بحوزتھم إذا ما تجاوزت مبلغ 
ورتب عن ذلك عقابا بالسجن من شھر الى خمسة اعوام وبخطية من ثالثة أالف دينار الى 

 .2015لسنة  26من القانون عدد  138ثالثمائة ألف دينار على معنى الفصل 

مھجورة التطبيق  2015لسنة  26القانون االساسي عدد من  114بقيت مقتضيات الفصل  -
لسببين اولھما يتمثل في عدم تناغم المنظومة العقابية لھذه الجرائم حيث ان النصوص 

 26الخاصة تنزلھا منزلة الجنحة الديوانية والصرفية في حين يجّرمھا القانون األساسي عدد 
ا وبالتالي اختل االنسجام في مستوى وفقا ألسس وإجراءات استثنائية لخطورتھ 2015لسنة 

فأصبح  الردعيالسياسة العقابية بخصوص نفس االفعال ما أفرغ ھذه الجريمة من محتواھا 
 .التعامل القضائي معھا من قبيل المقولة التالية خطا مشھور خير من صواب مھجور

 

 : 9المخرج التحليلي رقم   

وانتشار مظاھر الجريمة المنظمة وخاصة منھا االرھابية ان تغيّر خارطة المخاطر في السنوات االخيرة 
يدعو صناع القرار الى ضرورة صياغة منظومة قانونية زجرية تتالءم مع خطورة االفعال المرتكبة في 

 .    اتصالھا بالنظام العام االقتصادي من خالل معالجات عميقة للظواھر االجرامية في كليتھا  
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 م يتم معاينة أثرھا بالساحة البنكيّةقيمة المبالغ الموّردة التي ل   

اصبحت  ،طالما توفرت المعطيات المالية من مصالح االدارة العامة للديوانة والقطاع البنكي
لنا عمليا، القدرة على كشف اھم رقم احصائي لعملية حنبعل وھو تحديد قيمة المبالغ الموردة 
 .من الخارج والتي لم نعاين أثرھا بالساحة المالية التونسية مثلما تقتضيه التراتيب ذات الصلة  

لنقل وقصد ابراز اھمية ھذا المخرج التحليلي وجب بداية االشارة الى صعوبة رصد حركة ا
لسبب رئيسي وھو ان النقد السائل في جوھر نشأته كان والزال الوسيلة  49المادي للنقد دوليا

بخالف امكانية (االسھل للتعامل بين االفراد في نقل القيمة ما ينتج عنه استحالة ترصد حركته 
 .باعتباره منقوال، سند الملكية فيه لحامله) كشف سالمته من التزييف  

ز للنقد كان مالذا للباحثين عن نقل الثروة في الخفاء بعيدا عن المسالك المالية ھذا الطابع الممي
المصرفية الخاضعة الى موجبات تقوم على تحديد الھوية وطبيعة المعاملة وخلفيتھا 

 .االقتصادية وما الى ذلك من المؤشرات االخرى  

مة العالمية للديوانة لذلك قامت اھم المنظمات الدولية التي تعنى بھذا المجال مثل المنظ
قصد التوصل الى فھم اساليب  50ومجموعة العمل المالي  بإجراء ابحاث اكاديمية وميدانية

وطرق النقل المادي للنقد لوضع استراتيجية فعالة في مراقبته درءا لمخاطره المتصلة بجرائم 
 .  االموال وتمويل االرھاب غسل  

على المستوى الوطني في اطار (ولئن انخرطت عملية حنبعل ضمن ھذا السياق البحثي  
 الدراسة الوطنية للمخاطر وعلى المستوى الدولي بعد اختيارھا  كنموذج عملي لواقع النقل  

 المادي للنقد بمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  فإن طبيعة المنظومة القانونية الحالية )
 وجود منظومة معلوماتية متطورة لدى الديوانة  لمجلة الصرف و  منظومة (  سندا " للعملة "

 االجنبية  سمحت للجنة التونسية للتحاليل المالية من رفع سقف اھدافھا لقدرتھا العملياتية )
على كشف كافة المبالغ التي تم تحويل وجھتھا الى المسالك غير الشرعية كشفا دقيقا انطالقا 

الشخصية ألصحابھا كتحديد قيمتھا ومصدرھا على نحو يسمح لجھات  من تحديد البيانات
معالجة مادة دسمة لملفات و من مباشرة اعمالھم في تتبع المخالفين جزائيا انفاذ القانون

 .محتملة متعلقة بقضايا التھريب واإلرھاب وبالجريمة المالية المنظمة عموما

المتصلة بالمبالغ التي انحرفت عن مسارھا وقصد شرح المنھج المعتمد في تحديد البيانات 
 :القانوني سنتولى عرض االسلوب المعتمد على النحو االتي بيانه  

                                                 
 Nationalفة مشتركة مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة اللجنة التونسية للتحاليل المالية بص تترأس  49 Crime  Agency 

NCA  اھم مشروع دولي مشترك بين مجموعة العمل الماليFATF  ونظيرتھا بالشرق االوسط وشمال افريقياMENAFATF  موضوعه  تبييض "
 ". االموال عبر النقل المادي للنقد   

واالروبول  عملية اثينا الدولية التي تم انجازھا دوريا في ثالثة مناسبات بإشراف المنظمة العالمية للديوانة ومنظمات دولية اخرى مثل االنتربول    50
  .في ھذه العملية الدولية 2008وموضوعھا تھريب النقد وقد شاركت الديوانة التونسية خالل سنة  )2012‐2010‐2008(واالوالف   
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 في شرح المنھج  
 :على مستوى التطبيقة االعالمية  

   

تم تغذية قاعدة البيانات باستمارات تضمنت طلب معلومات محددة من كافة المتداخلين مما   ‐
 .تشغيليةوفّر معطيات دقيقة ذات فعالية   

تم توفير برمجيات اعالمية متطورة في معالجة المعلومات المالية من خالل اعتماد تقنية   ‐
 .سلسة في اجراء التقاطعات بين المعطيات الشخصية والمالية

   

 :على مستوى االلتزام بالمتطلبات القانونية
 

الدولية كانت االساس القانوني المتطلبات القانونية لحركة النقل المادي للنقد بتونس والمعايير 
 .في صياغة عملية حنبعل طالما وان السند التشريعي يرسم حدود االباحة من المنع

 
 :على مستوى اعتماد المنھج التشاركي

التنسيق الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة من التوصيات المعتمدة بالمعايير الدولية كأفضل 
الممارسات في مكافحة الجريمة المنظمة وھو ما كرسته عملية حنبعل عند اشراكھا القطاع 

 الخاص في الشأن االمني   
   

 :على المستوى التشغيلي
 :حنبعل تسمح بتحديد المخرجات التحليلية للبيانات االحصائية لعملية

   .القيمة الجملية للمبالغ المصرح بھا عند التوريد ‐   

   .القيمة الحقيقية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم ايداعھا بالساحة المصرفية ‐   

   .القيمة الحقيقية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم بيعھا بالساحة المصرفية ‐   

   .لمبالغ العملة االجنبية الموردة والتي تم اعادة تصديرھا مباشرةالقيمة الحقيقية  ‐   

   
 في بيان المعطيات المالية المرجعيّة المتصلة   

 بمبالغ العملة االجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية  
   

 :القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية المصرح بھا عند التوريد ‐  
   

 دينار تونسي 776 995 519,732  
   

 :القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم ايداعھا بالساحة المصرفية ‐  
   

 دينار تونسي 66.572.193  
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 من القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية المصرح بھا عند التوريد % 9ما يعادل نسبة   
   

 :بالساحة المصرفيةالقيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم بيعھا  ‐  
   

 دينار تونسي 8.052.668,366  
 من القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية المصرح بھا عند التوريد   % 1ما يعادل نسبة   

   

 :القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة والتي تم اعادة تصديرھا ‐  
   

 دينار تونسي 964.950,26  
 )قيمة تراخيص التصدير البنكية (   

+   

 دينار تونسي  375.472.690,480
 )قيمة المبالغ التي تم اعادة تصديرھا (   

 من القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية المصرح بھا عند التوريد   % 48ما يعادل نسبة   
   

 :احتساب مبالغ العملة االجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية ‐  

القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم ايداعھا (    –  االجنبية المصرح بھا عند التوريدلقيمة الجملية لمبالغ العملة ا     

القيمة الجملية لمبالغ العملة + القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم بيعھا بالساحة المصرفية +  بالساحة المصرفية

 دينار تونسي 325.933.017,626=)  اعادة تصديرھااالجنبية الموردة والتي تم   

تبعا لما تقدم قّدر المبلغ الجملي لمبالغ العملة االجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية 
من تدفقات العملة %  42دينار تونسي ما يعني ذلك ان نسبة  325.933.017,626بـــــــ 

 االجنبية المصرح بھا لدى الديوانة عند التوريد خالل   عملية حنبعل " لم يتم دمجھا بالساحة "
 .المالية التونسية وھو رقم يعكس مؤشر عالي المخاطر  

 :غير ان التعاطي الموضوعي مع ھذا الرقم يستوجب على مستوى المنھج التمييز بين امرين  

من تدفقات العملة االجنبية التي لم يتم ادماجھا بالساحة المالية استندت على % 42نسبة  اوال:
مقاربة تحليلية احصائية شملت كافة المبالغ المصرح بھا بما في ذلك الصادرة من قبل السياح 

 ...) مصاريف االقامة والتنقل (او التونسيين المقيمين بالخارج ذات الصبغة المعاشية   

لتوصيف المتصل بمخاطر ھذا المؤشر وجب تبعا للمالحظة االولى على مستوى ا ثانيا:
التمييز بين المبالغ ذات الصبغة المعاشية واالخرى المصرح بھا من قبل المسافرين التي 

دينار تونسي وفقا للسقف المحدد بقرار وزير المالية المؤرخ في  10.000تجاوزت مبلغ 
لسنة  26ولى من القانون األساسي عدد في فقرته اال 114المتصل بالفصل  1/03/2016
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وھي على االرجح الواجب استھدافھا من قبل المصالح الرقابية بالتتبع إلمكانية  2015
  .استغاللھا في انشطة اجرامية تتعلق بالتھريب او تمويل االرھاب  

  تقييم مخاطر النّقل المادي للنقد وفقا لمخرجات عمليّة حنّبعل  5.1.8

 المنظومة الرقابية لحركة النقل المادي للنقد بتونستقييم أ)   

 المنظومة الرقابيّة لحركة النقل المادي للنقد من جھة االمتثال الفني 
 

لتكون إطارا  51بشان ناقلي األموال النقدية 32التوصية رقم  أصدرت مجموعة العمل المالي 
أساسيا لرصد ووقف عمليات غسل األموال وتمويل اإلرھاب عبر النقل المادي للنقد وتنّص 

 :ھذه التوصية  على التالي   
الدول إجراءات تمكنھا من اكتشاف النقل المادي عبر الحدود للعمالت  تطبقينبغي أن  -

  .رار أو نظام لإلفصاحبما يشمل استخدام نظام لإلق ،القابلة للتداول لحاملھا واألدوات
السلطة القانونية التي تمكنھا من  ينبغي أن تتأكد الدول من أن لدى السلطات المختصة بھا -

إيقاف أو حجز العمالت أو األدوات القابلة للتداول لحاملھا التي يشتبه في ارتباطھا بتمويل 
اإلقرار أو اإلفصاح عنھا اإلرھاب أو غسل األموال أو الجرائم األصلية، أو تلك التي يتم 

  .بصورة مغلوطة
الة - لديھا للتعامل مع  ينبغي أن تتأكد الدول من وجود عقوبات رادعة ومتناسبة وفعَّ

  .األشخاص الذين يقومون باإلقرار أو اإلفصاح بصورة مغلوطة عما بحوزتھم
للتداول لحاملھا ينبغي للدول في الحاالت التي ترتبط فيھا العمالت أو األدوات القابلة  -

بتمويل اإلرھاب أو بغسل األموال أو الجرائم األصلية أن تتبنى اإلجراءات التي تمكنھا من 
مثل ھذه العمالت أو األدوات، بما في ذلك اإلجراءات التشريعية التي تتوافق مع  مصادرة

 .التوصية الرابعة  
في ھذا  2015لسنة  26دد تبعا لما تقدم انخرط المشرع التونسي بموجب القانون االساسي ع

من القانون المذكور االطار العام لرصد النقل  114السياق واضعا بذلك صلب أحكام الفصل 
 : المادي للنقد عبر الحدود، حيث نص الفصل في فقرته األولى   

" يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية 
عملة أجنبية تعادل قيمتھا أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير توريد أو تصدير 

  المكلف بالمالية."
و تطبيقا لمضمون الفقرة االولى من الفصل المتقّدم اصدر وزير المالية القرار المؤرخ في 

من القانون  114والمتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليھا بالفصل  2016مارس  01
 :حيث جاء بالفصل الثالث منه ما يلي 2015ة لسن 26األساسي عدد 

                                                 
إلى التوصيات الثمانية  2004اكتوبر  22بشان ناقلي األموال النقدية التي تم اضافتھا بتاريخ ) 9(انت في السابق تعرف بالتوصية الخاصة رقم ك  51

 .األموالالخاصة بمكافحة تمويل اإلرھاب مع التوصيات األربعين الخاصة بمكافحة غسل   
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 فاعليّة المنظومة الرقابية وفقا للمخرجات المرجعيّة لعملية حنّبعل 
 

يلھا وتحليلھا تتمثل المخرجات المرجعيّة لعملية حنبعل في البيانات المالية التي تم تفص
 :بالجزء االول من التقرير وھي متمثلة اساسا في االتي بيانه  

  بلغت القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم ايداعھا بالساحة المصرفية
من القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية  % 9دينار تونسي ما يعادل نسبة  66.572.193

 .التوريدالمصرح بھا عند 
  قدرت القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة التي تم بيعھا بالساحة المصرفية

8.052.668,366  من القيمة الجملية لمبالغ العملة  %1دينار تونسي ما يعادل نسبة  
 .االجنبية المصرح بھا عند التوريد

 964.950,26عادة تصديرھا القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية الموردة والتي تم ا 
 دينار تونسي     قيمة تراخيص التصدير البنكية ( دينار  375.472.690,480 زائد مبلغ)

 تونسي   قيمة المبالغ التي تم اعادة تصديرھا على اساس التصريح بالعملة ( ما يعادل نسبة )
 % من القيمة الجملية لمبالغ العملة االجنبية المصرح بھا عند التوريد.   48

 325.933.017,626قدرت مبالغ العملة االجنبية التي انحرفت عن المسالك الرسمية  بــــــ 
% من تدفقات العملة االجنبية المصرح بھا لدى  42دينار تونسي ما يعني ذلك ان نسبة  

مؤشر عالي عند التوريد لم يتم دمجھا بالساحة المالية التونسية وھو رقم يعكس  الديوانة
  المخاطر.

  ھذه المخرجات الرقمية تعكس في العموم وضعا يترجم:
  عدم سيطرة االجھزة الرقابية في الدولة على حركة النقد في ظل مناخ عام يتسم بارتفاع

 .ءمنسوب الجريمة المالية واإلرھابية على حد السوا
 غياب للقدرات التحليلية لمخاطر النقل المادي للنقد. 
  تغّول حجم االقتصاد الموازي ما قد ينعكس ذلك سلبا على سالمة المنظومة المالية

 .ونزاھتھا
  تھديد للنسيج االقتصادي الرسمي من حيث التشجيع على االستثمار الوطني واألجنبي

 .السويّة لالستثماروفقا لقواعد المنافسة الشريفة والمناخات 
 خسارة فادحة للخزينة على مستوى المداخيل الجبائية. 
  وجود منظومة مالية حاضنة بامتياز لتدفقات مالية مشبوھة عالية المخاطر في اتصالھا

 .بجريمة غسل االموال وتمويل االرھاب  
   

امتثالھا اذن يتضح جليا ان المنظومة الرقابية لحركة النقل المادي للنقد في تونس رغم 
للمعايير الفنية فھي لم ترتق الى تحقيق الفعالية ودون الخوض في التفصيل او التوصيف 
الذي قد تمتد اثاره السلبية الى عدة مجاالت اخرى فمن الضروري البحث في االسباب التي 

 .حالت دون سيطرة المنظومة الرقابية في تونس على حركة النقد
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 1التحذير رقم   
   

 يتمثل في اجراء تقاطعات بين البيانات المدونة بتصاريح العملة االجنبية  رقم التصريح، (
 ھوية المصرح ، رقم جواز السفر ، المبالغ المصرح بھا  تسجيلھا بمنظومة سندا  مثلما تم...)

المعلوماتية و البيانات المضّمنة بقاعدة حنبعل والمتاتية اساسا من المصارف بخصوص نفس 
 التصاريح  

  
الى معاينة عدد ھام من اإلخالالت المتصلة  1سفرت عملية التقاطع موضوع التحذير رقم أ

العديد من العيوب في إما بإيداع تصاريح توريد عملة اجنبية بالساحة المصرفية تخلّلتھا 
 :االصل والشكل او بافتعال عدد اخر منھا وفيما يلي توصيف النتائج  

الحدودية البرية تعلقت اغلب ھذه العينات بالتصاريح الصادرة يدويا عن بعض المكاتب  -
 .والجوية

تم معاينة وجود تصاريح يدوية حاملة ألرقام غير موجودة اصال بقاعدة البيانات الرسمية  -
 سندا"للعملة  وھو ما يعطي قرينة على افتعالھا غير انه رغم ذلك تمكن اصحابھا من "

 .ايداعھا بالساحة المصرفية
تم استعمال تصاريح ديوانية في توريد عملة اجنبية في عمليات ايداع مصرفية مضمن بھا  -

 .الديوانية" سندا "غير متطابقة مع ما ھو موجود بمنظومة مبالغ 
تم استعمال تصاريح ديوانية في توريد عملة اجنبية في عمليات ايداع مصرفية مضمن بھا  -

 .الديوانية" سندا "مة ھويات غير متطابقة مع ما ھو موجود بمنظو
  

 1النتيجة الفورية للتحذير رقم   

بصفتھا الجھة المصدرة لتصاريح (عدم وجود قنوات تواصل بين مصالح الديوانة التونسية 
 )الجھة التي تتلقى التصاريح إليداع مبلغھا بالحسابات البنكية(والساحة المصرفية ) العملة  

 :وخطورة ھذه النتيجة الفورية تكمن في  

 اوال استغالل مھربي النقد ھذه الثغرة الرقابية التي تفصل جھة االصدار عن المتلقي ما :
يحدث ذلك شرخا في عملية المتابعة بفصل فساد مصدر العملة عن وجھتھا على نحو 
اصبحت معه الساحة المصرفية مالذا إلضفاء الشرعية على اموال مسترابة بمجرد ايداعھا 

يتم اضفاء الصبغة القانونية عليھا لتحويل تلك المبالغ الى الخارج  بالحسابات البنكية وبذلك
 .بكل يسر  

 ثانيا  غياب استراتيجية وتصورات واضحة في تحديد مخاطر النقل المادي للنقد ويجد ھذا :
التي شكلت ولسنوات طويلة  التصاريح اليدويةالغياب مبرراته في عدم وضع حد إلصدار 

 .ثغرة اجرائية  
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في الجانب المتعلق بعدم وجود قنوات  1وفي تعليق موجز عن مضمون النتيجة الفورية رقم 

 تواصل بين االدارة العامة للديوانة والمصارف التونسية نسوق مالحظة ھامة؛  
   

قد يفسر البعض غياب التنسيق او التواصل بالتكلفة الباھظة إلنجاز قنوات تواصل لتبادل 
المعلومات بين الديوانة والمصارف التونسية اضافة الى تعقيد ھذه المسالة على المستوى 
الفني التي تجمع اكثر من طرف متداخل في القطاعين العام والخاص، غير ان الفريق 

انه تمكن من بعل اثبت ان ھذه المبررات واھية والسند في ذلك المشرف على عملية حن
ودون تكلفة تواصلت من خاللھا كافة  59ومعلوماتية مؤمنة 58ارساء منظومة رقابية

 المصارف التونسية بفرعيھا المقيم وغير المقيم لمدة شھرين في موسم الذروة  جوان  20(
 .)  2014اوت  20‐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

   

                                                 
 .منظومة رقابية وفقا لتصورات مرنة متوافقة مع التشريع به العمل  58  
 . تم احداث قاعدة بيانات حنبعل المعلوماتية عبر الواب خاضعة لشروط السالمة ضمنت تبادل المعلومات الفوري واالني بكل يسر  59  
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 2التحذير رقم   
العملة االجنبية مثلما تم تسجيلھا  تواريخ اصدار تصاريحيتمثل في اجراء تقاطعات بين 

بالمصارف مقارنة  وتواريخ عمليات إنزال تلك التصاريحبمنظومة سندا المعلوماتية 
 بالتحركات الحدودية للمصرح  

   

وزير من إعالن الصرف الصادر عن  الفصل الثالثيستمد ھذا التحذير اساسه القانوني من 
والمتعلق  2006فيفري  3المالية، المنشور بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية بتاريخ 

بضبط شروط إعادة تصدير العمالت في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير 
 "والذي جاء به المقيمين تبلغ مّدة صلوحية التصريح مّدة اإلقامة بتونس ابتداء من تاريخ  :
ال يمكن أن يستعمل في أي حال من األحوال إال لسفرة واحدة، على أن ال تتجاوز الدخول و

  ."ھذه المّدة ثالثة أشھر  

 :اسفرت عملية التقاطع المبينة اعاله الى االتي بيانه  

تمت معاينة عمليات إنزال مبالغ ھامة من العملة االجنبية بالمصارف التونسية باستعمال  -
صلوحية نفاذھا القانوني بعدم استعمال المصرح ذلك التصريح خالل تصاريح ديوانية انتھت 

 . الفترة المتراوحة بين تاريخ اول دخول وتاريخ المغادرة الذي يليه
تمت معاينة عمليات إنزال مبالغ ھامة من العملة االجنبية بالمصارف التونسية باستعمال  -

 .ھر من تاريخ التصريحتصاريح ديوانية تجاوزت فترة النفاذ المحددة بثالثة أش
 

 2النتيجة الفورية للتحذير رقم   

لدى االجھزة المصرفية القائمة على انجاز العمليات المالية  ضعف التكوين القانوني
 .بالحسابات البنكية المفتوحة باسم غير المقيمين  

عدم إلمام بعض من موظفي المصارف التونسية بالقواعد القانونية ذات الصلة بمراقبة 
العمليات المالية موضوع الحسابات البنكية المفتوحة بالعملة االجنبية لغير المقيمين مما ترتب 

 .السماح بانجاز تحويالت مالية ھامة دون وجه قانونيعن ذلك   

وجه القصور التي قد تعتري االنظمة الرقابية عموما تبرز ھذه النتيجة الفورية وجھا من ا
 .وھي ضعف التكوين وتنمية القدرات البشرية  
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 3التحذير رقم   
مثلما تم تسجيلھا بمنظومة سندا المعلوماتية  ھوية المصرحينيتمثل في اجراء تقاطعات بين 

 .التي استفادت من تلك التصاريح وھوية اصحاب الحسابات البنكية  
   

من إعالن الصرف الصادر عن وزير  60الفصل الثانييستمد ھذا التحذير اساسه القانوني من 
والمتعلق  2006فيفري  3المالية، المنشور بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية بتاريخ 

بضبط شروط إعادة تصدير العمالت في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير 
 "به والذي جاء المقيمين ان التصريح بتوريد عملة اجنبية شخصي وال يجوز احالته بأي  :

  ."شكل من االشكال   

على الوقوف على عدة عمليات إنزال مبالغ  3اسفرت عملية التقاطع موضوع التحذير رقم 
ھامة من العملة االجنبية بحسابات بنكية مفتوحة على ھوية شركات او اشخاص طبيعية ال 

 .المدونة بتصاريح توريد العملة االجنبيةتحمل نفس الھوية 

  
 

   

 3النتيجة الفورية للتحذير رقم   
سھولة اختراق الساحة المصرفية التونسية بضّخ مبالغ ھامة مجھولة المصدر، انجّر عن 

 :التطبيق الخاطئ لتراتيب الصرف، ما نتج عنه  
  ضخمة مجھولة عمليات عبور لتدفقات مالية استغالل الساحة المصرفية التونسية في

 .ليس لھا اي ارتباط او خلفية اقتصادية بتونس المصدر  
  الخدمات واالستشارة –التجارة الدولية (ان العديد من الشركات غير المقيمة   صبحتا)

 .محاضن لعمليات مالية مشبوھة  
   

 ناقلي النقد"الممارسات المعاينة ساھمت في ترسيخ االعتقاد بقانونية مفھوم  والحال انه "
 .   عالي المخاطر في مجال مكافحة تبييض االموال وتمويل االرھاب مؤشر  

لدى بعض االجھزة المصرفية المكلفة بإنجاز العمليات المالية  ضعف التكوين القانوني
 .بالحسابات البنكية المفتوحة باسم غير المقيمين   

   
   
   
   
   

                                                 
60 Art 2 : La déclaration d’importation des devises est personnelle en ce qui concerne la personne au nom de 
laquelle elle est établie et elle est non cessible. 
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 4التحذير رقم   
 يتمثل في رصد المنظومة التشغيلية لقاعدة البيانات الديوانية للعملة   سندا " من خالل تحليل "

 .جملة من التقاطعات المتصلة بعمليات التصريح بالعملة و التسوية عند التصدير  

 :اسفرت عمليات المعاينة و التحليل عن جملة من المالحظات  

 سندا"على اھمية قاعدة البيانات المعلوماتية  - التي تتميز بھا المنظومة الرقابية لحركة "
النقد بتونس، فإن غياب الوعي لدى االجھزة الرقابية بمخاطر النقل المادي للنقد  افقدھا 
جدواھا وحاد بھا عن جوھرھا التشغيلي على نحو اصبحت معه ھذه المنظومة ذات اغراض 

ت يتم من خاللھا تعميم احصائية ترصد عمليات التوريد والتصدير وفي اقصى الحاال
 مضمونھا بصفة شھرية الى مصالح وزارة الداخلية والبنك المركزي التونسي 

   

التوصيف المشار اليه اعاله حاد بقاعدة البيانات الديوانية عن مسارھا فجعل منھا  -
من توصيات  32منظومة غير متوافقة مع نظام التصريح مثلما تم التنصيص عليه بالتوصية 

 العمل المالي فكيف ذلك؟مجموعة 
 

ان اغلب المبالغ المودعة بالساحة  61اثبتت التحريات المجراة في اطار عملية حنبعل
المصرفية على ضوء تصاريح العملة تم اعادتھا مباشرة الى الدول التي قدمت منھا تلك 
االموال والغرض من ذلك اضفاء الشرعية والمشروعية على محصالت مالية تم تكوينھا 

دان االقامة على خالف الصيغ القانونية كما تم تھريبھا من بلدان االقامة عبر الحدود ببل
للتصريح بھا لدى مصالح الديوانة التونسية بغرض ايداعھا وفقا لإلجراءات القانونية بتونس 

 .ومن ثمة تحويلھا بنكيا الى الخارج لتظھر في النھاية بمظھر يبين سالمة مصدرھا  
   

التحليلي للبيانات المتصلة بحركة العملة االجنبية عبر الحدود يجسد ضعفا غياب الفعل  -
 :تفاقمت خطورته

 أوال بغياب التنسيق الوطني الحقيقي مع بقية جھات انفاذ القانون ومختلف الھياكل الرقابية :
 .بالدولة  
 .  بضعف التكوين والّرسكلة في مجال مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرھاب: ثانيا  
   

   
 4النتيجة الفورية للتحذير رقم   

   
   

غياب الفعل التحليلي للبيانات االحصائية نتيجة لضعف الرسكلة والتكوين ولغياب  ‐
 .استراتيجية رقابية لتحليل المخاطر  

                                                 
على عينة شملت كافة التصاريح  نتيجة تم التوصل اليھا كذلك من خالل عملية التحليل االستراتيجي الذي انجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية  61

 .بالشبھة التي تم احالتھا على النيابة العمومية  
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انحراف نظام التصريح عن اھدافه الرقابية بفعل استغالله من قبل البعض لتبرير عمليات ‐
 .مالية مسترابة  

غياب التنسيق الوطني عقّد على الجھات الرسمية تحديد وفھم المخاطر المتصلة بغسل ‐
 .االموال وتمويل االرھاب   
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 5التحذير رقم   
تم اجراء جملة من التقاطعات، استھدفت فئة معينة من المصرحين الذي تحصلوا على اكثر 

 " .عملية حنبعل"من تصريح في توريد عملة اجنبية خالل مجريات   
 :اسفر ھذا التحذير عن النتائج التالية  

خالفا لما ھو متوقّع اتضح ان النسبة المرتفعة من تصاريح توريد العملة االجنبية التي تم  -
 اصدارھا اكثر من مرة على ھوية مصرح وحيد    رقم جواز السفر( قد عادت في جزء ھام )

 مجال الخدمات. فيمنھا الى ذوات معنوية منتصبة بتونس وتنشط 

   

 :ھذه الوضعية تطرح اشكاال قانونيا  

  يجد سنده في التشريع المنظّم لوثيقة التصريح بتوريد عملة اجنبية التي ال تسند تبعا
إلعالن الصرف والنموذج الملحق به الصادر عن وزير المالية، المنشور بالرائد الرسمي 

 .لفائدة الذوات الطبيعيةإالّ  2006فيفري  3للجمھورية التونسية بتاريخ 

  عدم معاينة اثر ھذه التصاريح بالساحة المصرفية التونسية وضعية مسترابة وجب
معھا بجدية على مستوى التدقيق في موارد ھذه الشركات المتأتية من محاصيل  التعاطي

 .  عمليات البيع بالعملة االجنبية وذلك بقطع النظر عن صفتھا الصرفية

رغم ان الفترة التي استغرقتھا عملية حنبعل لم تتجاوز الشھرين فانه قد تم معاينة عدد ھام من 
 عدد( ح وحيدالتي تم اصدارھا اكثر من مرة على ھوية مصرّ عمليات توريد العملة االجنبية 

 حالة معاينة  593 وھذه الوضعية تتعلق في الواقع بما يصطلح على تسميتھم بناقلي االموال )
ر الحدود وھم من المصنّفين ضمن المخاطر العالية في مجال منظومة مكافحة تبييض عب

  .   االموال وتمويل االرھاب

 5النتيجة الفورية للتحذير رقم   
   

   

 .اسناد تصاريح ديوانية في توريد عملة اجنبية على خالف الصيغ القانونية ‐  
   

الرسكلة والتكوين ولغياب غياب الفعل التحليلي للبيانات االحصائية نتيجة لضعف ‐
 .استراتيجية رقابية لتحليل مخاطر ناقلو النقد  
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 6التحذير رقم   

يتمثل في رصد اھم الطرق المعاينة في الكشف عن تھريب النقد بالمكاتب الحدودية وفقا 
 . لمخرجات عملية حنّبعل  

يتعلق ھذا التحذير بتقييم القدرات الرقابية في التصدي لعمليات تھريب النقد بالمنافذ الحدودية 
من حيث حسن استغالل االمكانيات اللوجستية والبشرية المتاحة ومن باب التذكير بالنتائج 
التي تم تفصيلھا بالجزء االول من ھذا التقرير، اتضح من خالل عمليات الحجز ان مھربي 

د قد عمدوا الى استعمال ثالثة طرق في اخفاء مبالغ العملة االجنبية تأتي في المرتبة النق
و اخيرا بوسيلة النقل %  10ثم ثانيا االخفاء بالجسم بنسبة %  86االولى حقائب السفر بنسبة 

بالنسبة لحالة وحيدة تعلقت بعملية ادخال مبلغ ھام من العملة تم اخفائه بمكان معد للغرض 
 .لسيارةداخل ا  

الواقعة  62لتحقيق ھذا الغرض تم تخصيص فرع ضمن االستمارة الخاصة بعمليات الحجز
وقد بينت عملية التحليل  المھّرب بالمكاتب الحدودية يعنى بالتقنيات المستعملة في كشف النقد

ذات العالقة ان كافة عمليات الحجز قد ارتكزت على فطنة العنصر البشري دون استعمال 
من طرق كشف النقد مثل االستھداف وفقا للمنھج القائم على تصنيف المخاطر او اي طريقة 

استعمال التقنيات الحديثة كجھاز الكشف باألشعة او فرق االنياب رغم توفرھا بالمنافذ 
 .الحدودية الرئيسية  

كما لوحظ في ذات االطار من خالل التواصل مع نقاط االتصال باإلدارة العامة للديوانة 
لوعي واإللمام بمخاطر غسل االموال المتصلة بالنقل المادي للنقد من قبل اعوان غياب ا

 .المكلفين بمراقبة المسافرين بالنقاط الحدودية  

   

 6النتيجة الفورية للتحذير رقم   
غياب استراتيجية رقابية واضحة لدى مصالح الديوانة في مراقبة تدفقات العملة االجنبية وفقا 

وعلمية تتجاوز االساليب التقليدية القائمة على قرار العنصر البشري الذي لقدرات تحليلية 
 .يحتمل الصواب والخطأ على حد السواء كما يحتمل كذلك امكانية االختراق بفعل االغراءات  

 

 

 

                                                 
 . ROPH S1رمز االستمارة   62  
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 قياس مخاطر النقل المادي للنقد في تونس ب)   

 مستوى مخاطر النقل المادي للنقد                        

طالما توفّرت المعطيات المالية واإلحصائيات المتصلة بحركة النقل المادي للنقد بتونس وفقا 
، فإننا قد استوفينا ييم المنظومة الرقابية ذات الصلةتولينا تق وطالمالمخرجات عملية حنبعل 

 الفاتف"شروط المعادلة التي طرحتھا  بخصوص تحليل و تقييم المخاطر بما تضمنته من "
التبعات او العواقب  ‐ اوجه القصور ‐التھديدات(عناصر ثالثية التركيبة وھي من باب التذكير 

 ذات العالقة بتحقق المخاطر  غسلطر مخاته بلغما يسمح تبعا لذلك بتقييم المستوى الذي ).
 .ونسوتمويل االرھاب عبر النقل المادي للنقد بت لواالما  

 مخاطر النقل المادي للنقد  
كافة الجرائم االصلية لغسل االموال عبر النقل المادي للنقد ( تھريب   اتالتھديد

العملة، تغذية السوق الموازية ، تمويل االرھاب ، االتجار باألسلحة 
  ،تھريب عائدات الفساد ...الخ

  .لأوكھدف  موالاألل فحة غستضع مكاالبة لرقاالمرتبطة بااآلليات   نقاط الضعف

  الدولي. وغياب التنسيق الوطني 

  ضعف التكوين .

  ضعف القدرات التحليلية.

  عدم توفر الوسائل اللوجستية الضرورية بالمنافذ الحدودية

  أرباح للمجرمين خسائر للمجموعة الوطنية و  63التبعات

  تشويه حجم االستھالك 

  االدخار تشويه االستثمار و

  ارتفاع مصطنع في االسعار 

  منافسة غير عادلة 

  تأثيرات على معدالت النمو 

  تھديد الخوصصة

  تغيير الطلب على االموال وأسعار العمالت االجنبية وأسعار الفائدة

  رفع اسعار العمالت االجنبية ونسبة عدم التيقن من معدالت الفائدة

                                                 
 .2013امثلة توضيحية عن تبعات غسل االموال صدرت عن مجموعة العمل المالي ضمن الدليل االرشادي لسنة   63  
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  سمعة القطاع المالي

  تلويث التجارة غير القانونية للتجارة القانونية

  حصائيات االقتصاديةتشويه اال

  الفساد والرشوة 

  رفع معدالت الجريمة 

  زيادة االرھاب 
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 ساس الترقيمأ  

  المراجع المتصلة بالترقيم  التقرير والجھة  مؤشرات المخاطر الھيكلية والتدابير الرقابية 

ــم + النتيجة الفورية للتحذير 6المخرج التحليلي رقــ اللجنة التونسية للتحاليل المالية –عملية حنبعل   مستوى التنسيق الوطني
  ـم 5+4+1رقـ

  

  مستوى القدرات التحليلية

  

 اللجنة التونسية للتحاليل المالية –عملية حنبعل 

ــم + النتيجة 5+4+3++2+1المخرج التحليلي رقــ
  ــم 5+4الفورية للتحذير رقـ

  

  

عمليات الحجز والعمليات المالية القائمة على 
  النقد المكثّف

  

  

للتحاليل المالية  اللجنة التونسية -التحليل االستراتيجي 
2015  

% من التصاريح الواقع تحليلھا وإحالتھا على 55
النيابة العمومية قامت على عمليات االيداع النقدي 

% من مجموع الملفات المحالة على 28.8المكثف و
مليون  1القضاء تراوحت معامالتھا المالية بين مبلغ 

مليون دينار في حين قدرت نسبة  10دينار الى 
مليون دينار نسبة  10ت المالية التي تجاوزت العمليا

15 .%  

تقييم المنظومة التونسية لمكافحة غسل االموال وتمويل   مستوى فاعلية القرارات القضائية
   2015لسنة  تقرير البنك الدولي–االرھاب

 

  

- 2010التقارير السنوية للجنة التونسية للتحاليل المالية   نسبة العمالء الممثلين لمخاطر 
2011 -2012-2013-2014 -2015 

انظر الى االحصائيات المتعلقة بنسبة الحرفاء غير 
المقيمين والجمعيات الصادرة في شانھم تصاريح 
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  بالشبھة

المؤشرات المحتملة ألنشطة تبييض االموال 
  ( التقارير، عدد التصاريح بالشبھة )

- 2010المالية التقارير السنوية للجنة التونسية للتحاليل 
2011 -2012-2013-2014 -2015  

  اللجنة التونسية للتحاليل المالية - التحليل االستراتيجي 

  تقرير البنك الدولي حول السوق الموزاية وواقع التھريب 

  

  

  

  مستوى الوعي بمخاطر غسل االموال

  

  اللجنة التونسية للتحاليل المالية –عملية حنبعل 

  

  

ــم+ النتيجة الفورية 10+5المخرج التحليلي رقــ
  ـم3+2للتحذير رقـ

  

الية نظم غسل االموال وتمويل االرھاب 
  والمبادئ التوجيھية

 2007تقرير التقييم المشترك للمنظومة التونسية لسنة 
وتقارير المتابعة الالحقة له ومسودة تقرير البنك الدولي 

   2015لسنة 

  

  

  

لرصد االمتثال على وجود سلطة تنظيمية 
  الميدان

 2007تقرير التقييم المشترك للمنظومة التونسية لسنة 
وتقارير المتابعة الالحقة له ومسودة تقرير البنك الدولي 

  2015لسنة 
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الموارد المخصصة لمكافحة غسل 
االموال/تمويل االرھاب من قبل السلط 

  االشرافية

لية تقييم المتصلة بعم 2015لسنة  تقرير البنك الدولي
المنظومة التونسية لمكافحة غسل االموال وتمويل 

  االرھاب

  

  

  

  معايير النزاھة المھنية

  المعھد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

  جمعية المراقبين العموميين

  

 اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة
  (الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاليا)

  

  المنظمة العالمية للشفافية

انظر الى التقرير السنوي حول القدرة التنافسية 
  2014نوفمبر 

انظر الى دراسة حول الفساد الصغير في تونس أي 
  2014الرشوة الصغيرة لسنة 

انظر الى تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول 
    2011لسنة  الفساد والرشوة

ية للشفافية لسنة انظر الى تقرير المنظمة العالم
2014  
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 النتائــــــــــــــــــج 6.1.8 

 المخرجات التحليلية    ) أ  

  ارتفاع درجة مؤشرات المخاطر الھيكلية لحركة النقل المادي للنقد الى مستويات عالية "
H  "بالنسبة ألجھزة انفاذ القانون والساحة المصرفية. 
  انخفاض مؤشرات التدابير الرقابية لدرجات دنيا  "L   بالنسبة ألجھزة انفاذ القانون "

 .وبدرجة اقل المصارف 
 اختالل التوازن بين مؤشرات المخاطر الھيكلية ومؤشرات التدابير الرقابية. 

مخاطر عالية لغسل و "ما نتج عن ذلك اوجه قصور عالية المخاطر للمنظومة الرقابية 
 .وتمويل االرھاب عبر النقل المادي للنقداالموال 

 قدللنمصفوفة مستوى مخاطر النقل المادي   ) ب

ت
دا
دي
تھ
ال

 مرتفعة           النقد  

نسبيا مرتفعة            

 متوّسطة            

منخفضة 
 نسبيا

           

 منخفضة            
    
 

 

   منخفضة  منخفضة
 نسبيا

متوّسطة نسبيا مرتفعة    مرتفعة

 نقاط الضعف
                                                                               

وفقا لھذه المصفوفة فان مخاطر غسل االموال وتمويل االرھاب عبر النقل المادي للنقد ھي 
مخاطر عالية ما يعني ذلك ان احتمال او امكانية تحقق التبعات االجرامية لغسل االموال او 

 .تبقى قائمة بنسبة مرتفعة تمويل االرھاب  
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  توافق النتائج التحليلية لقياس المخاطر (المعيار الكمي) مع الصفات الرئيسية
 (المعيار الكيفي) للمخاطر العالية 

  بإنشاء ذوات معنوية معقدة إلخفاء (نظام قانوني جاذب لالستثمارات االجنبية المسترابة
 ).الجھة المالكة لألصول والمستفيد الحقيقي

  ابان الثورة ( قدرات ضعيفة إلنفاذ القانون وضبط الحدود( 

 مجلة التشجيع على االستثمار( الضرائب المنخفضة على الدخل األجنبي( 

 تقرير الھيئة الوطنية للفساد. (مستوى عال من الفساد( 

 2013تقرير البنك الدولي لسنة . (اقتصاديات ضخمة لألسواق الموازية( 

 المخرجات التحليلية لعملية حنبعل . ( النقد اقتصاد قائم على كثافة( 

  الجزائر ‐ليبيا (دولة عبور للسلع المشروعة وغير المشروعة.( 

 تفاقم ظاھرة االرھاب والتھريب. 

 انخفاض الوعي بمخاطر غسل االموال تمويل االرھاب. 

 

 للفاتف"تستوجب تبعا للدليل االرشادي  المستويات العالية من المخاطرإن  التعامل الفوري "
و في ما زاد عن بتطبيق تدابير عاجلة الحتواء التھديدات المؤكدة معھا من قبل صناع القرار 

 .بدعم وبناء القدراتذلك مواجھة ما تحقق منھا على ارض الواقع 

 على تونس في مجال النقل المادي للنقد  64الدول التي تشّكل مخاطر عالية 

يتجاوز نطاق مخاطر غسل االموال عبر النقل المادي للنقد البعد االقليمي للدولة ليتفاعل سلبا 
او ايجابا مع المجموعة الدولية التي تحكم حركة النقد من والى البالد التونسية وللغرض رأينا 

 من المفيد البحث في ھذه التفاعالت من خالل وضع  قائمة مرجعية للمؤشرات والصفات "
ئيسية التي تؤثر على بيان المخاطر لدولة ما وذلك باعتبارھا دولة مصدر او مقصد او الر

 ".عبور لألموال المسترابة   

المخرجات التحليلية لعملية حنبعل وتقرير التحليل االستراتيجي للجنة التونسية للتحاليل 
في الدول المالية يوفر مادة ھامة من المعطيات والمؤشرات التي قد تسمح بوضع قائمة 

 :الممثلة لمخاطر عالية لتونس في مجال الدراسة وذلك وفقا لثالثة تصنيفات  

   

   

   

                                                 
 اشار الدليل االرشادي   64  للفاتف " الى ان التقييم الوطني للمخاطر قد يشمل الدول التي تشكل مخاطر عالية على الدولة نسبة لالستخدام الشائع في "

 "للفاتف"من الدليل االرشادي  50الدوائر الرسمية وقد عملت استراليا على بلورة ھذا المفھوم انظر الصفحة   
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 دول المصدر: الصنف األّول -

   
  الصفات الرئيسية المؤشرات الرقمية  الدول

   

***  

   

 35مثلت  من مجموع تصاريح العملة %
  األجنبية

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات ‐
 واألسواق المالية والنقد االجنبي اقتصاد .(

 )كثيف النقدية   

الصراعات االيديولوجية والسياسية ‐
 الداخلية  

 قدرات ضعيفة النفاذ القانون وضبط الحدود‐

  اقتصاد ضخم لالسواق الموازية

 8مثلت   *** من مجموع تصاريح العملة %
  األجنبية

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات واألسواق 
 المالية والنقد االجنبي اقتصاد كثيف النقدية .(

(  

   

***  

   

 4مثلت  من مجموع تصاريح العملة %
  األجنبية

 منظومة صارمة لغسل األموال‐  

 احكام صارمة للمنظومة الضريبية‐  

اقتصاد رقمي متطور و ضعيف من حيث ‐
  .استعمال الكثافة النقدية

   
 :امريناالشارة الى  اإلطاروجب في ھذا   

 والأ بيئة نموذجية  النقدية تشكلذات الكثافة  واالقتصادياتالصفات المتصلة بضعف الرقابة :
 للدولة ذاتھاالرتفاع مخاطر غسل االموال عبر النقل المادي للنقد سواء داخل الفضاء المالي 

 .لدول الوجھةاو   

 اثاني  المنظومات الصارمة بخصوص غسل االموال والرقابة الضريبية على الدخل التي:
تتسم بھا اغلب االقتصاديات المتطورة تشكل تھديدا عالي المخاطر لغسل االموال عبر النقل 

 .المادي للنقد على دول الوجھة ذات التدابير االقل تشددا او نجاعة  

فاستقطاب العمليات المشبوھة ھو نتيجة قد تتحقق إما لضعف التدابير والمنظومات  إذا
 .المصدر لتدابير بدولاالرقابية او لصرامة ونجاعة تلك   
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 دول العبور: الصنف الثاني -
   

  الصفات الرئيسية المؤشرات الرقمية  الدول

   

***  

48  من التدفقات العملة االجنبية على البالد %
التونسية تم اعادة تصديرھا نقدا الى الخارج 

  *****من  متأتيةوھي في جزء ھام منھا 

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات واألسواق ‐
 )النقديةكثيف  اقتصاد. (االجنبيالمالية والنقد   

 والسياسية الداخليةالصراعات االيديولوجية ‐  

 القانون وضبط الحدود إلنفاذقدرات ضعيفة ‐  

  الموازية لألسواقاقتصاد ضخم 

   

***  

48  من التدفقات العملة االجنبية على البالد %
التونسية تم اعادة تصديرھا نقدا الى الخارج 

  *****من  متأتيةوھي في جزء ھام منھا 

التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات واألسواق 
  )النقديةكثيف  اقتصاد. (االجنبيالمالية والنقد 

 دول المقصد: الصنف الثالث -

 

  الصفات الرئيسية المؤشرات الرقمية  الدول

   

***  

نسبة ھامة من تدفقات العملة االجنبية 
الموردة تم اعادة تصديرھا نقدا الى 

عمليات خالص  إلنجاز ****دولة 
 .أسيويةبضائع لفائدة مزودين بأسواق   

نفس النتيجة افرزھا التحليل 
االستراتيجي للجنة التونسية للتحاليل 

  .2015المالية 

المالية  فضاء مالي جاذب للتدفقات
 .النقدية  

  

   

***  

نسبة ھامة من تدفقات العملة االجنبية 
الموردة تم اعادة تصديرھا نقدا الى 

عمليات خالص بضائع تم  إلنجاز***
  ***توريدھا من 

فضاء مالي جاذب للتدفقات المالية 
من اھم الدول  ***النقدية خاصة وان 

المصدرة للبضائع الى دول شمال 
اللحوم  الغذائية، الصناعات(افريقيا 

  ....) النسيج،البيضاء، 
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ن ممتأتية  مخاطر عاليةاذن يتضح تبعا لما تقدم ان مخاطر النقل المادي للنقد بتونس ھي 
عند  وتأكدتوجود حالة عدم توازن جسيمة برزت مالمحھا في تحليل نتائج عملية حنبعل 

تقييم المنظومة الرقابية لحركة النقد بتونس بصورة ال يمكن معالجتھا إالّ بإحداث توازن بين 
القدرات المتاحة وحجم التھديدات ونقاط الضعف ضمن مقاربة تصحيحية سنأتي عليھا تباعا 

   .من ھذا التقرير بعنوان التوصيات  
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 المقترحةالجمعياتي والتوصيات  تقييم مخاطر القطاع 2.8  

 :في منھجية التقييم المعتمدة  

 

استندت اللجنة عند تقييمھا لمخاطر النشاط المالي للجمعيات في تونس على جملة من 
 المستوى على فھم لتشكيل وذلكالمخرجات التحليلية والمعايير الفنية المعتمدة وطنيا و دوليا 

في ما ھو متصل بالجمعيات الخيرية وھي  اإلرھاب تمويلو األموال غسل لمخاطر الوطني
 :تقوم اساسا على   

   

تقييم االمثال الفني للمعايير الدولية على ضوء تقارير التقييم الصادرة في الغرض عن  -
البنك الدولي وتقارير المتابعة الصادرة عن مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق االوسط 

 .وشمال افريقيا
لى مخرجات التحليل االستراتيجي للتصاريح بالشبھة المحالة تقييم الفعالية باالعتماد ع -

 . على انظار النيابة العمومية فيما اتصل بمحور الجمعيات الخيرية
 .قياس مستوى المخاطر وفقا لجدول و مصفوفة المخاطر -

 نتائج عملية التقييم 1.2.8

 تقييم االمثال الفني للمعايير الدولية   ) أ

الصادرة في الغرض عن البنك الدولي وتقارير المتابعة الصادرة على ضوء تقارير التقييم 
عن مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، خضعت المنظومة 

وذلك في إطار تقييم المنظومة الوطنية  2007القانونية للجمعيات ألّول عملية تقييم سنة 
بنك الدولي الذي اصدر تقريرا في الغرض لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب من قبل ال

مكافحة تمويل ل لخاصة حوالتسع ت التوصياى التزام ھذه المنظومة بامدوّضح من خالله 
درة لصاا 2003م لعاب ھارإلاتمويل ال وألمواعلى منھجية مكافحة غسل داً ستناب اارهإلا

ق لشرامالي لمنطقة لالعمل المجموعة م لعاع االجتمااعتمد اقد ولمالي. العمل اعن مجموعة 
  .2007يل أفر 3في ك مشتركتقييم لتقرير ا اھذفريقيا ل أشماوسط وألا

جويلية  26المؤرخ في  80يشار في البداية ان عملية التقييم المذكورة شملت القانون عدد 
لسنة  154المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبالد التونسية و القانون عدد  1993
المتعلق بالجمعيات وذلك للنظر في مدى موافقتھا  1959نوفمبر  7في  المؤرخ 1959

للمعيار الدولي موضوع التوصية الخاصة الثالثة والتي اصبحت حاليا على اثر التعديل الذي 
  ونصھا : التوصية الثامنةاجرته مجموعة العمل المالي 
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 المعيار الدولي  
 التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي  

 :  بحرلل فةدلھار اغيت ماظلمنا  
ن يمك لتيت ابالكياناق تتعل لتيا ئحواللن وانيوالقا مةءمالدى م جعراتأن  لدولا على ينبغي

 بھارإلا يلوتمت لغايا ستغاللھاا  ضةرع خاصة بصفة بحرلل فةدلھار اغيت ماظلمند اتعو.
 :  ستغاللھاءة اساإ مكانيةدم إعن مد تتأكأن  لدولا على ينبغيك، ولذل  
 ت مشروعة؛   ككيانار ھظت لتيا ھابيةرإلت اماظلمنا قبلن م)   أ(  
 ب(      جلن أمك لذ في بماب، ھارإلا يلولتمدوات كأ عةرومشت كيانا ستغاللا جلن أم)

 ؛ و   لوألصد اتجمير بيداتن مالتھرب   
 ج(      لىسرا  إ عةرومشراض ألغ لمخصصةا لواألما يلوتح يةطتغء أو خفاإ جلن أم)
 .  ھابيةت إرماظمن  

افرزت آنذاك عملية التقييم  ،2007لسنة ووفقا لتقرير التقييم المشترك للجمھورية التونسية 
المشار اليھا اعاله الى اسناد تونس درجة ممتثل للمعيار الدولي موضوع التوصية الخاصة 

 :طالما وان ما ورد بتقرير التقييم قد انتھى الى االتي بيانه) التوصية الثامنة حاليا( الثالثة 

    الخاص 1959 فمبرنو 7بتاريخ  1959 لسنة 154 رقم العامنون القانصوص  إن"
 فيل والمعد، لجمعياتبا بح ، تم الرتستھدف  ال التي المنظمات لتنظيم اراـإط ضعتـ 1992 

موال األتحويل  أوبية اإلرھا لألغراضتفصيل لتجنّب سوء استخدامھا و دقةبكل  غتهصيا
 النظمضع وفرضت  المالية وزارة أن ىـإل سلطاتـال ارتـأش وقد. ھدفھاتحت يدھا عن  التي
 ."تھاءمن كفا فعتر التيبة الرقا لتحقيقمة الالز  

لسنة  88و لئن تم انھاء العمل بالمنظومة القانونية للقطاع الجمعياتي بصدور المرسوم عدد 
المتعلق بتنظيم الجمعيات، فإن الفرصة قد توفرت  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011

لتقييم ھذه المنظومة من قبل خبراء من البنك الدولي  2015ثانية خالل شھر فيفري من سنة 
 .ومن مجموعة العمل المالي للشرق االوسط وشمال افريقيا  

تمويل  المتبادل للمنظومة التونسية لمكافحة غسل األموال والتقييم  تقرير في االشارة تتم
الى المخاطر المتصلة بالتنظيمات غير الھادفة للربح على  2016اإلرھاب المعتمد في أفريل 

منظومة مكافحة تمويل االرھاب وغسل االموال بتونس وذلك رغم الجھود التي بذلتھا 
خاصة فيما  2011لسنة  88الجھات الرسمية بالدولة لتفادي اوجه قصور المرسوم عدد 

 سلطة الوالي(ليّة الضابطة االدارية آى تفعيل يتعلق باللجوء ال لتجميد نشاط بعض الجمعيات )
لية تجميد النشاط وتفعيل آالمسترابة طالما وان ھذا المرسوم لم يمّكن السلط االشرافية من 

التي تمّكن الوكيل العام لدى محكمة  2003ديسمبر  10من قانون  94أحكام الفصل 
االستئناف بتونس من استصدار إذن بتجميد أموال الجمعيات خاصة وأّن المرسوم المذكور ال 
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من  87يتيح للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تجّمد حسابات الجمعيات على معنى الفصل 
 .2003قانون   

على اھميته من  2011لسنة  88سوم عدد وعموما يتجه االشارة في ھذا المجال الى ان المر
حيث تفعيله لمساھمة المجتمع المدني في الفعل السياسي والثقافي و العملي واالجتماعي فانه 
في المقابل لم يراع بصفة كافية المعايير الدولية التي جاءت بھا التوصية الثامنة لمجموعة 

ة االجراءات والتدابير التي تحول العمل المالي والتي شددت على ضرورة ان تتخذ الدول كاف
ل المنظمات غير الھادفة للربح في انشطة او اعمال ارھابية مما ستغالءة اساإ مكانيةدون إ

 .2016في تقرير التقييم المتبادل لسنة ترتب عنه   

 تقييم الفعاليّة باالعتماد على مخرجات التحليل االستراتيجي  ) ب

على قطاع الجمعيات  2014و 2013عملت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خالل سنتي 
التصاريح بالشبھة التي تلقتھا من االشخاص الخاضعين لواجب التصريح  وذلك بناء على

 ساسا البنوكأ( التنسيق الوطني مع الجھات القضائية المختصة و بخصوص بعض الجمعيات)
 مصالح وزارة الداخلية (و جھات انفاذ القانون  في عديد من الملفات المتصلة بنشاط مالي )
 . مشبوه لبعض الجمعيات

وقد وفّرت عملية تحليل ھذه الملفات و التصاريح مادة ثريّة شكلت نواة التحليل االستراتيجي 
للنشاط الجمعياتي بتونس خاصة وأنھا شملت دراسة مئات من الحسابات البنكية والملفات 

ة وآالف من العمليات المالية ما سنح ذلك للجنة بالوقوف على بيانات احصائية ھامة القانوني
فھم المخاطر المتصلة بھذا القطاع و ووأنماط عملية في اسلوب التصرف المالي و القانوني 

 :التي نعرضھا فيما يلي وفقا للمحاور االتية  

  البيانات االحصائية   

من اھم المخرجات الرقمية التي يمكن معاينتھا ھو ان القطاع الجمعياتي لم تتعلق به في 
السابق شبھات حول تورطه في عمليات مالية متصلة بجرائم الحق العام او بجرائم ارھابية 

وقد تّم التوصل الى ھذا المعطى من خالل عملية  2011لسنة  88اال في ظل المرسوم عدد 
تيجي لكافة التصاريح التي تناولتھا اللجنة بالتحليل و قررت في شانھا االحالة التحليل االسترا

على النيابة العمومية، حيث اتضح وان الجرائم االصلية المرتبطة بشبھة االرھاب وتمويله قد 
 :ھذه التصاريح من مجموع % 20مثلت نسبة    
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20%

80%

   

ھذا المخرج الرقمي على اھمية داللته من الناحية اإلحصائية، فانه يبرز وجھا من اوجه 
التي لم توفر عمليا الضمانات  2011لسنة  88قصور المنظومة القانونية للمرسوم عدد 

خيرية ال هأغراضفي غير الجمعياتي التشغيلية المطلوبة للتوقي من مخاطر استغالل النشاط 
 .ثقافيةالجتماعية او االاو   

فيما يلي اھم المؤشرات االحصائية التي تم معاينتھا عند تحليل التصاريح بالشبھة المشار و
 :  اليھا اعاله   

حيث لم  طابع اجتماعي خيرياو ذات  طابع دعوي دينياغلب الجمعيات كانت اما ذات  -
 .نعاين نشاطات مالية مشبوھة تعلقت بجمعيات ذات طابع علمي او بحثي او رياضي

الف دينار تونسي الى ما يزيد عن  100حجم المعامالت المصرفية المسجل بين  تراوح -
 . ثالثة مليون دينار تونسي

  (خليجيةمتأتية بنسبة مرتفعة من مصادر خارجية  الجمعيات اھم مصادر تمويل -
 ).و بنسبة أقل أوروبية

وتمويله و التمويل انحصرت الشبھة المالية لھذه التصاريح في جرائم اصلية كاإلرھاب  -
 . الحزبي واالنتخابي  و التسفير الى بؤر التوتّر

   
 سلوب التصرف المالي و القانونيأ   

ليات تشغيلية تضمن رقابة آانه لم يتضمن  2011لسنة  88من الھنات البارزة للمرسوم عدد 
ماليّة فّعالة تكون متّسقة مع المخاطر الحقيقيّة التي قد يطرحھا القطاع الجمعياتي على جھات 
انفاذ القانون بفعل التغيير السياسي الحاصل ابان الثورة التونسية والمتطلبات التنظيمية 

 والتشريعية للمرحلة االنتقالية  تخابي، تنامي ظاھرة االرھاب التمويل الحزبي، التمويل االن(
 ...).بمنطقة شمال افريقيا والشرق االوسط   
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ومن االثار المباشرة لھذه النقيصة االساسية معاينة اساليب خطيرة في التصرف المالي 
بالحسابات المصرفيّة لھذه الجمعيات قامت في عمومھا على اضعاف قدرة الھياكل الرقابية 

لتوقي من حدوثھا و تستند ھذه االساليب على نمطين من ترصد العمليات المسترابة وا
 :اساسيين  

تجزئة الحسابات البنكية للجمعية تحت مسميات مختلفة ما يحول ذلك دون امكانية اجراء  -
وقد صاحبت عملية تجزئة الحسابات ھندسة قانونية  .ترصد ناجع وفّعال توقيتا و مضمونا

نحو نعاين من خالله وجود ذات الجمعية بعدة اعتمدت التجزئة الجغرافية لنفس الجمعية على 
لكن بموجب قوانين اساسية مستقلة عن بعضھا البعض قانونا ومناطق بالتراب الوطني 

في غياب قاعدة بيانات معلوماتية تكمن في صعوبة مراقبتھا  وتركيبة وخطورة ھذا االجراء 
 .اخلينبفعل تعدد  الذاوت المعنوية المتضمنة لقائمات موسعة من المتد

االعتماد بكثافة على االيداعات النقدية التي ال تتضمن ھوية المتبرعين سواء كانوا من  -
او القيمة المالية المتبرع بھا ما يحول دون امكانية  يناو االعتباري يناالشخاص الطبيعي

الوقوف على المصادر الحقيقية للتمويل وموضوعھا في غياب البيانات المالية الدالة على 
 . ھوية اصحابھا

 قياس مستوى مخاطر القطاع الجمعياتي  ) ت

  في تحديد المفاھيم ذات الصلة بقياس مخاطر القطاع الجمعياتي  

القطاع الجمعياتي في تونس وفقا للمعايير والمناھج الدولية نعرض  وبغرض تحديد مخاطر
 :   الجدول التالي  

 مخاطر القطاع الجمعياتي  
   

 
   
   

  اتالتھديد

  عية.  شرسسات أنھا مؤعلى ت إرھابية منظماھر اظت
، في ظل انعدام اإلرھابيل ات لتموإستغالل الجمعيات كقنو
  موال.األإجراءات فورية لتجميد 

موال األتحويل وراء من الغرض السري تمويه أو  خفاءإ
 عية.   شرر أغراض تحت ستالمنظمات إرھابية 

استغالل النشاط الجمعياتي كغطاء للتمويل الحزبي او 
  االنتخابي. 

  

 
   

  نقاط الضعف

 .غياب التنسيق الوطني والدولي  
 محدودية الموارد البشرية للجھات الرقابية  

 .الجمعياتي لدى بعض البنوكغياب الوعي بمخاطر النشاط   
عدم توفر البرامج المعلوماتية وقواعد  البيانات ذات الصلة 



   التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب
      

  

191 
          CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللّجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة

   

 .بالقطاع الجمعياتي
  

 
  التبعات

 تنامي االرھاب
 تشويه العملية االنتخابية   

 الفساد   
  

 مستوى درجة  مخاطر القطاع الجمعياتي                         

باستيفاء شروط تحليل و تقييم المخاطر بما تضمنته من عناصر ثالثية التركيبة وھي من باب 
 التبعات او العواقب ذات العالقة بتحقق المخاطر ‐ نقاط الضعف ‐التھديدات(التذكير    فان )

طر ھذا القطاع بتونس وذلك نظرا مخاته بلغذلك قد يسمح بتقييم موضوعي للمستوى الذي 
 .متصلة باألمن الوطني عموماللرھانات ال  

 :و نوجز في ما يلي اھم النتائج  
 ارتفاع درجة مؤشرات المخاطر الھيكلية للقطاع الجمعياتي الى مستويات عالية  -
 انخفاض مؤشرات التدابير الرقابية لدرجات دنيا  -
 .اختالل التوازن بين مؤشرات المخاطر الھيكلية ومؤشرات التدابير الرقابية -

مخاطر عالية لغسل االموال واوجه قصور عالية المخاطر للمنظومة الرقابية  ذلكما نتج عن 
 .وتمويل االرھاب عبر النشاط الجمعياتي

وعلى مستوى مصفوفة المخاطر فكانت النتيجة الخاصة بتقييم المخاطر متوافقة مع 
 :عالهأالتوصيف المبين   

ت
دا
دي
تھ
ال

 مرتفعة             

نسبيا مرتفعة            الجمعيات

 متوّسطة            

منخفضة 
 نسبيا

           

 منخفضة            
    
 

 

   منخفضة  منخفضة
 نسبيا

متوّسطة نسبيا مرتفعة    مرتفعة

 نقاط الضعف
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       ترقيم االمتثال للمعيار الدوليان الغرض من اجراء ھذه المقاربة يكمن في ابراز تراجع 
   التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي ( الناتج عن تراجع سيطرة الدولة على ھذا القطاع )

الحساس ما يرجح االعتقاد ان المنظومة القانونية التي تم الغائھا عند صدور المرسوم عدد 
خاللھا الدولة من السيطرة على  تتوفر على ضمانات رقابية فّعالة تمكنت من 2011 لسنة 88

مخاطر القطاع الجمعياتي وھو في الواقع اعتقاد خاطئ الن التشريع السابق للمرسوم الحالي 
اي قد اتخذ من التدابير الرقابية للنشاط الجمعياتي ھدفا اساسيا  مبدأ رفض المخاطرقام على 

ا ذلك دورھا االيجابي في ية ما افقدھالخير تآوالمنش الجمعياتانتشار وعلى حساب انشاء 
 .الفعل السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي  

وفي المقابل اتجھت نيّة المشرع في ظل القانون الحالي الى تفعيل النشاط الجمعياتي برفع 
القيود على ممارسته واطالق المبادرة دون ان تضع في اھتماماتھا اسسا متينة للتدابير 

مخاطر االنحراف بھذا القطاع او اساءة استغالله في اغراض  الرقابية قصد التصدى الى
  مخالفة للقانون.

السيطرة على مخاطر ھذا القطاع مع ضمان اسھامه االيجابي في الحياة  و بالتالي فإن
االجتماعية واالقتصادية والسياسية شرط اساسي ال يكفله اال اتباع المنھج القائم على تحديد 

و نح علىالموارد  جيهوت جلن أمن التدابير المرنة، م عةومجمد باعتماالذي يسمح   المخاطر 
 اليهطر  وھو ما ذھبت لمخاا بيعةط معب تتناس لتيا قائيةولر ابيدالتر فعالية، وتطبيق اكثأ

تقريرا حول افضل الممارسات للتوقّي  2015جوان  فيمجموعة العمل المالي عند اصدارھا 
 .   الھادفة للربحمن مخاطر المنظمات غير   

 التوصيات المقترحة  2.2.8

تحجيم  أولتقليص  ليس ھول الجمعيات لعم المنظمةمن تطوير التشريعات  الھدفان "
 أن ھو الھدف فإن تماما ذلكمن  العكس علىنما وإيقھا، طر في العقباتضع و أو اـعمالھا
 ذهـھ يـف عـالمجتمثقة تعزيز و الخيريل العم قطاع ونزاھةحيوية  على الحفاظ في ساھمـت

 الصحيحة اتـوالمعلوم ةـالمالي شفافيةـالتھا من خالل وعطاءا أعمالھااستمرارية و المؤسسات
  ."عمتنوو قوينحو  على السامية أنشطتھا زيادة وبالتالي الموثقة  

 المينافاتف"على ھذا النحو اصدرت  دليال في افضل الممارسات للتوقي من مخاطر قطاع "
 –الجمعيات الخيرية و قصد صياغة توصيات عملية في افضل الممارسات سنتولى االعتماد 

 :على وثيقتين مرجعيتين  ‐فضال عن نتائج عملية التقييم المشار اليھا اعاله  
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االوسط عن مجموعة العمل لمنطقة الشرق  2005سبتمبر  فيالدراسة التي صدرت  -
وشمال افريقيا بعنوان افضل الممارسات العملية من اجل مكافحة غسل االموال وتمويل 

 .65االرھاب حول موضوع الجمعيات الخيرية
عن مجموعة العمل المالي بعنوان افضل الممارسات  2015جوان  في دراسة صدرت -

 .66للتوقّي من مخاطر المنظمات غير الھادفة للربح
 :رحة وفقا للمنھج القائم على تحديد المخاطر، المحاور التاليةوتھّم التوصيات المقت  

 التوصية االولى  
   

 يةالخير اتـوالجمعي ساتـالمؤس على افيةشراإل للجھاتبي الرقا الدورتعزيز   
   

، ينبغي العالقة ذات اتـوالتعليممھا باألنظمة التزا ىمن مد والتحققل الجمعيات أعما لمتابعة
 ھذه وإلزام ،المكتبي افشرواإل الميدانيةبالزيارت  القياممن بينھا  اآللياتمن  العديد عتباإ

ل قبجعتھا من امرو قيقھابعد تد للعموم ھامحاسبية سنوية يتم نشر ماليةائم قوبإعداد  تآالمنش
 . الغرض لھذامراقبي حسابات خارجيون  معتمدين يتم تعيينھم   

بية داخلية رقا إداراتبإنشاء  الكبيرة األنشطة ذات ةـالخيري المؤسسات إلزام لككما يمكن كذ
 . شرافيةاإل للجھاتية دوربتقارير  عنھا والرفع المؤسسات ذهـھل اـأعمتعنى بمتابعة  لديھا  

سترشادية محاسبية ا قواعدكذلك وساسية األنظمتھا ألضع نموذج والجمعيات على  عدةمسا
 .نياتالميزا وإعداد والمستندات السجالتتشمل   

   

 التوصية الثانية  

 التصريحو الشفافيةتعزيز معايير   

 علىساسي أبشكل  مبح فھو يقوالرتحقيق  ىـإل فيھد الل الجمعياتي عمال تطوعيا العميعد  
، حيث المجتمع لدى عليھائمين والقاية الخير والمؤسسات اتـلجمعيبا سبةـالمكت ةـالثق ىمد

 أغراض في امھااستخدو والمحسنين المتبرعينموال من األ عجم على الجمعيات ھذهتعمل 

 لھامستفيدين معينين مستحقين  إلى لھايصاإ أو دةخيرية محد  الشفافيةمعايير  فإن لذلك.
                                                 

المالي لمنطقة الشرق ل األعضاء في مجموعة العمل دان المجموعة بھدف تعريف الدواسترشادي ومساعدة فنية لبلل كدليدراسٮة تم إعداد ھذه ال 65
معايير يتوافق مع ل بھا لتحقيق الجمعيات الخيرية أھدافھا وأغراضھا بشكل الممارسات التي يمكن تطبيقھا والعمبأفضل أفريقيا ل األوسط وشما

تھا لتشريعا ًو فق ال  الدول قبتكييفھا و تطبيقھا من يمكن عاما  ًالورقة إطارافر ھذه ، بحيث  تواإلرھابل وتمويل األموال مكافحة عمليات غس
  دولة والطرق المناسبة لھا.    ل المحلية والظروف الخاصة بكوأنظمتھا 

 BEST PRACTICES PAPER ONباللغة االنقليزية بعنوان  2015تقرير اصدرته مجموعة العمل المالي  في شھر جوان   66
COMBATING THE ABUSE OF NON-PROFIT ORGANISATIONS 
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تقتصر  الجدا حيث  المھمةيير المعامن  النشاط ھذامثل  فيلتصريح تعد وبشكل خاص وا
 يـف يضاأ عدنما تساوإ، فقط الرقابيةتحقيق  مھامھا  في افيةشراإل الجھات عدةمسا ىـعل

 أنمن  ةـالخيري والمؤسسات الجمعيات هبھذ والمتبرعين المجتمع أفرادثقة  دةياوزتعزيز 
ل قبستخدامھا من ا ءيسا والسية األساضھا ألغرافقا و فقط صرفھايتم  بھا المتبرعموال األ
جمع  عند عنھاتلك المعلن  غيرنشطة أ أوين لمستفيد فھاصر أو الجمعيات ھذه علىئمين القا
 .لامواأل ھذه  

   

 التوصية الثالثة  

 يةالخير اتـوالجمعي ساتـالمؤس يـفـل العم علىختيار القائمين ال ةتطبيق معايير محدد

سالمة و حمل نجاعوا مـأھاحد  الخيرية والمؤسسات الجمعيات علىئمين القا رختيااان حسن  
 الخيريل العم  أفراد لثقةنتيجة  الخيري النشاط دةياوزسالمة  فيساسي أل بشك ھماذ يسا.

 عليهبالقائمين  المجتمع  أن الخيريل العم اقبةمر عن ولةؤالمسشرافية اإل للجھات ويمكن.

 المؤسسات علىئمين القاختيار ا عندتطبيقھا  ميلز دةبوضع معايير  مالئمة محد متقو
كذلك وا القطاع، ذـھ فيل للعمسبين المناشخاص األية بشكل يضمن اختيار الخير والجمعيات

 .شخاصاأل ھؤالءل أعما لسير التنفيذية القواعدضع و  

 :  المالية الجوانب   

 والمؤسسات اتـالجمعيمعظم  عليه متقو الذيسي األسا النشاطموال األ فصروجمع  يعتبر
 ھذااستغالل  ءةساإبمنع  الكفيلةساسية األمور األنب يعد من الجا ھذاضبط  فإن لذاية، الخير

 القطاع ضع ضوابط ومن خالل  لكبذ القيام الدولة في المعنية افيةشراإل للجھاتيمكن و.
ل بشك فھاصرول امواألجمع  لعمليات الكلييقاف اإل طريق عن العمليات ھذهتنظم  إلزامية
 لياتآضبط  لھايمكن من خال التي المصرفية تباالحساباستخدام  ذلك عنستعاضة واالنقدي 

 عند �مستنديا وتتبعھا المنفذة العملياتتوثيق وية الخير الجمعياتمن حسابات  الصرف
 فتح لياتآوصرفھا وموال األجمع  عملياتضع ضوابط خاصة بتنظيم ويمكن  وجة،  الحا

 الجھاتبين  التنسيقيق طر نـع الجمعيات هصة بھذالخا المصرفيةبات الحسا وإدارة

. المصرفي القطاع عن ولةؤالمس فيةشرااإل اتـالجھ و ريـالخي لقطاعبا المعنيةشرافية اإل

 :  ما يلي الشأنتھا بھذا اعامستوجب مرالبط الضوا أھممن بين و  

 الخيرية ساتـوالمؤس الجمعياتل قببشكل نقدي من  فھاصرول امواألجمع  عمليات فيقاإ

 تھاطانشاوتھا عمليا ةـفكا في المصرفية تباالحسا اممھا باستخدوإلزا  عمليات وقصر.

 .حسابه بالبنك في اعيداإل قـطري عنل األو للمستفيد إاليتم صرفھا  ال تشيكا الصرف
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ئيسي رمؤسسة خيرية بحساب تجميعي  أوبكل جمعية  الخاصة المصرفية الحساباتتوحيد 
 اقبتھامرومتابعتھا  ةـعمليتسھيل  ضبغر لهمن خال الصرف عمليةتتم  فقطحد وا مكانية إمع .
 ألغراض وليس التبرع ألغراضجة الحا دـعنئيسي الر سابـالحمن  فرعيةحسابات  فتح

 .الصرف

 قيعبتو إال ةـالخيري المؤسسات أو لجمعياتصة باالخا المصرفية تباالحسا دارةبا السماح عدم
ياتھم ھوستيفاء ابعد  الجمعية إدارةـل مجلس قبل شخصين مخولين من قبمن  كمشتر

 .اإلدارةمجلس  ضاءـألع صيةـالشخنات والبيا الشخصيةبياناتھم و

بة المسحو أو ةـالمودعموال األمن  المستفيدين أوبالمتبرعين  الخاصةية الھونات بيا ءستيفاا
 .الجمعية بمن حسا

 اءاتجروإسياسات  ذتخاوا، "كـعميل رفـاع" أبتطبيق متطلبات سياسة مبد البنوكتوجيه 

 تباالحسامل مع للتعا افيةشراإل الجھاتمن  الموضوعة لشروطبا للتقيد ةمعتمد رقابية
جمع  تحساباوية الخير والمؤسسات للجمعيات ةئدالعابالحسابات  الخاصة والعمليات
 العمليات عن غبالواإل العمليات اقبةصة بمرالخا اءاتجرواإلسات السياتطبيق و، التبرعات

 .تباالحسا ھذه على المخاطر عالية تباالحسا ييرتطبيق معاو المشبوھة

  .األجنبية إحداث آلية لمراقبة التدفقات المالية 

وسوف يتم اختزال مجمل ھذه التوصيات في برنامج العمل لخفض المخاطر والذي سيتناوله 
  ھذا التقرير الحقا.
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  التجارة الدولية والتوصيات المقترحة مخاطر شركات 3.8

في ما ھو  اإلرھاب تمويل/األموال غسل لمخاطر الوطني المستوى على فھمقصد تشكيل 
شركات التجارة الدولية، استندت اللجنة عند تقييمھا لمخاطر شركات التجارة متصل بنشاط 

الدولية في تونس على جملة من المخرجات التحليلية التي قامت اساسا على عرض االطار 
نتائج مخرجات التحليل االستراتيجي و التشريعي المنظّم لنشاط شركات التجارة الدولية

انظار النيابة العمومية ذات الصلة بشركات التجارة الدولية للتصاريح بالشبھة المحالة على 
  .مستوى المخاطر وفقا لمصفوفة المخاطرو

  تقييم مخاطر نشاط شركات التجارة الدولية 1.3.8

 عرض االطار التشريعي المنظّم لنشاط شركات التجارة الدولية  ) أ

القانون عدد نظّم المشرع التونسي نشاط شركات التجارة الدولية من خالل 
 1996لسنة  59الذي وقع إتمامه بالقانون عدد  1994 مارس 07المؤرخ في 1994لسنة42

 1998نوفمبر  30المؤرخ في  1998لسنة  102، والقانون عدد1996 جويلية06المؤرخ في 
 03الذي وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في  1996 سبتمبر 10قرار وزير التجارة المؤرخ في و

 .1998ديسمبر 

 النشاط   
نشاط شركات التجارة الدولية في  1994 لسنة 42حّدد الفصل الثاني من القانون عدد 

 .عمليات تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وفي كل أنواع عمليات المناولة الدولية والسمسرة  
اما فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية فقد ضبطھا المشرع في المحاور  

 :التالية  
   

يتم إحداث  1994أفريل 12طبقا لقرار وزير االقتصاد الوطني المؤرخ في  :رأس المال -
دينارا ويجب تحريره كليا عند  150.000شركات التجارة الدولية برأس مال أدنى قدره 

المتعلق بإتمام  ،1998 نوفمبر 30المؤرخ  1998لسنة102وطبقا للقانون عدد  .إحداثھا
يتم تخفيض رأس المال األدنى  1999 أفريل 28المؤرخ في  ،1994لسنة  42القانون عدد 

. دينارا بالنسبة للباعثين الشبان و يمنح ھذا اإلمتياز مرة واحدة لكل باعث 20.000إلى حدود 
والمقصود بالباعث الشاب كل شخص طبيعي من ذوي الجنسية التونسية الذي تتوفر فيه 

أن ال يتجاوز عمره األربعين سنة عند و عاليأن يكون حامال لشھادة تعليم  :الشروط التالية
أن يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية و إيداع التصريح لتكوين المشروع

 .من رأس المال% 51أن يملك على األقلو وكامل الوقت  
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تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية إلى تصريح  :إيداع تصريح اإلستثمار -
النھوض بالصادرات الذي يمنح الشركة المعنية شھادة إيداع تصريح إستثمار لدى مركز 

 تشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالمشروع.
 1994لسنة 42من القانون عدد  2تعتبر بموجب الفصل  :الحد األدنى للصادرات -

من رقم  % 50شركات تجارة دولية تلك التي تحقق على األقل  1994 مارس 07المؤرخ في 
إالّ أن الشركات التي تتعامل  .معامالتھا من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي

مع مؤسسات مصدرة كليا فقط ليست خاضعة لشروط تحقيق نسبة دنيا من المبيعات عند 
 .التصدير  

   
شركات التجارة الدولية لبضائع  و تدرج عمليات المناولة الدولية والسمسرة التي تحققھا

 تصديرالومنتجات ذات منشأ تونسي ضمن عمليات  تحسب قيمة عمليات المناولة  كما.
والسمسرة في رقم المعامالت السنوي األدنى عند تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي 
وھي تساوي الفارق بين قيمة مبيعات البضائع األجنبية بالخارج ومبلغ المشتريات المتعلقة 

 .بعمليات المناولة الدولية والسمسرة  
مناولة والسمسرة في رقم المعامالت السنوي األدنى ومن جھة اخرى تحسب قيمة عمليات ال

عند تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وھي تساوي رقم العمولة المستخلصة التي 
و بمقتضى قرار وزير السياحة والتجارة  .وقع إرجاعھا فعليا إلى تونس بعنوان تلك العمليات

  03والصناعات التقليدية المؤرخ في  لمبيعات السنوية لشركات التجارة تغطي ا 12/1998/
الدولية غير المقيمة الواردات المخصصة من قبل متعاملي التجارة الخارجية والموجھة 
لإلستھالك بالسوق المحلية وكذلك صادرات البضائع والمنتوجات ذات المنشأ التونسي عند 

 نھاية كل نشاط حسابي وذلك طبقا ألحكام مجلة التجارة  تشمل المبيعات  وعلى عكس ذلك ال.
 السنوية العمليات التالية عمليات توريد البضائع والمنتوجات الموجھة للخزن تحت الرقابة :

 .عمليات توريد البضائع والمنتوجات تحت نظام العبورو الديوانية بغرض إعادة تصديرھا
   

 نظام اإلمتياز الجبائي الممنوح لشركات التجارة الدولية 
   

 أن تكون شركات التجارة الدولية مصدرة كليا يمكن و تعتبر شركات تجارة دولية مصدرة .
على األقل من مبيعاتھا عند التصدير أما  %80نسبة كليا تلك الشركات التي تتعھد بتحقيق 

 .باقي النسبة فيمكن أن تتأتى من عمليات التوريد  
   

 النظام التفاضلي -
   

اإلعفاء الكلي من دفع األداءات والمعاليم بتتمتع شركات التجارة الدولية المصدرة كليا 
اإلعفاء من األداء على و الديوانة المستوجبة عند توريد المواد والمنتوجات الالزمة لنشاطھا

 .القيمة المضافة عند إقتناء المواد والمنتوجات والخدمات لنشاطھا محليا
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عفاءات ال تشمل السيارات السياحية ومصاريف الصيانة والتصليح مع اإلشارة أن ھذه اإل
 .في حين أنھا تشمل السيارات النفعية إذا كان توريدھا ضروريا لنشاط المؤسسة  

كما يتمتع األعوان األجانب المنتدبون من قبل شركات التجارة الدولية وكذلك المستثمرون أو 
سسة باإلعفاء الكلي من دفع األداءات من ينوبھم من األجانب في اإلشراف على المؤ

 .والمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد أغراضھم الشخصية وسيارة سياحية لكل شخص  
   
   

للتمتع بنظام اإلمتياز الجبائي عند توريد المواد والمعدات و :شروط التمتع بالنظام التفاضلي
)  41.3.6(الالزمة لنشاطھا ، على شركات التجارة الدولية إيداع مطلب إمتياز جبائي من فئة 

 اإلدارة العامة للديوانة (بمكتب اإلمتيازات الجبائية  مع اإللتزام بعدم التفويت في المواد )
 .زوالمعدات موضوع مطلب اإلمتيا

 نظام التجارة الخارجية والصرف لشركات التجارة الدولية  
   

و تعتبر شركات غير مقيمة . يمكن لشركات التجارة الدولية أن تكون مقيمة أو غير مقيمة
عندما يكون رأس مالھا على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب متأت من عملية توريد 

  .على األقل من رأس المال%  66عملة أجنبية قابلة للتحويل وذلك في حدود 
أّما شركات التجارة الدولية المقيمة سواء كانت مصدرة كليا أو جزئيا فيجب أن تخضع فيما 

/  08/  29المؤرخ في  1743/94يخص عمليات التصدير والتوريد إلى أحكام األمر عدد 
  .والمتعلق بضبط شروط العمليات التجارية 1994

   

  الصورياإلنتفاع بنظام المستودع 
   

يمكن لشركات التجارة الدولية اإلنتفاع في إطار نشاطھا بنظام المستودع الصوري مما 
يخول لھا أن تتصرف في مساحات خزن خاضعة للمراقبة الديوانية لتخزين البضائع 
الموردة مع اإلعفاء من األداءات والمعاليم الديوانية ومنھا إعادة تصديرھا أو التفويت فيھا 

 .ات مصدرة كليالفائدة مؤسس  
   

 ولإلنتفاع بنظام المستودع الصوري، يقع إيداع مطلب بإسم المدير العام للديوانة توّضح فيه
شھادة إيداع تصريح إستثمار  :األھمية اإلقتصادية للمشروع مرفوقا بالوثائق التالية  الشركة

المستودع قائمة في المواد التي سوف تخضع لنظام و مسلمة من مركز النھوض بالصادرات
عقد الملكية أو عقد كراء للمحل المزمع إعداده لخزن المنتوجات والمواد و الصوري

 .والخاضع لترخيص مسبق من مصالح الديوانة التابعة لمكتب اإللحاق قبل التصدير

 مخرجات التحليل االستراتيجي  ) ب

يشّكل نشاط شركات التجارة الدولية والخدمات إحدى اھم القنوات التي يمكن استغاللھا من 
قبل العديد من التنظيمات االجرامية في مجالي غسل االموال وتمويل االرھاب لذلك أولت 
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مخاطره على النظام المالي العالمي وفي لالمعايير الدوليّة عناية خاصة بھذا المجال درءا 
 : لمجموعة العمل المالي على ما يلي 24نّص المعيار الدولي موضوع  التوصية  ھذا السياق  

   
 المعيار الدولي  

 التوصية الرابعة والعشرون لمجموعة العمل المالي  
 * للشخصيات االعتبارية والمستفيدون الفعليونالشفافية   

   

االعتبارية في غسل األموال يتوجب على الدول اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع إساءة استخدام الشخصيات 
 أو تمويل اإلرھاب وينبغي أن تتأكد الدول من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن .

والرقابة على الشخصيات االعتبارية والتي تستطيع السلطات المختصة الحصول عليھا أو  المستفيد الفعلي
 .الوصول إليھا في الوقت المطلوب  

ي للدول التي بھا شخصيات اعتبارية قادرة على إصدار اسھم لحاملھا أو سندات وبشكل خاص، ينبغ
الة لضمان عدم  لحاملھا، أو التي تسمح بوجود مساھمين اسميين أو مديرين اسميين، اتخاذ اإلجراءات الفعَّ

 إساءة استخدامھا في غسل األموال أو تمويل اإلرھاب  وينبغي للدول دراسة إعداد إجراءات لتيسير.
ومراقبة المعلومات التي تصل إلى المؤسسات المالية واألعمال  المستفيد الفعليالوصول إلى بيانات 

والمھن غير المالية المحددة المسئولة عن تنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيات العاشرة والثانية 
 .والعشرين  

   

   

غاية  الى 2011متراوحة من سنة  وقد عملت اللّجنة التونسيّة للتّحاليل الماليّة خالل الفترة ال
التّصاريح بالشبھة التي تلقتھا من  على نشاط شركات التّجارة الدوليّة وذلك بناء على 2016

 االشخاص الخاضعين لواجب التصريح  التنسيق الدولي مع الجھات النظيرة و )اساسا البنوك(
 للجنة بالخارج   وحدات التحريات المالية ( االدارة العامة للديوانة في و وطنيا مع مصالح )

 . عديد من الملفات المتصلة بنشاط مالي مشبوه للعدد ھام من شركات التجارة الدولية

وقد مثلت عملية تحليل ھذه الملفات و التصاريح نواة التحليل االستراتيجي لنشاط شركات 
ائية ھامة التجارة الدولية والخدمات بتونس ما سنح ذلك للجنة بالوقوف على بيانات احص

وأنماط عملية في اسلوب التصرف المالي و القانوني وفھم المخاطر المتصلة بھذا القطاع و 
 : تيةالتي نعرضھا فيما يلي وفقا للمحاور اآل  

 سلوب التصرف المالي و القانونيأالبيانات االحصائية و 
إّن تنامي حجم التھريب خالل الخمس سنوات االخيرة الذي بلغ حسب تقديرات البنك الدولي 

قد وقع تمويله اساسا من خالل تدفقات جمالي من الناتج المحلي اإل%  53الى %  38ما بين 
مالية نقدا وعبر تحويالت بنكية وفتح اعتمادات مستنديّة متأتية من ليبيا ضمن محاضن 

 .نواتھا اساسا شركات التجارة الدوليةمؤسساتية شكلت   
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لقد تم تداول ھذا التمويل في نسبة ھامة منه خارج النظام البنكي ليغذي سوق الصرف  
الموازي بموارد ھامة من العملة الصعبة، افرزت اسعار صرف موازية للدينار الليبي 

ن االقتصاديين من استقطبت عديد المتعامليو والدينار التونسي والدوالر االمريكي واالورو
 ليبيا  –تونس (البلدين  لغرض المضاربة وتمويل الواردات المنظمة والتھريب على حد )
 .السواء  

العديد من عمليات خالص الواردات من السلع و الخدمات الموّطنة من قبل المتعاملين 
دولية االقتصاديين، تمت على حساب احتياطي ليبيا من العملة الصعبة عبر شركات تجارة 

وخدمات غير مقيمة تحت سيطرة اشخاص ليبيين وذلك عن طريق عمليات مقاّصة مقابل 
 الدينار التونسي او السلع التونسية وتم للغرض فتح اعتمادات مستندية من بنوك ليبية وردت .

 3تصريح بالشبھة قدر حجم االموال المصرح بھا حوالي  130بشان البعض منھا ما زاد عن 
 .  2015الى غاية  2011ونسي في الفترة الممتدة من  مليار دينار ت  

قد تمحورت جّل مؤشرات الشبھة المصّرح بھا للّجنة في استعمال اعتمادات مستنديّة تضّمنت 
 .وثائق تجارية  مفتعلة او وھمية مثل الفاتورات و بيانات الحمولة و شھادات المنشأ  

 :فات، فقد تمثلت فياما فيما ھو متّصل بالمؤشرات المعاينة بھذه المل  
 .انشاء شركات تجارة دولية غير مقيمة بتونس او بالخارج -
فتح حساب أو أكثر بالعملة األجنبية باسم الشركة فضال عن الحسابات الشخصية الراجعة  -

 .لوكالء الشركات
 .استغالل ھاته الشركات لتحصيل اعتمادات مستندية قائمة على وثائق مفتعلة -
 .نفس االفصال من البضاعةاعتماد نفس المزودين و -
اعتماد نفس طرق االفتعال التي عادة ما كانت متصلة باالستظھار ببيانات حمولة  -

 .وفاتورات تجارية مفتعلة او شھادات منشأ غير صحيحة
تميّز التصرف في محصول االعتمادات بقيام اغلب الشركات بتغذية حساباتھا بصفة  -

 .غلق بينھامتبادلة وكأّن االمر يتعلق بسوق مالي م
وجود شبكة من الشركات االجنبية مستفيدة من التحويالت تتكرر اسماؤھا في عديد من  -

 .الملفات
 .تداخل بعض الشركات التونسية في الھندسة المالية للعمليات -
 

 مليار دينار تونسي 3 وحيث بيّنت مخرجات التحليل االستراتيجي، تحصيل مبلغ يزيد عن
من قبل شركات ليبيّة بمقتضى اعتمادات مستنديّة  )مليار دوالر امريكي 1.5ما يعادل تقريبا (

ھذا المعطي يبرز في الواقع ضعفا  مفتعلة تّم استخالصھا عبر الفضاء البنكي التونسي، فإنّ 
في التّعاطي المصرفي مع وسائل الدفع المتصلة بتحصيل ھذه االعتمادات التي تحكمھا 

قواعد األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستنديّة معايير دولية متفق عليھا وفقا ل
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ة التي وضعت المبادئ التوجيھية المقبولة عالمياً  67الصادرة عن غرفة التجارة الدولي
UCP600)  بشأن الممارسات المصرفية الدولية، وال سيما خطابات االعتماد، وطلب )

 . ضمانات السداد بين البنوك  
   

  68المحاسبة الليبيوفي ھذا االطار نشر ديوان   نظير لدائرة المحاسبات التونسية ( تقريرا )
اشار فيه بكل وضوح الى ھذه الظاھرة والى االسلوب النمطي المعتمد من  2015ھاما سنة 

 :قبل عديد الشركات الليبية لتھريب االموال ما ترتب عن ذلك الخروقات التالية  

 .األجنبي استنزاف احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد -
السماح باستمرار استنزاف االحتياطيات للمضاربة بالعملة دون ان تقابله سلع وخدمات  -

 .تستفيد منھا الدولة سيؤدي إلى انھيار سريع للدولة في ظل االزمة
 .إحداث اضرار جسيمة باالقتصاد الوطني يمتد أثرھا لسنوات عديدة -
 .تدني حصيلة االيرادات السيادية -

وب النمطي، فقد اشار ذات التقرير الى ان عمليات التالعب كانت تتم اما بخصوص االسل
بفتح وتنفيذ وإقفال االعتمادات والواردات من الموردين والمصارف فاتحة االعتمادات 

 :ومصلحة الجمارك من خالل القيام بالتصرفات التالية  

من موظفي تقديم تصاريح ديوانية مزورة من قبل بعض الشركات والموردين وقبولھا  ‐
المصارف فاتحة االعتمادات المستندية بدون توخي الدقة عند معاينة أسعار البضائع 
وأصنافھا، كما ال يتم التأكد من مطابقتھا للتصاريح والمستندات المتعلقة بھا عند التسوية 
وكذلك دون التحقق من مراكزھم المالية وتراخيصھم ومن استيفاءھم لشروط فتح 

تحتوي المستندات المتالعب فيھا على مؤشرات واضحة بوجود شبھة االعتمادات، حيث 
  التزوير .

تقديم فواتير ومستندات توريد غير صحيحة ليتّم تخفيض قيمة البضائع الموردة تھربا من  -
تسديد الرسوم الجمركية، ويتم قبولھا من موظفي مصلحة الجمارك على الرغم من عدم 

  ت القبول والترقيم وبيان البضاعة.منطقية األسعار، بسبب ضعف اجراءا

عدم صّحة عدد من الشھادات ذات العالقة بوثائق النقل والتامين بخصوص البضائع  -
  الموردة.

                                                 
ھي منظمة تجارية عالمية، وھيئة تمثيلية تضم عشرات اآلالف   ICC :International Chamber Of Commerceغرفة التجارة الدولية  او   67

ية وھي: وضع القواعد، والدفاع عن بلدا. وتضطلع غرفة التجارة الدولية بثالثة أنشطة رئيس 120من الشركات والجمعيات األعضاء من أكثر من 
اعد السياسات، والتحكيم. تنفرد الغرفة بسلطة ال نظير لھا في وضع القواعد التي تحكم سير األعمال التجارية عبر الحدود. ورغم أن ھذه القو

المذكرة التفسيرية لقرار جارة العالمية. قواعد طوعية، فإنھا ُتحترم في آالف المعامالت التجارية كل يوم، وأصبحت جزءا من نسيج المبادالت والت
  .2012اوت  15الجمعية العامة لالمم المتحدة الصادر في 

 
 239الى الصفحة  219من الصفحة  2015انظر تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة  68
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رفع الوعي لدى المشرفين على القطاع من خالل تحديد مھام المصالح الرقابية بصفة 
 .    نازع السلبي بين كافة األطراف المتداخلةواضحة درءا لصورة الت  

 :وفقا للمصفوفة التالية مرتفعة نسبياما نتج عن ذلك مخاطر   

ت
دا
دي
تھ
ال

 

 مرتفعة 
 

 مرتفعة
 نسبيا

 متوّسطة
شركات 
التجارة 
 الدولية

منخفضة 
 نسبيا

 منخفضة

 منخفضة منخفضة نسبيا  متوّسطة
 مرتفعة
نسبيا

مرتفعة 

 نقاط الضعف

 التوصيات المقترحة 2.3.8

   
 التوصية االولى  

 رفع الوعي لدى المؤسسات المصرفية بمخاطر نشاط شركة التجارة الدولية  
   

تذكير جھات اإلبالغ وخاصة منھا المؤسسات المصرفية بفرعيھا المقيم وغير المقيم  .1
مارس  02المؤرخ في  2017لسنة  02بضرورة التطبيق الفّعال للمبدأ التوجيھي عدد 

 .المتعلق برصد العمليات او المعامالت المالية المسترابة والتصريح بھا 2017  

بالمعايير الدولية المتفق عليھا  بفرعيھا المقيم وغير المقيمتذكير المؤسسات المصرفية  .2
وفقا لقواعد األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستنديّة الصادرة عن غرفة 

ً  التجارة الدولية  (UCP600التي وضعت المبادئ التوجيھية المقبولة عالميا بشأن )
ن الممارسات المصرفية الدولية، وال سيما خطابات االعتماد، وطلب ضمانات السداد بي

 .البنوك  
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 التوصية الثانية  
 ضبط المھام الرقابية   

   
ضرورة ضبط المھام الرقابية درءا لما يعرف بالتنازع السلبي الذي تتخلى بموجبه جھتين 

 . معنيتين او أكثر عن مھامھا لفائدة األخرى ما قد يشكل ذلك فراغا رقابيا  
   

ة رقابية بمحاور محددة وعليه يوصى بضبط ورقة إجرائية يتم من خاللھا ضبط مھام كل جھ
 .تحقيقا للفعالية وضمانا لعدم استخدام ھذه الذوات المعنوية كمحاضن ألغراض غير قانونية  

   
   

   

 التوصية الثالثة  
 69المتعلق بالشركات العاملة في قطاع الخدمات مراجعة نظام الصرف  

   
يوصى بمراجعة التشريع المتعلق بشركات التجارة الدولية التي تخضع ألحكام القانون 

 1994لسنة  42عدد وتتمثل ھذه المراجعة في الترفيع في رأس المال األدنى لھذه الشركات .
وسحب صفة المقيم عليھا جميعا بما في ذلك تلك التي يتكون رأس مالھا من مساھمات أجنبية 

 %.66ممولة بواسطة توريد عمالت في حدود نسبة تساوي أو تفوق   
صرف والتجارة الخارجية ويھدف ھذا اإلجراء إلى إخضاع ھذه الشركات إلى تراتيب ال

المنظمة لنشاط الشركات المقيمة بعنوان المعامالت االقتصادية وشروط فتح وتسيير 
الحسابات البنكية المخّول فتحھا بالعمالت لدى البنوك المحلية وبالتالي منعھا من إنجاز 
ع عمليات تجارية وصرفية وتوظيف أموالھا خارج األسواق المنظمة وحرمانھا من االنتفا

بصفة غير المقيم التي تمنح لھا حرية مطلقة في تحويل األموال عبر تلك الحسابات دون 
 .اإلدالء، خالفا لنظيراتھا المقيمة، بأدنى المؤيدات المطلوبة بعنوان جميع معامالتھا  

  

ة لخفض المخاطر والتي  ذه التوصيات في خطة العمل الوطني ورة مجمل ھ تم بل وسوف ت
  الحقا.سيتناولھا التقرير 

  

  

  

                                                 
  مقترح صادر عن اإلدارة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي. 69
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معامالت الدفع االلكترونية واستعمال التكنولوجيات  مخاطر 4.8    
تمويل  و في مجال غسل األموال و العمالت االفتراضيةوالوسائط الحديثة 

  االرھاب

تعتبر معامالت الدفع االلكترونية نتاج مباشر للتطـــّور التكنولوجـــــي حيث تم اســـتحداثھا 
لطبيعة ومتطلبات التجــــارة اإللكترونية فاصـبح بإمكـان الحريف  لتكـــون مالئمـــــة

االسـتفادة مـن الخـدمات المصـرفية كسـداد فـواتير السـلع والخـدمات عـن طريـق االتصال 
  الھاتفي وااللكتروني.

في لكن رغم المـزايا العديـدة التي وفّرتھــا المعــامالت المصـرفية االلكترونيـة، فإنھا شكلت 
المقابل العديد من المخاطر، كون ھناك ارتباط وثيق بين العمليات اإللكترونيـة وأمن 
المعلومـات الـتي قـد تـؤدي إلى قرصنة أرصدة الحرفاء، أو إجراء عمليات مبتكرة ذات 

  صبغة إجرامية قد تشّكل أدوات جذب تغري التنظيمات اإلرھابية.

ئط اإللكترونية الحديثة وطنيا، كان من الضروري وقصد تقييم مخاطر التكنولوجيات والوسا 
النظر في السياسة التشريعية والرقابية المتوخاة في تونس لمواجھـة التھديدات الواقعة او 

بتقرير قطاعي من  لجنة القيادة تالتي يشكلھا ھذا القطاع وفي ھذا اإلطار توّصل المحتملة
  ل ثالث محاور رئيسية.وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي شم

 اإلطار القانوني المنظم لمعامالت الدفع االلكترونية  1.4.8

أرسى المشرع التونسي ترسانة من القوانين ذات الصلة بالمعامالت المالية االلكترونية 
ضمن معادلة قامت على االنخراط مرحليا في االقتصاد الرقمي بتطوير المعامالت المالية 

ماج المالي مع االخذ في المقابل بكافة التدابير االحترازية من االلكترونية وتكريس االند
ذلك إرساء أنظمـــة رقابـــة علــى وســائل الــدفع اإللكترونية وبقية الوسائط ووضع 
برامج خاصة إلدارة المخاطر التشـغيلية لھذه التقنيات التكنولوجية الحديثة. ونعرض فيما 

  :بية الصادرة في ھذا المجالالنصوص الترتي و يلي اھم القوانين
المتعلق بالمبادالت والتجارة  2000أوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83القانون عدد  -

إحداث الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية المكلّفة بـإصدار  تم بموجبه اإللكترونية،
وتسليم وحفظ شھادات المصادقة اإللكترونية وقد صدر على إثره قرارين ترتيبيين من 

متعلق بضبط  2001جويلية  19وزير تكنولوجيات اإلتصال، األول مؤرخ في 
جويلية  19 اني مؤرخ فيالمواصفات التقنية لمنظومة إحداث اإلمضاء اإللكتروني والث

يخص ضبط المعطيات التقنية المتعلّقة بشھادات المصادقة اإللكترونية والوثوق  2001
 .بھا

يتعلّق بإصدار مجلة  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1القانون عدد  -
 االتصاالت.
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والمتعلّق بالسالمة  2004فيفري  3 المؤرخ في 2004لسنة  5القانون عدد  -
المعلوماتية، وھو يھدف إلى تنظيم مجال السالمة المعلوماتية وضبط القواعد العامة 

 لحماية النظم المعلوماتية والشبكات 

الخاص بضبط النظم  2004ماي  25المؤرخ في  2004لسنة  1250األمر عدد  -
باري دوري للسالمة المعلوماتية المعلوماتية وشبكات الھياكل الخاضعة إلى تدقيق إج

والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة 
 في تقرير التدقيق.

يتعلق بالتحويل  2005جوان  27المؤرخ في  2005لسنة  51القانون عدد  -
تتبعھا من قبل  اإللكتروني لألموال، الذي رتب عقوبات جزائية عند مخالفة احكامه يقع

أعوان الضابطة العدلية واألعوان المحلفين التابعين لوزارة المالية واألعوان المحلفين 
   .التابعين للوزارة المكلفة بتكنولوجيات االتصال وللوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية

النسق التشريعي إلسناد ھذا القطاع من خالل اصدار  2011وقد تواصل إثر سنة 
ترتيبية داعمة الستراتيجية الدولة التونسية نحو خيار إرساء اقتصاد رقمي من  نصوص

    :ذلك  
يتعلّق بإحداث الوكالة  2013نوفمبر  6مؤرخ في  2013لسنة  4506مر عدد األ -

 .الفنية لالتصاالت وبضبط تنظيمھا اإلداري والمالي وطرق سيرھا
تعلّق بضبط شروط ي 2014جانفي  16مؤرخ في  2014 لسنة 412األمر عدد  -

 .وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة إفتراضية لإلتصاالت
يتعلّق بضبط شروط  2014ديسمبر  26مؤرخ في  2014لسنة  4773مر عدد األ -

 .وإجراءات إسناد ترخيص مزود خدمات األنترنات
 يتعلّق 2011جانفي  06مؤرخ في  2011لسنة  01إلى البنوك عدد  منشور موّجه -

 .بشروط إسداء خدمات الدفع بواسطة الھاتف الجوال
ديسمبر 30مؤرخ في  2016لسنة  9إلى الوسطاء المقبولين عدد  موّجه منشور -

 البطاقة"اسم  عليھا يطلق اسمية دولية دفع بطاقة بواسطة التحويل ، المتعلق بإنجاز2016
 ."الدولية التكنولوجية  

ا 2.4.8 اري إنجازھ رامج الج اريع والب ات  المش دي للعملي ار التص ي إط ف
ة والتصدي  امالت الرقمي ي المع ة ف دعيم الثق بوھة وت ة المش ويالت المالي والتح

  للھجمات السيبرانية

جيات االتصال يعرض ھذا ومن المؤسسات المستھلكة لتكنولالبريد التونسي  بداية و باعتبار
  المالية.التقرير تباعا بعض نقاط ضعف ھذه المؤسسة في عالقتھا بالعمليات 
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ينجز عمليات قبول و تحويل اموال  كالبنوك وسيطا مقبوال و حيث أّن البريد التونسي يعتبر
و على ھذا األساس فقد نّص  بصفته تلك فھو عرضة لمخاطر غسل األموال و تمويل اإلرھابف

الخاضعين لتدابير العناية الواجبة و واجب  كأحد 2015لسنة  26عليه القانون األساسي عدد 
التونسي بإحداث وحدة مراقبة االمتثال وذلك و لئن بادر البريد  .التصريح بالعمليات المشبوھة

و رغم تركيزه لتطبيقات اعالمية بھذه الوحدة اإلرھاب  تمويلللتوقي من مخاطر غسل األموال و
  تطبيق تدابير واجب العناية تجاه الحرفاء بما فيھامحدودية تتعلّق ب نقاط ضعففقد تّمت معاينة 

التأّكد من مصدر و وجھة األموال و من ھوية آمري التحويل و المستفدين و المستفدين عدم 
خدمات تحويل األموال  يالحقيقيين منه و خاصة تلك التي يتم انجازھا دوليا عن طريق مسدي

 . "حوالة في دقيقة"ا عن طريق خدمة و محلي WesternUnionالمتعاقدين معه على غرار   

 

و لعّل الھنات المعاينة آنفا نتجت في جانب منھا عن عدم وجود سلطة رقابية على العمليات المالية 
  التي ينجزھا البريد التونسي و على منظومة مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرھاب لديه.

المكلّفة بتكنولوجيا االتصاالت فنشير إلى ما أّما بخصوص بقية البرامج التي أشرفت عليھا الوزارة 
  يلي :

على شھادة مطابقة لمنظومة التسيير  2015تحصلت الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية سنة  -
والتصّرف الراجعة لھا والتي تخّول لھا شھادة المصادقة اإللكترونية للمفاتيح العمومية طبقا 

  .اإلشھاد بصحة اإلمضاء اإللكتروني حول "ETSI 102042" للضوابط والمقاييس

الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية بالتعاون مع الجمعية المھنية التونسية من قبل  مشروعانجاز  -
ھدف تو 70للبنوك والمؤسسات المالية تم من خالله وضع آلية الستشعار المخاطر والتصدي لھا

نية على مستوى التجھيزات ات السيبرإلى تدعيم جوانب اليقظة والقدرة على مجابھة الھجما
والمنظومات المعلوماتية للسوق المالية. ما سيمكن ذلك من إكساب المؤسسات المالية قدرة على 

نية والعمليات المشبوھة التي قد تخفي عمليات غسل االتصدي الحيني والناجع للھجمات السيبر
 أموال.

كلفت وزارة تكنولوجيات و في مجال التصدي للتھديدات المرتبطة بالجرائم السيبرانية ، فقد 
الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية بإتمام إنجاز مشروع "مجابھة  ، الرقمي و االقتصاد االتصال

 ني وتدعيم الثقة الرقمية" ويرمي ھذا المشروع إلى  ثالث أھداف رئيسية:ااإلرھاب السيبر

  من الرقمية ھدف على المدى القريب يتمثل في حماية الشبكة اإلدارية والخدمات اإلدارية
 . الھجمات المشلّة

 71وعلى المدى المتوسط تأمين حوسبة سحابية خاصة تونسية.  
 تتيح التعاون التونسي اإلفريقي في مجاالت  72وعلى المدى البعيد تحّول تونس إلى نقطة تمركز

   .73حجب الخدماتالحماية من ھجمات   

                                                 
CERT=Computer Emergency Response Team 70  

Disponibilité du Cloud privé tunisien 71  
Point of presence 72  

DDOS: Denial of Service 73  
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 "2020تونس الرقمية "محاور المخطط الوطني االستراتيجي  3.4.8

يھدف ھذا المخطط االستراتيجي الى العمل على إعادة تموقع اإلقتصاد الوطني في سالسل 
القيمة العالمية عبر التركيز على األنشطة الواعدة التي تحتوي على إمكانيات كبيرة وفرص 

يقع إستغاللھا بعد بالكيفية المرجوة كأجھزة اإلتصاالت وأنظمة الدفع ھامة لإلستثمار لم 
 .اإللكتروني  

   
 2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71وقد تضمن قانون االستثمار الجديد عدد 

أّن من أھدافه "الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية ضمن فصله األول 
لالقتصاد الوطني على المستويين اإلقليمي والدولي وتنمية القطاعات  والمحتوى التكنولوجي

  ذات األولوية ومن بينھا قطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصال واالقتصاد الرقمي".

 مجلس الحكومة رئيس لدى حيث أحدث وللغرض سايرت اإلرادة السياسية ھذا التوجه 
 لالقتصاد الوطنية وضع االستراتيجية ىعل اإلشراف يتولى الرقمي استراتيجي لالقتصاد

 الرامية تنفيذھا بما فيھا النظر والمصادقة على المقترحات الرقمي والمصادقة عليھا ومتابعة
 ويعمل على ،تلك اإلستراتيجية كما يقوم ھذا المجلس دوريا بتقييم .وتطويرھا تحيينھا إلى

 العمومية والمبادرات المشاريع كافة في النظر فضال عن ھا تنفيذ إلنجاح الالزم الدعم توفير
من ممثلين عن ھذا المجلس ويتكّون  .الرقمي االقتصاد وتنمية تطوير شأنھا التي من والخاصة

 3مؤرخ في  2014لسنة  4151أمر عدد (القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني
أكتوبر  23 مؤرخ في 2015لسنة  1544كما تم إتمامه بالمرسوم عدد  2014نوفمبر 
2015.(   

و في ھذا السياق صادق المجلس اإلستراتيجي لإلقتصاد الرقمي الذي يرأسه رئيس الحكومة، 
على المخطط الوطني اإلستراتيجي  2015ماي  22منذ أول إجتماع له إنعقد بتاريخ الجمعة 

 2018تونس الرقمية "لقطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  وآليات حوكمته وأوصى "
 2018تونس الرقمية "إستراتيجية "بربط  ) 2020‐2016(بالمخطط الخماسي للتنمية"

فأصبحت التسمية الرسمية الحالية المخطط الوطني اإلستراتيجي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
 ."2020تونس الرقمية "واإلتصال   

 :وتندرج ضمن ھذا المخطط عّدة محاور تتصل بـ  
 . نية التحتية اإلتصاليةتدعيم الب -
 .تطوير الحوكمة المفتوحة واإلدارة اإللكترونية -
المتجسم بالخصوص ضمن برنامج تونس  النھوض بقطاع نقل الخدمات خارج بلد المنشأ -

 .الذكية
 .تطوير الخدمات ودعم التجديد وتوسيع اإلستعماالت في إطار اإلقتصاد الرقمي -  
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 تھدف إلى تنمية التجارة والتبادل اإللكترونيوتنضوي ضمن ھذا المحورعدة مشاريع 
تطوير إستعمال البطاقة التكنولوجية الدولية و ‐تطوير الدفع بواسطة الھاتف الرقمي الجّوالو

 .74تأطير وتطوير إستعماالت النقود الالمادية الرقمية 
   

أكثر شمولية تعتبر الوسائل التكنولوجية ھدفا في حد ذاتھا بل ھي وسيلة لتحقيق أھداف  وال
من ذلك أن ھذه الوسائل تعد الركيزة األساسية في عمل مصالح وزارة المالية بتونس إلعداد 

حيث يعّول على اإلنتشار الواسع خاصة للھاتف  اإلستراتيجية الوطنية لإلندماج المالي
الرقمي الجّوال إلستيعاب األشخاص الذين ينشطون خارج المنظومة المالية البنكية 

ب المعامالت المالية الجارية في نطاق اإلقتصاد الموازي بما من شأنه أن يحقق وإستقطا
ھدفين رئيسيين يتمثالن في متابعة حركة األموال من جھة  وتعزيز موارد الدولة من الجباية 

 .من جھة ثانية  
                   وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي :المصدر

التھديدات الحقيقية او المحتملة الناشئة عن استعمال التكنولوجيات  4.4.8
في مجال غسل األموال/  و العمالت االفتراضية  والوسائط اإللكترونية الحديثة

 تمويل االرھاب

التكنولوجيات والوسائط اإللكترونية  بمنتجات متصلة منذ أكثر من عقد عرفت تونس مخاطر
، حيث كانت لھا ...)تريسبوك، توايالف(ع التواصل االجتماعي الحديثة خاصة مع انتشار مواق

 .تداعيات مؤثرة في المشھد السياسي واألمني على حد السواء  

شھدت تونس اول عملية إرھابية تم من خاللھا التواصل عبر االنترنت  2005في نھاية عام 
 عملية سليمان"وعرفت حينھا باسم  أطراف الضاحية  نسبة إلى مدينة سليمان الواقعة في"

 الجنوبية لتونس العاصمة ل آنذاك أطراف ھذه الخلية اإلرھابية عبر اإلنترنت وقد توصّ .
 بالنظام االطاحة بغرض صدرت أحكام قضائية تراوحت بين اإلعدام  2006وفي نھاية عام .

 والسجن خمس سنوات للمشاركين في أحداث سليمان   ومن تداعيات عملية سليمان ارساء.
رقابة صارمة على اإلنترنت، كان من نتائجھا سجن العديد من الصحافيين وغيرھم من 

 االجتماعي وحجب كافة مواقع الراي المتصلة بالشأن العام وقد الناشطين بمواقع التواصل
وبعد ذلك الثورة  2008بقيام انتفاضة الحوض المنجمي عام  تفاقمت حدة ھذه االجراءات

في  محوريا شبكات التواصل االجتماعي دوراخاللھا  لعبتالتي  2011لعام التونسية 
 .اإلطاحة بالنظام السابق  

غير ان ھذه الوسائل المستحدثة ولئن شّكلت قّوة ضغط في خدمة قضايا الراي العام وساھمت 
 في اإلطاحة بمنظومة االستبداد، فإنھا ال تخلو من مخاطر عالية برزت ابان الثورة من خالل

                                                 
Monnaie digitale74  
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استقطاب فئات شبابية في  انتشار صفحات الفكر التكفيري التي كان لھا دور رئيسي
 :لالنضمام الى خاليا وتنظيمات إرھابية وفي مخططات تسفير للقتال ببؤر التوتر من ذلك  

لخمسة أشخاص في والية قبلي الواقعة في الجنوب الشرقي  2015تصّدت قوات االمن عام   
التونسي بتھمة مبايعة تنظيم إرھابي على شبكة اإلنترنت وفي ذات السياق، طلبت كتيبة 

 عقبة بن نافع" من أنصارھا  المتمركزة في جبال الشعانبي على الحدود التونسية الجزائرية،"
 فايسبوك"عدم استعمال   تويتر"واالكتفاء باستعمال " للدعاية الى الجھاد ومحاربة نظام "

 ". تور" الدولة وذلك بعد النفاذ اليه عبر نظام   
 مصادر جھات انفاذ القانون  

الجرائم السيبرانية، كقرصنة الحسابات المصرفية، فيتّجه عرض االحصائيات  اما بخصوص
الصادرة عن فرقة مكافحة الجرائم المستحدثة باإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية والمالية، 

والتي يستفاد منھا انه تم  2015و  2014التابعة إلدارة الشرطة العدلية بتونس بعنوان سنتي 
ومن ضمن  2015قضية عدلية سنة  15و عدد  2014قضية عدلية سنة  24اثارة وتتبع عدد 
 :اھم ھذه القضايا  

   
 انشاء شبكة اتصاالت ال سلكية دون ترخيص  

 واستغاللھا في تمرير مكالمات دولية بقيمة مكالمات محلية واالنتفاع بعائداتھا المالية  
   

التوسط   "ب"طلب من احد األشخاص و يدعى  "أ"تتلخص ھذه القضية في ان شخصا يدعى
لفائدته في شراء كمية كبيرة من شرائح النداء التابعة لمؤسسة اتصاالت تونسية مقابل 

 حصوله على عمولة مالية ھامة عن كل شريحة يتحصل عليھا،  
 SIMلة آيتحوز على  "ج"كان على عالقة بشخص يدعى  "ب"وعلى اثر األبحاث اتضح ان 

BOX    تم ضبط االلة وحجزھا بمدينة ساحلية ( التي يتم استغاللھا بوضع الشرائح الھاتفية )
واستعمالھا الحقا لقرصنة شبكات االتصاالت الھاتفية وتحويل المكالمات الھاتفية من الدولية 
الى المحلية و االنتفاع بعائدات ھذه المكالمات بحساب بنكي شخصي تولى فتحه حتى يتسلم 

 .تصاالت الذين يتعامل معھم في بيع مكالمات دولية بأسعار مكالمات محليةمن مزودي اال  
شريحة اتصاالت بأسماء اشخاص مختلفة كان  1255وقد أمكن خالل ھذه القضية حجز عدد 

 .يتم جمعھا من قبل مجموعة صغيرة متكونة من ثالث اشخاص شابان وفتاة  
   

 فرقة مكافحة الجرائم المستحدثة  
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 بنكية اجنبية واستغاللھاقرصنة بطاقات   
 " Phishingالسبام " في عمليات خالص مشبوھة عبر شبكة االنترنت بواسطة تقنية   

   
وتحتوي ھذه  بنك عن  صادرةتوجيه رسائل لعدة أشخاص على انھا  "م" تولى المدعو

ثم يقوم بتوجيه  الرسائل غالبا على تحذير للضحية أنه سيتم غلق حسابه إذا لم يتم تفعيله
الضحية إلى صفحة مزورة يتم من خاللھا طلب معلومات عن بطاقة ائتمانه وكل ما سيكتبه 
الضحية يتلقاه ھذا األخير ببريده اإللكتروني وعلى إثر ذلك يتولى اقتناء عدة أشياء ثمينة 
لخاصته ولفائدة مجموعة من أصدقائه كحجز تذاكر سفر الى الخارج وحجوزات بنزل 

 .واقامات بالخارج  
سخير شركة نقديات تونس لتحديد ھوية المنتفعين بالشراءات عن طريق البطاقات البنكية وبت

المقرصنة وفقا لإلشعارات الواردة عليھا من مؤسستي فيزا وماستر كارد تم ضبط ھذه 
 . المجموعة وادراج البقية بالتفتيش ممن تحصنوا بالفرار  

 
 فرقة مكافحة الجرائم المستحدثة                                                                                       

   
   

 قرصنة البريد االلكتروني للمسؤولين التنفيذيين   
Business Email Compromise (BEC) ou piratage messagerie CEO   

   

تصريحا بالشبھة صدر عن  2015تناولت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية خالل سنة 
حديثة التكوين غير مقيمة من اجل معاينة تدفقات مالية  "أ" مصرف تونسي بخصوص شركة

مليون أورو طلب صاحبھا تحويلھا الى عدة دول بالخارج على وجه  20ھامة قدرت بـ 
 .السرعة  

   

بإجراء التحريات المالية اتضح ان ھذا المبلغ قد تم تحصيله في مناسبتين من شركة ذات  
صيت عالمي كائنة ببلد أوروبي وبالتحري مع وحدة االستعالمات المالية النظيرة للجنة 
التونسية للتحاليل المالية تم افادتنا بان الشركة األجنبية التي اذنت بتحويل تلك األموال قد 

كاية لدى الجھات القضائية لديھا من اجل عملية قرصنة لحسابھا البنكي في ذات اودعت ش
للمدير التنفيذي  اإللكتروني المبلغ المشار اليه أعاله حيث قامت ھذه الشبكة بقرصنة البريد

والمالي للشركة األجنبية وارسلت للبنك المتعامل معھا بريدا الكترونيا يقضي بتحويل مبالغ 
 . ا لخالص مزودين بالخارجھامة من حسابھ  

   

 .وتبعا لذلك اذنت اللجنة بتجميد األموال واحالت ملف التصريح على النيابة العمومية للتعھّد  
        

 ية للتحاليل الماليةاللجنة التونس                                                                                                                              
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  اما بالنسبة لمخاطر العمالت االفتراضية وخاصة منھا  البيتكوين" Bitcoin "  يتجه بداية
عملة مشفّرة ليس لھا وجود  75تحديد خصائصھا، فالبيتكوين كغيرھا من العمالت االفتراضية

 خضوعھامادى ويتم تداولھا عبر اإلنترنت فقط كما أنھا تختلف عن العمالت التقليدية لعدم 
ھيئة تنظيمية مركزية، لكن يمكن استخدامھا كأي عملة أخرى للشراء عبر اإلنترنت أو حتى ل

 .تحويلھا إلى العمالت التقليدية  

لرسوم حيث ال حاجة الى وسيط بين الحريف ومن اھم ميزاتھا السرعة وعدم خضوعھا 
لنقل المال مثل البنك التقليدي كما تضمن السرية، ناھيك وان عمليات البيع  76والتاجر

والشراء ال يمكن مراقبتھا أو التدخل فيھا فضال عن ذلك فھي ال ترتبط بموقع جغرافي معين 
 . فيمكن التعامل معھا وكأنھا عملة محلية  

جذب في  المتمثلة ات العملة االفتراضية تشكل في ذات الوقت سلبياتھاوالمفارقة ان مميز
 محصالت الجرمية ونظام مالي بديل لغسل األموال وتمويل اإلرھابال منا آاذ تمثل مالذا .

 .في الشبكة العميقة للعمليات المشبوھة على االنترنت وخاصة  
   
ان نسبة ما نستطيع الوصول إليه على اإلنترنت ال تتجاوز  77حيث تشير بعض الدراسات 
أن أي عملية بحث ال تكشف سوى عن ما  78، كما أوضحت بعض الدراسات األخرى4%

 0.03نسبته  فقط من المعلومات على شبكة اإلنترنت، والباقي يقبع في األعماق التي ال %
 .ل ومن ثّم أرشفتھا وفھرستھاتستطيع محركات البحث الوصول إلى بياناتھا، بما فيھا جوج  

   

                                                 
 البيتكوين ليست العملة االفتراضية الوحيدة المتواجدة حاليًا في األسواق االفتراضية 75 فقد برزت بفضل نجاحات البيتكوين، مجموعة متنوعة من ما .

 : أو العمالت االفتراضية البديلة ذات قيمة جيدة في األسواق وھذه الالئحة تتضمن ستة عمالت رقمية بديلة "altcoins" يسمى ب
 إذا كان البيتكوين ھو الذھب فان الاليتكوين ھو الفضة، كما يقول الجميع : اليتكوين  شھدت عملة اليتكوين شعبيه زائدة في المدة االخيرة. تستند .

كوين على بروتوكول بيتكوين ولكن خالفا للبيتكوين ، فلقد صممت الاليتكوين لجعل عملية التنقيب رخيصة نسبيا وسھلة وھي أسرع في اليت 
 .المعامالت من البيتكوين

 .وتحوي صورة كلب في شعارھا ومن أھم ميزاتھا سرعة انتاج العملة عملة الكلب اإللكترونية  وتعني : دوجيكوين
 توكول االنترنت الند للندعملة افتراضية مشفرة رقمية تستند إلى كود المصدر المفتوح وعلى برو نوفاكوين تختلف عن معظم العمالت الرقمية .

 البديلة لل ال بيتكوين كونھا تدمج برامج الحماية داخل نواة العملة، والتي تردع االعتداء من قبل مجموعات التنقيب
 س مستوى ندرة البيتكوين مليون ھو مجموع عملة ال نيمكوين وھذا يعني أن النيمكوين ستكون نادرة نسبيا، بالضبط نف : نيمكوين ھذا وتساعد .

 النيمكوين على إنشاء اإلنترنت الغير خاضعة للرقابة، وتنكر السيطرة الحكومية وھي منصة متعددة االستخدامات يمكن استخدامھا لنظام أسماء .
 .أيضا أن تستخدم إلرسال الرسائل، والتصويت، ونظام تسجيل الدخول ويمكن. النطاقات الغير مركزي والغير منظم، نوع من اإلنترنت الخاصة بھا

 ھي عملة أخرى من مبدأ العملة االفتراضية المشفرة الرقمية ومثل البيتكوين فان البيركوين تستند إلى برتكول االنترنت الند للند، تقدم : بيركوين
 ضمانات لتجنب سوء المعاملة من قبل مجموعة التنقيبالبيركوين زيادة في كفاءة التنقيب، وكذلك في تحسين األمن وال لدى البيركوين قيمة سوقية .

 .تعتبر الرابعة بين العمالت االفتراضية البديلة
ً عملة افتراضية رقمية مشفرة مثلھا مثل اليتكوين، تقوم بضبط صعوبة التنقيب في كثير من األحيان : فزركوين  ھي أيضا وخالفا لبعض العمالت .
 األخرى، فان الفزركوين يتم تحديثھا بانتظام لدمج الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك الحماية من سوء المعاملة والتفرع عن طريق الرقمية

 https://ar.wikipedia.org/wikiالتنقيب الجماعي   
Peer-to-peer (P2P)76  

http://www.fikrmag.com/article77   
  http://www.fikrmag.com/articleنفس المصدر   78
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فھذه المواقع تعرض أنشطة مجّرمة قانونا مثل االتجار في البشر، والمخدرات والسالح، 
بما فيھا جنس األطفال القُّصر، فضاًل عن شبكات القتل باألجرة  وتجارة الدعارة المختلفة

النشطة على ھذه الشبكة، وصواًل إلى مروجي الممنوعات من الكتب والقصص والروايات 
  .Only Bitcoin والعملة الوحيدة المعتمدة ھي البيتكوينوشرائط الفيديو، وغير ذلك 

وعلى أساس ما تقّدم بيانه فان التھديدات ونقاط الضعف التي تشّكلھا العمالت االفتراضية 
 :على المستوى الوطني تتمثل أساسا في) خاصة البيتكوين(  
 
الترويج لألنشطة االجرامية وفي استخداماتھا لنقل العائدات اإلجرامية التي تشكل  -

 .لعدم ارتباطھا بموقع جغرافي معين قضائيةمخاطر عالية ال تستثني أي نظام مالي او والية 
محدود الستخدام العمالت الرقمية لغرض غسل األموال او تمويل اإلرھاب رغم الالفھم  -

التي اشارت الستخدام عملة افتراضية كنشر موقع الكتروني مرتبط  81وجود بعض التقارير
 .مقترحات تدعو باستخدام البيتكوين لتمويل جھود التنظيمات اإلرھابية "داعش"بتنظيم 

وحتى اآلن، فإن استخدام البيتكوين في تونس ليس واضحا، ولكن السلطات من جھة أخرى 
اإلدارية ذات الصلة تتعاون في جمع المعلومات، لذلك يتجه متابعة تقارير التطبيقات الدولية 

 . ساء إجراءات مضادة إن لزم األمرفي المجال ودراسة إمكانية إر  

فالتھديد الحقيقي للعمالت االفتراضية مثل البيتكوين منخفض في تونس خاصة وانه ال وجود  
لمؤسسات مالية تقدم خدمات الدفع بالعمالت االفتراضية لذلك فان مخاطر ھذا القطاع ھي 

 .مخاطر متوسطة بالنظر الى حجم نقاط الضعف وانخفاض التھديدات  

ت
دا
دي
تھ
ال

 

 مرتفعة 
 

 نسبيا مرتفعة

 متوّسطة

منخفضة نسبيا
معامالت الدفع 
 االلكترونية  

والوسائط الحديثة

 منخفضة

 منخفضة منخفضة نسبيا  متوّسطة نسبيا مرتفعة  مرتفعة 

 نقاط الضعف

                                                 
 . 282الفقرة رقم  2015تقرير التقييم الوطني لمخاطر تمويل اإلرھاب للواليات المتحدة األمريكية الصادر عام  81
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في  المحّددة التدابير الالزمة لتالفي نقاط الضعف : خطّة العمل .9
 التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب  

 

 

 الحد األدنى الحد األقصى

 تنفيذ فوري 2017جويلية  2017 ديسمبر

 تنفيذ على المدى القريب 2017 ديسمبر 2018 ماي

  تنفيذ على المدى المتوسط  2018 ماي  2018مارس 
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ةالمالي واألعمال والمھن غير الماليّ  القطاع1.9  

  آجال التنفيذ  الجھة أو الجھات المعنية  التدابير المقترحة

  الوعي والتحسيس بالنسبة للخاضعين

إعداد دليل إجراءات خاّص  -
بمكافحة غسل األموال وتمويل 
االرھاب في القطاع البنكي والمالي 
واألعمال والمھن غير المالية 

 المحددة.

 

تنظيم برامج تكوين بااللتزام  -
مستمر لفائدة األعوان وخاّصة 
الذين لھم عالقة مباشرة بالحرفاء 
وتنفيذھا وتوفير سجالت لألجھزة 
الرقابية للسھر على حسن تنفيذ ھذا 

 اإلجراء.. 

 

دراسة إمكانية المصادقة على  -
إمكانية تصديق خبرة ودراية 

المسؤولين            
)certification(  عن منظومة

االمتثال والرقابة الداخلية في مجال 
مكافحة غسل األموال وتمويل 

  االرھاب 

  

تفعيل ھيئة التوجيه التابعة للجنة  -
  التونسية 

  

السلطات الرقابية وسلطات  -
  الرقابة الذاتية

  

  

  

الخاضعين والجمعيات المھنية 
تحت إشراف اللجنة التونسية 

  للتحاليل المالية 

  

  

  

  

الجمعية المھنية للبنوك 
والمؤسسات المالية والسلط 

  الرقابية

  

  

  

  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

  

  

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(
 

  

  

  

تنفيذ فوري 
  ومستمر

 )2017 ديسمبر(  

  

  

  

  

  

تنفيذ فوري 
   ومستمر

 )2017 ديسمبر(

  

  

تنفيذ فوري 
  )2017(جويلية 
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إصدار اللجنة التونسية للتحاليل  -
المالية مبادئ توجيھية لفائدة البنوك 
والمؤسسات المالية تتعلق 

عليھا فيما  ةبااللتزامات المحمول
لق بمكافحة غسل األموال يتع

  وتمويل اإٍلھاب

  

  

  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

  

  

تنفيذ فوري 
  )2017(جويلية 

  

  

  األنظمة الرقابية

دعم القدرات المھنية للمراقبين  -
والميدانية) من خالل (على الوثائق 

 تنظيم دورات تكوين مستمر.

 

  

تدعيم الموارد البشرية المكلّفة  -
بالرقابة مع التوصية بتكوين فرق 
متخصصة حصرا في الرقابة المبنية 

  على المخاطر.

  

مزيد دعم الموارد البشرية للجنة  -
 التونسية للتحاليل المالية

  

إعداد خارطة مخاطر تأخذ بعين  -
بيعة وأھمية وتشعب االعتبار ط

واختالف األدوات والعمليات 
 الخاّصة بكل قطاع. 

إعداد برنامج عمل مشترك على 
سنوات (أكاديمية البنوك ،  3مدى 

معھد البنك المركزي، اللجنة 
  للتحاليل المالية)التونسية 

  

  

  السلط الرقابية والھيئات التعديلية

  

  

  

  البنك المركزي التونسي

  

  

  السلط الرقابية والتعديلية

  

  

تنفيذ فوري 
  ومستمر

  )2017 ديسمبر(

  

  

  

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(

  

تنفيذ على المدى 
القريب (ديسمبر 

2017(  

  

تنفيذ على المدى 
 مايالقريب (

2018(  

  



   التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرھاب
      

  

219 
          CTAF-2017 ©                                                                    © 2017 -اللّجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة

   

  

  

وضع برنامج سنوي للرقابة على  -
ضوء خارطة المخاطر المعدة 
للغرض وبناء على المنھج القائم 

 على المخاطر. 

  

دعوة وزارة تكنولوجيات االتصال  -
واالقتصاد الرقمي لتعيين إدارة 
 الرقابة على البريد التونسي في

مجال احترام موجبات القانون 
 2015لسنة  26االساسي عدد 

المتعلق بمكافحة اإلرھاب ومنع 
غسل األموال لرقابة ھيئة تعديلية 
(إمكانية تكليف سلطة اإلشراف بذلك 

  كإجراء فوري). 

  

  

  السلط الرقابية

  

  

  

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
وزارة تكنولوجيات االتصال 

  واالقتصاد الرقمي

تنفيذ على المدى 
  القريب

  )2018 ماي(

  

  

  

تنفيذ على المدى 
 مايالمتوسط (

2018(  

  

  دعم التعاون الوطني

آلية تعاون وتبادل للمعلومات  وضع
بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية 

ات مع وھيئات الرقابة. (إبرام اتفاقي
  في الغرض) سلطات انفاذ القانون

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
، سلطات انفاذ السلط الرقابية

  القانون

تنفيذ على المدى 
 مايالقريب (

2018(  

  العقوبات اإلدارية تطبيق

تفعيل تطبيق الھيئات التعديلية 
للعقوبات اإلدارية حال رصد 
المخالفات واالخالالت المتعلقة بغسل 

  األموال وتقديم إحصائيات بشأنھا.

تنفيذ فوري   السلطات الرقابية
  )2017(سبتمبر 

  المعلومات المتعلقة بالمستفيد  الحقيقي

تنفيذ على المدى   وزارة العدلتنقيح القانون الخاّص بالسجل  -
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لتجاري بغرض التنصيص صلبه ا
على الزامية ادراج ھوية مساھمي 
ومسيري الشركات مع ضرورة 
تحديد سقف للمساھمة في رأس 

 المال بالنسبة للشركات خفية االسم.

  

امكانية تنظيم كافة المتدخلين  -
القتناء مشترك ألنظمة تمكنھم من 

 معرفة ھوية المستفيد الفعلي.

  

  

  

  

  

 

المھنية للبنوك، المصرفية الجمعية 
المشتركة للمقاصة (دراسة 
الموضوع مع األطراف المعنية 
وتكليف اللجنة التونسية للتحاليل 

  المالية بمتابعة ھذا التعاون)

المتوسط بما أّن 
اإلجراء المقترح 
يتطلب تنقيح 

النصوص 
المنظمة للسجل 

  التجاري.

  

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(

  

  

  العقوبات الجزائية

تدعيم االمكانيات البشرية والتقنية  -
للقطب القضائي والمالي والقطب 

 القضائي لمكافحة اإلرھاب.

 

حث وزارة العدل على دعوة  -
المحاكم على ضرورة إعالم اللجنة 
التونسية للتحاليل المالية باألحكام 
الجزائية المتعلقة بقضايا غسل 

 األموال وتمويل االرھاب.

 

إلزام اللجنة التونسية للتحاليل  -
المالية بإعالم جھات الرقابة بھذه 

 األحكام في إطار التغذية العكسية.

 

إدخال التنقيحات الضرورية على  -
مجلة اإلجراءات الجزائية بغرض 

  وزارة العدل

  

  

 

  وزارة العدل

  

  

  

  

  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

  

  

  وزارة العدل

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(

  

  

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(

  

  

  

تنفيذ فوري 
(مرتبط باإلجراء 

  السابق)
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التقليص في آجال الفصل في 
القضايا الجنائية المتعلقة بغسل 

 األموال وتمويل اإلرھاب.

  

تنفيذ فوري بما أّن 
مشروع تعديل 
مجلة اإلجراءات 
الجزائية تّم إعداده 

 ديسمبرمن فترة (
2017(  

  سالمة الوثائق المتعلقة بھوية الحريفالتحقق من 

دعم مبادرة سن قانون يتعلّق
باعتماد معّرف موحد وطني 
identifiant unique 

national  يتم استعماله في كل
  العمليات المالية وغير المالية.

تنفيذ على المدى   وزارة العدل
المتوسط بما أنّه 

قانون  مرتبط بسن
  جديد.

  إدارة االمتثال داخل المؤسسات

الزام المتدخلين بمّد الھيئات  -
التعديلية بتقارير مسؤولي االمتثال 
والرقابة الداخلية فيما يخص منع 
غسل األموال وذلك طبقا ألنموذج 

  يعّد في الغرض.

مّد وظيفة االمتثال والرقابة  -
الداخلية بالصالحيات الالّزمة 

خبرات الضرورية والموارد وال
وتمكينھا كذلك من كافة المعلومات 

  الوجيھة.

  السلط الرقابية والتعديلية

  

  

  

  

اإلدارات العامة بالبنوك 
  والمؤسسات المالية

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(

  

  

  

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(
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 الجمعيّات 2.9 

  التنفيذ آجال  الجھة أو الجھات المعنية بالتنفيذ التدابير المقترحة

  التحسيس واإلرشاد

إصدار مبادئ توجيھية من اللجنة 
التونسية للتحاليل المالية تتعلق 

  بالمخاطر المتصلة بالجمعيات

تنفيذ على المدى   اللجنة التونسية للتحاليل المالية
ماي ( المتوسط
2018(  

  األنظمة الرقابية

تعديل النصوص القانونية ‐
والترتيبية المتعلقة باألحكام المالية 
لمرسوم الجمعيات والتنصيص على 
أحكام صريحة تتعلق بتجميد 

 وبالعقوباتاالموال المشبوھة 
المستوجبة في صورة مخالفة أحكام 

 .النصوص  

   

دعم الجھات الرقابية بالموارد  ‐
والتقنية لمراقبة المادية والبشرية 

 عياتقطاع الجم  

   

تعديل النصوص بالتنصيص على  ‐
واجب التصريح لدى الجھات 
الرقابية بكل تعديل يطرا على النظام 
االساسي للجمعية وبتحيين 
المعلومات والبيانات التي تم 

 .إيداعھا عند التكوين  

   

بيانات شاملة لكل  ةإرساء قاعد ‐

اإلدارة العامة لألحزاب السياسية 
والجمعيات (رئاسة الحكومة)، 
وزارة العالقة مع الھيئات 
الدستورية والمجتمع المدني 

  وحقوق اإلنسان.

  

  

  

اإلدارة العامة لألحزاب السياسية 
  والجمعيات (رئاسة الحكومة)

  

  

امة لألحزاب السياسية اإلدارة الع
  والجمعيات (رئاسة الحكومة)

  

  

  

  

تنفيذ فوري بما 
أنّه يقتضي إعادة 
تفعيل مشروع 
تعديل مرسوم 

2011    

   

   

  

 تنفيذ فوري
 )2017 ديسمبر(  

   

  

 تنفيذ فوري
(مرتبط بمراجعة 

 )2011مرسوم   

   

   

على المدى تنفيذ 
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الجمعيات تحتوي على المعلومات 
والبيانات الضرورية المتعلقة 
بالجمعيات وتحيين قاعدة البيانات 

تمكين كل الجھات  دوري،بشكل 
مالية، التحريات الوحدة (المعنية 

مالية، جھات إنفاذ المؤسسات ال
 .القاعدةمن النفاذ إلى ھذه ) القانون

دعوة اللجنة التونسية للتحاليل  ‐
د جلسات عمل تحت المالية لعق

رعاية رئاسة الحكومة لمتابعة ھذه 
  التوصيات

اإلدارة العامة لألحزاب السياسية 
  والجمعيات (رئاسة الحكومة)

  

  

  

  

  

  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

القريب (ديسمبر 
2017(  

  

  

  

  

  

تنفيذ فوري 
  )2017 ديسمبر(
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  النقل المادي للنقد 3.9

  آجال التنفيذ  الجھة أو الجھات المعنية بالتنفيذ  التدابير المقترحة

  نظام التصريح لدى الديوانة

تعديل أنموذج التصريح لدى  -
بشكل يمّكن من الحصول الديوانة 

على أكثر معلومات وبيانات 
  بخصوص األموال المصرح بھا.

وزارة المالية، البنك المركزي 
  التونسي، اإلدارة العامة للديوانة

  تنفيذ فوري

 ديسمبر(
2017(  

  

  

  

  ترصد تحّرك األموال المصّرح بھا

اإلسراع في إرساء منّصة  -
"حنبعل" الخاصة برصد النقل 

للنقد لفائدة المتداخلين المادي 
المعنيين (اللجنة التونسية للتحاليل 
المالية والديوانة والجھات األمنية 
والبنوك) وذلك بالتسريع في 
إجراءات التمويل من االتحاد 
األوروبي في إطار دعم تطوير 

 القطاع األمني

 

احداث مكاتب صرف الستيعاب  -
موارد النقد االجنبي بالسوق 

 بالقنوات الرسمية.الموزاية 

  

الغاء نظام العبور بالنقد بالتراب  -
الوطني وإلزام ناقلي النقد بإيداع 

وزارة الداخلية، اللجنة التونسية 
للتحاليل المالية، اإلدارة العامة 
 للديوانة، وزارة التنمية واالستثمار

والتعاون الدولي، وزارة الشؤون 
  الخارجية

  

  

  

  

  البنك المركزي التونسي 

  

  

البنك المركزي التونسي، اإلدارة 
  العامة للديوانة

تنفيذ على المدى 
 مايالمتوسط (

2018 (  

  

  

  

  

  

تنفيذ على المدى 
 ديسمبر(قريبال

2017(  

  

تنفيذ على المدى 
 ديسمبر(قريبال
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االموال المصرح بھا لدى مكاتب 
الصرف او المصارف قصد تحويلھا 

  الى الخارج.

2017(  

  

  القدرات والتحسيس

تنظيم برامج تكوين مستمر  في 
المجاالت المعنية بالنقد والعبور 

  والصرف والتجارة الخارجية

ھيئة التوجيه التابعة للجنة التونسية 
للتحاليل المالية، الديوانة، البنك 

  المركزي التونسي 

تنفيذ فوري 
  ومستمر
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 شركات التجارة الدولية 4.9  

  آجال التنفيذ  المعنية بالتنفيذ الجھة أو الجھات  التدابير المقترحة

  وعي المؤسسات المالية

تنقيح منشور البنك المركزي عدد  -
المؤرخ في  2013لسنة  15

والتنصيص على  7/11/2013
شركات التجارة الدولية كفئة حرفاء 
ذات مخاطر عالية تقتضي تطبيق 

  تدابير عناية واجبة مشددة.

تنظيم ورشات عمل لفائدة البنوك   -
لمزيد تحسيسھم بالمخاطر المتصلة 

  بشركات التجارة الدولية

  البنك المركزي التونسي

  

  

  

  

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
البنك المركزي التونسي، الجمعية 
  المھنية للبنوك والمؤسسات المالية

تنفيذ فوري 
 سبتمبر(

2017(  

  

  

تنفيذ فوري 
  ومستمر

 ديسمبر(
2017(  

  نظام الرقابة

تعديل النصوص القانونية  -
والترتيبية بما يضمن فعالية الرقابة 

  على شركات التجارة الدولية

  

إعداد دليل إجراءات يتعلق برقابة  -
شركات التجارة الدولية بين جميع 
الجھات المعنية: وزارة المالية 
(إدارة األداءات) والبنك المركزي 
التونسي والديوانة ومركز النھوض 

جھة المكلفة بالصادرات (ال
بالرقابة، دورية الرقابة، نوع 

  الرقابة، كيفية انجاز الرقابة...)

البنك المركزي التونسي، وزارة 
  التجارة ، وزارة المالية

  

  

  

البنك المركزي التونسي، وزارة 
 المالية، مركز النھوض بالصادرات

تنفيذ على المدى 
 مايالقريب (

2018 (  

  

تنفيذ على المدى 
 مايالمتوسط (

2018 (  
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  القطاع العقاري 5.9

  آجال التنفيذ  الجھة أو الجھات المعنية بالتنفيذ  التدابير المقترحة

  الوعي والتحسيس

تنظيم لقاءات بين اللجنة التونسية  -
للتحاليل المالية والھيئات الرقابية 
للمھن المكلفة بتحرير العقود (ھيئة 
المحامين، جمعية عدول اإلشھاد، 

لتدارس  العقارية) إدارة الملكية
التھديدات و نقاط الضعف المرتبطة 

  بالقطاع وزيادة الوعي بھا

  

تنظيم يوم دراسي و تحسيسي مع  -
  المھنة

  

  

إصدار اللجنة التونسية للتحاليل  -
المالية مبادئ توجيھية لفائدة 

تتعلق  بالمھنةالخاضعين المرتبطين 
في  مبالواجبات المحمولة عليھ

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
  اإلرھاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
  الھيئات الرقابية الذاتية

  

  

  

  

  

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
  الھيئات الرقابية

  

  

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
  الھيئات الرقابية

تنفيذ على المدى 
القريب (ديسمبر 

2017 (  

  

  

  

  

تنفيذ على المدى 
القريب (ديسمبر 

2017 (  

  

تنفيذ على المدى 
 مايالمتوسط (

2018  (  

  

  نظام الرقابة

االتصال بالھيكل المنظم لمھنة  -
  الوكالء العقاريين

االحاطة بالھيكل التعديلي لوضع  -
النصوص الترتيبية لغرض االمتثال 

تنفيذ فوري   المالية اللجنة التونسية للتحاليل
  )2017 ديسمبر(
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  2015-26لموجبات القانون عدد 

  التصريح بالعمليات المشبوھة

حث العاملين بالقطاع على تفعيل 
متابعة العمليات المشبوھة و 

  التصريح بھا

تنفيذ فوري   اللجنة التونسية للتحاليل المالية
  )2017(سبتمبر 
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 الحديثةمعامالت الدفع االلكترونية والتكنولوجيات والوسائط  6.9  

  آجال التنفيذ الجھة أو الجھات المعنية بالتنفيذ  التدابير المقترحة

  التجريم

اإلسراع في سن القانون المتعلق 
  بالجرائم السيبرانية.

  

وزارة تكنولوجيات االتصال 
 واالقتصاد الرقمي، وزارة العدل

تنفيذ على المدى 
القريب (ديسمبر 

2017 (  

  

  الوعي والتحسيس

اللجنة التونسية للتحاليل إصدار  -
المالية لمبادئ توجيھية حول 
المخاطر المتصلة باستعمال 

  تكنولوجيات االتصال الحديثة

تنظيم ورشات عمل حول المخاطر  -
المتصلة باستعمال تكنولوجيات 

  االتصال الحديثة

  اللجنة التونسية للتحاليل المالية

  

  

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
الرقابية، وزارة السلطات 

تكنولوجيات االتصال واالقتصاد 
  الرقمي

تنفيذ على المدى 
 مايالمتوسط (

2018(  

تنفيذ على المدى 
  القريب ومستمر

  )2017(ديسمبر 

اخضاع اصدار اي وسائل 
تكنولوجية او تقنيات حديثة في نقل 
وتحويل االموال الى التدابير الواردة 

لمجموعة العمل  15بالتوصية 
كإجراء تقييم المخاطر قبل المالي 

اطالق تلك المنتجات او الممارسات 
المھنية الجديدة او استخدام 
التقنيات الجديدة او التي قيد 

  التطوير

    البنك المركزي التونسي 
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 اإلرھاب/ تمويل اإلرھاب 7.9   

  آجال التنفيذ  الجھة أو الجھات المعنية بالتنفيذ  التدابير المقترحة

  تجميد أموال اإلرھابيين آلية

اإلسراع في سن األمر الحكومي  -
الخاص بتجميد أموال اإلرھابيين 
طبق قرارات مجلس األمن 

من  103المنصوص عليه بالفصل 
لسنة  26القانون االساسي عدد 

    7/8/2015المؤرخ في  2015

إرساء آلية تعاون وتواصل بين  -
اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب 

  ين.والخاضع

  

اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب، 
  رئاسة الحكومة

  

  

  

  

  اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب

تنفيذ فوري 
  )2017 سبتمبر(

  

  

  

  

فوري ومستمر 
  ) 2017 سبتمبر(

  اإلطار المؤسساتي في مجال مكافحة اإلرھاب 

تعزيز القدرات المادية والبشرية  -
للجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب 

الجھات المعنية بمكافحة ولكل 
اإلرھاب (جھات إنفاذ القانون، 
وحدة التحريات المالية، اللجنة 

  الوطنية لمكافحة اإلرھاب)

رئاسة الحكومة، اللجنة الوطنية 
  لمكافحة اإلرھاب

تنفيذ فوري 
  )2017 سبتمبر(

  التحقيقات والتتبعات

نشر مذكرة لفائدة قضاة التحقيق 
حول طرق التحقيق في قضايا 

 مويل اإلرھاب.ت

تنفيذ على المدى   وزارة العدل
القريب (ديسمبر 

2017 (  

  التعاون الوطني

تعزيز التعاون الوطني من خالل  -
إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات بين 

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
  الجھات األمنية

تنفيذ فوري 
  )2017 سبتمبر(
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  الجھات المعنية

  

  بالعمليات المشبوھةآلية التصريح 

تحسيس الخاضعين بضرورة  -
التبليغ عن العمليات المشتبه 

  بارتباطھا بتمويل اإلرھاب

  

  

اإلعداد للتصريح عن بعد  -
  بالعمليات المشبوھة

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
االشخاص الخاضعين المحددين 

من القانون  107بالفصل 
  2015لسنة  26االساسي عدد 

  

اللجنة التونسية للتحاليل المالي، 
االشخاص الخاضعين المحددين 

من القانون  107بالفصل 
  2015لسنة  26االساسي عدد 

  فوري ومستمر

  

  

  

  

تنفيذ على المدى 
 مايالمتوسط (

2018(  

  رقابة ومتابعة العمليات المالية

تركيز نظام معلوماتي متطّور لدى  -
ترصد  المؤسسات المالية يمكن من

  العمليات المشبوھة

تعديل منشور البنك المركزي  -
 2013لسنة  15التونسي عدد 

بإضافة أحكام تتعلق بالتحويالت 
اإللكترونية وبالتحويالت  عن 
طريق مسديي تحويل األموال 

  (وسترن يونيون، موني غرام..)

دعوة مسديي خدمات تحويل  -
األموال من قبل البنوك على وجوب 

وية آمري التحويالت اإلفصاح عن ھ
والمستفدين منھا واإلدالء 
  بالمعطيات الخاصة بھم عند الطلب

  البنوك والمؤسسات المالية

  

  

  البنك المركزي التونسي

  

  

  

  

  

  البنوك

  تنفيذ فوري

 )2017 ديسمبر( 

  

تنفيذ فوري 
  )2017 سبتمبر(

  

  

  

  

 اوتتنفيذ فوري (
2017(  
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 تجار المصوغ والذھب  8.9  

  آجال التنفيذ  الجھة أو الجھات المعنية بالتنفيذ  التدابير المقترحة

  الوعي والتحسيس

تنظيم لقاءات بين اللجنة التونسية  -
للتحاليل المالية والجھة الرقابية 
لتجار المصوغ والذھب والحجارة 

لمتابعة التھديدات و نقاط  الكريمة
  الضعف المرتبطة بالقطاع

تنظيم يوم دراسي و تحسيسي مع  -
  المھنة

  

  

إصدار اللجنة التونسية للتحاليل  -
المالية مبادئ توجيھية لفائدة ھذه 
المھن تتعلق بالواجبات المحمولة 
عليھا في مجال مكافحة غسل 

  األموال وتمويل اإلرھاب

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
  الجھة الرقابية

  

  

اللجنة التونسية للتحاليل المالية، 
  الھيئات الرقابية

  

  

التونسية للتحاليل المالية، اللجنة 
  الرقابية

تنفيذ على المدى 
القريب (ديسمبر 

2017(  

  

  

تنفيذ على المدى 
القريب (ديسمبر 

2017(  

  

تنفيذ على المدى 
 مايالمتوسط (

2018(  

  نظام الرقابة

  االتصال بالھيكل المنظم للمھنة -

االحاطة بالھيكل التعديلي لوضع -
 النصوص الترتيبية لغرض االمتثال

  2015-26لموجبات القانون عدد 

تنفيذ على المدى   اللجنة التونسية للتحاليل المالية
 مايالمتوسط (

2018(  

  التصريح بالعمليات المشبوھة

حث العاملين بالقطاع على تفعيل 
متابعة العمليات المشبوھة و 

  التصريح بھا

تنفيذ على المدى   اللجنة التونسية للتحاليل المالية
 مايالمتوسط (

2018(  
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 على الصعيد الوطني 9.9  

  آجال التنفيذ  الجھة أو الجھات المعنية بالتنفيذ  التدابير المقترحة

  توفّر قدرات وموارد و وسائل البحث والتحقيق

اإلسراع في سن النصوص  -
 77التطبيقية للقانون االساسي عدد 

المتعلق  6/12/2016المؤرخ في 
بالقطب القضائي االقتصادي 

 والمالي

تعزيز القدرات المادية والبشرية  -
للقطب القضائي االقتصادي والمالي 
وللقطب القضائي لمكافحة اإلرھاب 
(تكوين القضاة، انتداب الفنيون 
المختصون...) وللشرطة العدلية 

  ولكل الجھات المعنية

  وزارة العدل

  

  

  

  وزارة العدل، وزارة الداخلية

  تنفيذ فوري

  

  

  

تنفيذ فوري 
) 2017 سبتمبر(

  ومستمر

  آلية مصادرة األموال

إرساء آلية شاملة لمصادرة  -
  األموال وحجزھا ومتابعتھا 

  

ولجنة المصادرة  و  وزارة العدل
  وزارة المالية

  

تنفيذ فوري 
 )2017(سبتمبر 

  االستراتيجيات والسياسات

تفعيل االستراتيجية الوطنية  -
لمكافحة الفساد ولمكافحة التطرف 

  واإلرھاب

  

وضع برامج تأھيل وإعادة إدماج  -
  المقاتلين األجانب

اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب 
والجھات المكلفة بتنفيذ 

  االستراتيجية

  

  اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرھاب

  تنفيذ فوري

  

  

  تنفيذ فوري

  التكوين

تنفيذ على المدى يم العالي والبحث وزارة التعلدورات  و تنظيم دورات تكوينية -
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  تكوين المكونين

إدراج برامج دراسيّة وماجستير  -
في  مكافحة غسل األموال وتمويل 

  اإلرھاب 

إعادة النظر في برامج معھد  -
تمويل التنمية للمغرب العربي 
  المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية

  

دراسة آلية تكوين جامعية في  -
مجال االمتثال ودعم قدرات البنوك 

  بتشغيل المتخرجين مباشرة

العلمي، معھد تمويل التنمية 
  للمغرب العربي

المتوسط 
  )2018(مارس 

  نظام إحصائي مركزي

العمل مع المعھد الوطني لإلحصاء 
على وضع منظومة كاملة 
لإلحصائيات المرتبطة بالقضايا 
واألحكام واألموال المصادرة في 
جرائم غسل األموال واإلرھاب 

يل اإلرھاب والنظر في برنامج وتمو
تمويل على شكل ھبة من البنك 

في ھذا  StARالدولي ومبادرة 
  المجال.

وزارة العدل، وزارة الداخلية، 
المعھد الوطني لإلحصاء، اللجنة 

  التونسية للتحاليل المالية، الديوانة. 

تنفيذ على المدى 
المتوسط 
  )2018(مارس 
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 المصادر .10

 :المعايير الدولية  

  . 2012التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي فيفري  -
الي  - ل الم ة العم ادات مجموع ل  –ارش وال وتموي ل االم اطر غس وطني لمخ يم ال التقي

 .االرھاب

 :التقارير الدولية  

نة  - ية لس ة التونس ترك للمنظوم يم المش ر التقي ه  2006تقري ة ل ة الالحق ارير المتابع  -وتق
 .المينافاتف والبنك الدولي

نة  - ية لس ة التونس ترك للمنظوم يم المش ر التقي ه و  2007تقري ة ل ة الالحق ارير المتابع وتق
 .2015مسودة تقرير البنك الدولي لسنة 

 البنك الدولي - 2013تقرير حول السوق الموزاية وواقع التھريب لسنة  -
 المنظمة العالمية للشفافية  -2014تقرير المنظمة العالمية للشفافية لسنة  -
ر - ي ل تقري الي دول ل الم ة العم وان "مجموع د بعن ادي للنق ل الم ر النق وال عب  " غسل األم

وفمبر  ة  2015ن ن الجمھوري ة ع ل المالي ية للتحالي ة التونس ين اللجن تركة ب ادة مش ( بقي
 عن المملكة المتحدة.  NCAالتونسية و الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة 

 ية:وطنالتقارير ال  

 .2011تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة  سنة  -
وفمبر  - درة التنافسية ن درة التنافسية  -2014التقرير السنوي حول الق د التونسي للق المعھ

 . ITCEQ82 والدراسات الكمية
  2015التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي    -
 2015التونسية للبنوك و المؤسسات المالية التقرير السنوي للجمعية المھنية  -
  2015التقرير السنوي للرقابة المصرفية  -
  2015التقرير السنوي لقطاع التأمين  -

                                                 
المعھد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (معھد االقتصاد الكمي سابقا) ھو مركز للدراسات االقتصادية واالجتماعية والقدرة   82

 وھو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تخضع إلشراف وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي. 1973سنة  المعھد التنافسية.أحدث
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 2015التقرير السنوي لھيئة السوق المالية  -
  2016تقرير الجمعية التونسية للحوكمة  -

 :الدراسات 

 .2013 دراسة منظمة إيالف حول الجمعيات في تونس -
 . 2013دراسة المنظمة الدولية للھجرة حول " االتجار بالبشر في تونس "  سنة  -
ي  - دة ف كنية جدي تراتيجية س ة "نحو اس ة الترابي ز و االسكان  و التھيئ دراسة وزارة التجھي

 )2014تونس" (سبتمبر 
البالد التونسية دراسة البنك المركزي حول - ة ب ار السياسة النقدي ال آث ات انتق ديسمبر  -آلي

2014 
نة  - غيرة لس وة الص ونس أي الرش ي ت غير ف اد الص ول الفس ة ح ة  - 2014دراس جمعي

 المراقبين العموميين 
بالد  - ي ال ة ف كوكات المتداول ة و المس ور االوراق النقدي ول تط زي  ح ك المرك ة البن دراس

 2016اكتوبر -التونسية 
ونس من در - ة حول اإلرھاب في ت وق االقتصادية و االجتماعي اسة المنتدى التونسي للحق

 .2016واقع الملفات القضائية 

 :االحصائيات 

ة  - ة المنظم ( وزارة  2016 -2015احصائيات القطب األمني لمكافحة االرھاب و الجريم
 الداخلية)

 ( وزارة الداخلية) 2016-2015إحصائيات االدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية و المالية  -
   .احصائيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية -
 .2016-2015احصائيات مصالح الديوانة التونسية  -
 .2015 مركز الدراسات اإلستراتيجيّة و الدبلوماسيّة -
  .موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية -

 التونسية للتحاليل المالية مصادر اللّجنة : 

  2015 – 2010 للجنة التقارير السنوية -
 مخاطر القطاع الجمعياتيدراسة  -
 دراسة مخاطر النقل المادي للنقد -
 دراسة التحليل االستراتيجي -
 دراسة التطبيقات و األنماط من واقع قرارات إنھاء أعمال اللّجنة  -


