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عـــامتقدیم

الشركة التونسیة منتعتبر هذه السیاسة بمثابة صیاغة للخطوط العریضة ولمبادئ وقواعد التسییر المعتمدة 
االموال وتمویل االرهاب. غسلومن الشركات التابعة لها في مجال مكافحة للبنك

نتمكّ لهاباالموال وتمویل االر بغسلالوقایة والتحكم في المخاطر المرتبطة قواعد السیاسةهكّرس هذوت
االضطالع بدورها في مجال المحافظة على سالمة العملیات المالیة وكذلك من الشركة التونسیة للبنك

االلتزام بواجباتها القانونیة في هذا المجال على احسن شكل.

.لهاة مكّملوانما لقوانین واألنظمة الجاري بها العملعن ابدیالً هذه السیاسةوال یمكن اعتبار

ف بهدالى ذلكقتضت الحاجةاكلما اتطویرهو اوتعدیلهالسیاسةهبمراجعة هذالشركة التونسیة للبنكقوم تو 
في هذا المجال.الجاري بها العمل یةنو القانو التنظیمیةرات تغیّ المواكبة 

االولالباب 
االموالغسلاسة الشركة التونسیة للبنك في مجال مكافحة یحكام سأ

وتمویل االرھاب

القسم االول
االھداف

االموال الى ترسیخ عالقة مع الحرفاء غسلفي مجال مكافحة الشركة التونسیة للبنكتهدف سیاسة 
ممارسات بنكیة سلیمة طبقا للقوانین واالنظمة والمعاییر الجاري بها العمل. قوامهاوالمراسلین الخارجیین 

وقواعد التسییر وتدابیر عملیة واجراءات الوقایةوتتجسد هذه السیاسة في وضع مجموعة من المبادئ 
وتمویل االرهاب.االموال بكل انواعهاغسلمخاطر والتحكم في

القسم الثاني 
المبادئ

بادئ التالیة :ملى العوتمویل االرهاب االموال غسلفي مجال مكافحة الشركة التونسیة للبنكتقوم سیاسة 

االموال غسلمكافحة احترام المقتضیات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المعمول بها في مجال .1
.وتمویل االرهاب في تونس
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علىالمستمرةمراقبةوممارسة المعرفة الحرفاءالترتیبیة المتعلقة باالجراءات وصیاغة وضع .2
.المخاطروخصوصا تلك التي ترتفع فیها درجة بها ونالتي یقومعملیات ال

االموال غسلفي مجال مكافحة واجباته القانونیة من القیام بالبنك یمكنمحكم تنظیم داخليوضع .3
صة ، انظمة معلوماتیة خاصة بمكافحة غسل االموال ، اجراءات خصّ ت(هیاكل موتمویل االرهاب 

مكتوبة ومسطرة بالنسبة لواجبات معرفة الحرفاء والیقظة المستمرة...)
.المعلومات والوثائق المرتبطة بالحرفاء وبعملیاتهمحفظ وتحیین .4
الموظفین فیما یخص تقنیات الكشف وتجنب العملیات ذات الطابع غیر االعتیادي وتكوینتحسیس .5

.او المشبوه
وسلطات المراقبة (البنك المركزي واللجنة التونسیة القضائیةالعنایة الواجبة والتعاون مع السلطات .6

)....للتحالیل المالیة
العاملین بدول ال تتوفر بها تشریعات في الخارجیین و االمتناع عن ربط عالقات عمل مع المراسلین.7

او مع بنوك GAFIمجموعة العمل المالي الدولياالموال حسب تصنیف غسلمجال محاربة 
وهمیة او البنوك التي لیس لها وجود فعلي.

.االمتناع عن فتح حسابات مجهولة الهویة.8
االمتناع عن فتح حسابات للحرفاء الذین لم یقع التأكد من هویتهم الرسمیة او الذین یمتنعون عن .9

.االدالء بالوثائق الرسمیة المطلوبة
او للمراسلیناسةحسّ و سامیة عمومیة الذین یشغلون وظائف االمتناع عن فتح حسابات للحرفاء .10

.الحساباتللجنة فتح الخارجیین دون الموافقة المسبقة 
لمعامالت المشبوهة او المتعلقة اوالقیام باإلجراءات الالزمة قصد التدقیق في د و جهالكلبذل.11

بتمویل االرهاب.

القسم الثالث 
نطاق التطبیق

على كل الشركات و للشركة التونسیة للبنكق هذه السیاسة على جمیع الموظفین والهیاكل التابعة تطبّ 
التابعة لها.

لقوانین الداخلیة لوفروعها العاملة بالخارج الشركة التونسیة للبنكعالشركات التابعة لمجمتمتثلو 
االموال وتمویل غسلداخل هذه البلدان في مجال مكافحة العملاالجاري بهالمحلیة والنصوص التطبیقیة 

بتوصیات هذه السیاسة للبنكللشركة التونسیة التابعة والخاضعة للرقابة الفعلیة الشركات د تتقیّ و .االرهاب
.االقامةاذا كانت هذه االخیرة اكثر صرامة وحزما من تلك المنطبقة في بلدان 
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نيالباب الثا
االموالغسلاسة الشركة التونسیة للبنك في مجال مكافحة یسقواعد

وتمویل االرھاب

القسم االول 
معرفة الحریف

كافة الوثائق الرسمیة التي تمكن من االداریة اتملفالتتضّمنان على الشركة التونسیة للبنكتعمل.1
ومن حضوره التأكد من وجوده الفعلي وهویة كل من ینوبه او یمثله مع التعرف على هویة الحریف 

.قصد تحقیق ذلكجمع كافة المعلومات الالزمة الشخصي مع
اي كانت خدماتها من اجل تنفیذ یطلب كل حریف التعرف علىعلىالشركة التونسیة للبنكعملت.2

العملیات حتى العرضیة منها كتحویل االموال او غیرها.
ومصادر ة الحریف والمحیط الذي یشتغل فیهنشطعلى التعرف على االشركة التونسیة للبنكتعمل.3

" یحّرر للغرضمحاورةمحضر "وتركیبة ممتلكاته مع تضمین كل المعلومات داخل امواله ومداخیله 
المنظومة االعالمیة للبنك.صلبو 

لما اقتضت الحاجة الى ذلك.كعلى تحیین ملفات الحرفاء بصفة دوریة و الشركة التونسیة للبنكتعمل .4

القسم الثاني  
تتبع ومراقبة عملیات الحرفاء

:على الشركة التونسیة للبنكتعمل 
بحیث تعد كل عملیة تتجاوز وضع اسقف ومقاییس للمراقبة بالنسبة لكل فئة او صنف من الحرفاء .أ

الى بحث دقیق.خضع هذه االسقف  غیر اعتیادیة او مشبوهة ویجب ان ت
االمر بتنفیذها وفق اعتبار العملیات التي لیس لها مبرر اقتصادي او هدف مشروع ظاهر أو تمّ .ب

وتیرة غیر اعتیادیة او بمبالغ ال تتوافق مع العملیات التي یجریها الحریف أو التي تحیط بها ظروف 
مشبوهة.عملیات غیر اعتیادیة او ، كدة  غیر اعتیادیة او معقّ 

ر فین من ذوي المخاطمقیمین او الحرفاء المصنّ اللعملیات المنجزة من قبل الحرفاء غیر امراقبة.ت
عمومیةالعالیة او من قبل الجمعیات و االحزاب السیاسیة او االشخاص الذین یضطلعون بوظائف

.حّساسةو سامیة

القسم الثالث
التصریح بالعملیات المشبوھة

معالجة العملیات غیر تحلیل و كل االجراءات والتدابیر الالزمة قصد الشركة التونسیة للبنكتضع 
.                                                                                                                 اللجنة التونسیة للتحالیل المالیةعن كل عملیة مشبوهة وذلك لدى ةالفوریریح ابالتصوالقیامتیادیةاالع
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القسم الرابع
االموالتجمید 

كل االجراءات والتدابیر الالزمة قصد تنفیذ قرارات تجمید االموال الصادرة عن الشركة التونسیة للبنكتضع 
وكل السلط االداریة اللجنة التونسیة للتحالیل المالیةالهیئات القضائیة او عن السید وزیر المالیة او عن 

والرقابیة وذلك حسب القوانین الجاري بها العمل.

القسم الخامس
حفظ الوثائق والمعلومات

التعرف التي تهم بحفظ الوثائق المتعلقة بالملفات القانونیة للحرفاء والوثائق لشركة التونسیة للبنكاتقوم 
وذلك ابتداء من تاریخ قفل حساباتهم او توقف اي نشاط یجمعها بهم.على هویاتهم لمدة عشر سنوات

كما تقوم ایضا ولنفس المدة بحفظ جمیع الوثائق المثبتة للعملیات المنجزة مع حرفائها وذلك ابتداءا من 
تاریخ تنفیذها.

المعلومات من اعادة تكوین كافة المعامالت وتبلیغیمكنه مّما حفظ الوثائق والمعلومات یعمل البنك علىو 
اآلجال.سرعالمطلوبة من طرف السلط المعتمدة في ا

سسادالقسم ال
التعاون

على التعاون مع كل السلط القضائیة واالداریة والرقابیة في مجال مكافحة الشركة التونسیة للبنكتعمل 
االموال وتمویل االرهاب .غسل

كما تسهر على ایالء العنایة الواجبة لطلبات البحث الصادرة عن سلط المراقبة والتنظیمات الوطنیة او 
او المراسلین االجانب المعتمدین.السلطات الدولیة 

على تبادل المعلومات والتجارب مع جمیع الهیئات المحلیة المعتمدة والهیئات الدولیة.حرصوت

ثالثالباب ال
االموالغسلاسة الشركة التونسیة للبنك في مجال مكافحة یستنظیم

وتمویل االرھاب

القسم االول
الھیاكل

حسب البنیة الهیكلیة الشركة التونسیة للبنكاالموال وتمویل االرهاب داخل غسلمكافحة عملیةتنتظم 
التالیة :
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الفروعواالدارة المركزیة للتصرف فيدولیةلعملیات الالمركزیة لدارةإللتمارس المصالح التابعة.1
والتبلیغ عن عملیات المنجزةالكلفيواجب الیقظة والتدقیق وكل المصالح المتعاملة مع الحرفاء 

.الهیكل الدائم لمراقبة االمتثالوذلك بالتنسیق مع العملیات المشبوهة 
ن عواجب الیقظة والتبلیغ بهیاكل البنك التزامبمراقبة مدى لهیكل الدائم لمراقبة االمتثالایقوم .2

مثل ویریح عن العملیات المشبوهةابالتصحصریةبصفة كما یختصعتیادیة االغیر العملیات 
. للتحالیل المالیةالتونسیةاللجنة لدى البنك 

المنبثقة عن مجلس االدارة بصفة حصریة بالترخیص في فتح لجنة فتح الحساباتتختص .3
اسة او للمراسلین الخارجیین.حسّ و سامیة عمومیة وظائف شغلونالحسابات لألشخاص الذین ی

تابعیاالموال ومكافحة االرهاب و غسلمكافحة لبنك في مجال لالسیاسة العامة مجلس االدارةیضع .4
الع الدوري على التقاریر في هذا المجال من خالل االطّ اعمال الهیكل الدائم لمراقبة االمتثال 

المنجزة في الغرض.

القسم الثاني
االجراءات

االموال غسلقصد تنظیم عملیة مكافحة وكتابیة اجراءات واضحة ومضبوطة الشركة التونسیة للبنكتضع
ومكافحة االرهاب داخل البنك والوقایة من المخاطر المرتبطة به وذلك في اطار احترام القوانین والتراتیب 

تقوم بتحیین هذه المذكرات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك.و الجاري بها العمل في هذا المجال. 

القسم الثالث
النظام المعلوماتي

على تطویر وتحیین النظام المعلوماتي للبنك قصد مسایرة المتطلبات القانونیة الشركة التونسیة للبنكتعمل 
االموال وتمویل االرهاب.غسلوالعملیة في مجال مكافحة 

الرابعالقسم
التكوین

مستمرة موجهة الى كل موظفیها. وتهدف داخلیة على اجراء دورات تكوینیة الشركة التونسیة للبنكحرصت
هذه الدورات التكوینیة الى اعالم الموظفین بجمیع القوانین والتراتیب الجاري بها العمل في مجال مكافحة 

االموال وتحسیسهم بواجباتهم غسلخر التقنیات المعتمدة في مجال الوقایة من مخاطر آاالموال و غسل
القانونیة فیما یخص الیقظة المستمرة والزامیة التصریح بالعملیات المشبوهة.

غسلصة في مجال مكافحة م مؤهالت اطارتها المتخصّ دعرسكلة و علىالشركة التونسیة للبنكتعملكما 
.والتربصاتوذلك عبر المشاركة في الدورات التكوینیةاالموال
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خامسالالقسم
المتابعة

داخل البنك وذلك من االموال وتمویل االرهاب مكافحة غسلمتابعة نشاط بالشركة التونسیة للبنكتقوم
:لغرض وخاصة منهاافي ة المعدّ التقاریرخالل النظر في

وخاصة منها المتعلقة حول مخاطر عدم االمتثال موجه الى مجلس ادارة البنكالدوري التقریر ال.1
االموال وتمویل االرهاب.غسلمجال مكافحة ب

وبرامج اعماله الهیكل الدائم لمراقبة االمتثال موجه الى مجلس االدارة حول نشاط السنوي التقریر ال.2
االموال وتمویل االرهاب.غسلفي مجال مكافحة 

تصاریح كانت موضوع موجه الى البنك المركزي التونسي بشان العملیات التي السنوي التقریر ال.3
باالشتباه.

كل التقاریر االخرى التي جاءت بها القوانین الجاري بها العمل..4

دسالقسم السا
الرقابة الداخلیة

على ارساء رقابة داخلیة مستمرة ودوریة تهدف الى التثبت من مدى احترام الشركة التونسیة للبنكتسهر 
االموال وتمویل االرهاب.غسلوتقّید هیاكل البنك باإلجراءات الترتیبیة المتعلقة بالوقایة من مخاطر 

مة منظو البالتدقیق في مدى نجاعة بصفة دوریة وعلى اقصى تقدیر كل سنتین وتقوم هیاكل الرقابة الداخلیة 
خضع وجوبا یمع اعداد تقریر في الغرض وتمویل االرهاباالموالغسللتحكم في مخاطر الداخلیة ل
الالزمة االجراءات اتخاذ یقع عرضه على مجلس االدارة قصد و اللجنة الدائمة للرقابة الداخلیةلمصادقة 

.االموال وتمویل االرهابغسلمكافحة مجالفي لزیادة تدعیم المتابعة والمراقبة

2014سبتمبر11
مجلـــــــس االدارةعن
امــــــر العـــس المدیـــالرئی

عبد الوھاب ناشي
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قـــملح
التعاریــــــــف

o: قصد(فتح حساب او تسویغ صندوق مصفّح) البنك بعالقة تعاقدیة مع مرتبط كل شخصالحریف
كل شخص اعرضیاومسترسلة لمدة محددة او غیر محددة. ویعتبر حریفتنفیذ عدة عملیات متبادلة

دون ربط عالقة تعاقدیة مع البنك.محدودة لبنك من اجل تنفیذ عملیة او عدة عملیاتالى ایلتجأ 
oیھدف الى اضفاء طابع شرعي لعائدات متأتیة من مصادر غیر شرعیة. كل اجراء االموال :غسل

عائدات أموال وستثمارااواستخدامأو اخفاء أو ادارة أوتوظیفكل عملیةلألموالغسالكما یعتبر 
من جنح او جرائم.ةبصفة مباشرة أو غیر مباشرمتأتیة

o: توفیر الدّعم والتمویل ألشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا تھدف الىكل عملیة .تمویل االرھاب
عالقة بالجرائم اإلرھابیة وغیرھا من األنشطة غیر المشروعة، سواء تّم ذلك بصفة مباشرة أو غیر 

.ةمباشر
o بعد اجراء محاورة مباشرة مع داخل الفرع اتالمكلف بفتح الحسابیعدّھاوثیقة :محاورةمحضر

یدّون ضمنھا جملة من االجوبة والمعلومات حول نشاط الحریف ومصادر اموالھ وممتلكاتھالحریف 
تصنیفھ من حیث دراسة محیطھ المالي واالقتصادي وسمح للبنك من التعرف على الحریف ویمما

االموال وتمویل االرھاب.غسلالمرتبطة بمخاطر درجة ال
oاالشخاص الذین یشغلون او كانوا قد اسة :حسّ وسامیة عمومیةالحرفاء المضطلعون بوظائف

موضوع شغلوا منذ فترة ال تتعدى سنتین لوظائف عمومیة مھّمة وحساسة داخل تونس او خارجھا (
ءبنااالزواج وف من نفس الصنف كل من االیصنّ ). كما 15- 2013لمنشور البنك المركزي عدد 4الملحق عدد 

ا.وثیقاارتباطبھم ینمرتبطالص اشخواالءبااالو
o: ربط عالقة ھي لجنة منبثقة عن مجلس ادارة البنك تنظر حصریا في مطالب لجنة فتح الحسابات

المضطلعون بوظائف عمومیة سامیة شخاصمع االاو مواصلتھا )فتح الحسابتعاقدیة جدیدة (
المراسلین الخارجیین.معوحساسة او 

oتحالیل المالیة اللجنة التونسیة للCTAF:بمقتضى قانون البنك المركزي التونسيأحدثت لدى لجنة
ترصد العملیات بإصدار المبادئ التوجیھیة الكفیلة واوكل لھا المشرع مھمة 75- 2003

وتحلیلھا واإلعالم شبوھةمتلقي التصاریح حول العملیات والمعامالت الووالمعامالت المسترابة 
منع المسالك المالیة غیر المشروعة وإلى المساعدة على وضع البرامج التي تھدف إلى وبمآلھا

.التصدي لتمویل اإلرھاب وغسل األموال
o مجموعة العمل الماليGAFI: ھیئة مؤلفة من ممثلین عن عدة حكومات ومنظمات اقلیمیة تھدف

االموال ومحاربة االرھاب. وتعمل ھذه الھیئة على غسلالى ایجاد تصورات الستراتجیات مكافحة 
اصدار عدة توصیات في مجال اختصاصھا قصد حث الدول على اصالح وتكییف القوانین 

كما تسھر على مراقبة مدى االموال ومحاربة االرھاب.غسلواالنظمة الداخلیة في مجال مكافحة 
حقق في الدول االعضاء ودراسة التقنیاتامتثال الدول للتوصیات الصادرة عنھا ومدى التقدم الم

االجراءات المضادة. االموال وتمویل االرھاب مع تقدیم واقتراح غسلفي مجال المعتمدة


