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إشعار للبنوك والمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة
عدد 2021/148

بعد االطالع على القانون األساسي عدد  26لسنة  2015المؤرخ في  07أوت  2015المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ومنع غسل األموال مثلما ت ّم تنقيحه واتمامه بالقانون األساسي عدد  09لسنة  2019المؤرخ في
 2019/01/23وخاصة الفصل  112منه؛
وعلى منشور البنك المركزي عدد  8لسنة  2017كما تم تنقيحه بالمنشور عدد  9لسنة  2018وال ُمتعلق
بضبط قواعد الرقابة الداخلية إلدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وخاصة الفصل  19منه.
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بأفضل الممارسات لمنع غسل األموال ومكافحة اإلرهاب
وانتشار األسلحة كما ت ّم التأشير عليه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في  19جانفي  2017وتنقيحه بقرار
وزير المالية المؤرخ في  6مارس  2018وخاصة الفصل  15منه.
وعلى ترتيب الهيئة العامة للتأمين عدد  2المؤرخ في  28أوت  2019حول تدابير العناية الواجبة المتعلقة
بمكافحة تمويل االرهاب وانتشار التسلح و منع غسل األموال وخاصة الفصل  7منه.
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في  19أفريل  2018المتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على
الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعامالت المسترابة والتصريح بها وخاصة الفصل  6منه.
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في  19أفريل  2018والمتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول
اإلشهاد لترصد العمليات والمعامالت المسترابة والتصريح بها وخاصة الفصل  6منه.
وعلى قـرار وزيـــر الداخلية ووزيــر المالية ووزيــرة السياحة والصناعات التقليدية المــؤرخ في 19
أفريل  2018المتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد
المعامالت المسترابة والتصريح بها وخاصة الفصل  5منه.

وعلى قـرار وزير الداخلية ووزيـر المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المــؤرخ في  19أفريل
 2018المتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ من المعادن النفيسة واألحجار الكريمة لترصد
المعامالت المسترابة والتصريح بها وخاصة الفصل  7منه.
وعلى المعيار المهني لهيئة الخبراء المحاسبين المتع ّلق بالعناية الواجبة في مجال مكافحة جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب المؤرخ في أفريل  2018وخاصة الفقرة  07من الملحق األول المتعلق به.
وعلى قرارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد  2وعدد  4وعدد  5وعدد  6وعدد  7وعدد  8وعدد 9
المتعلّقة بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعامالت المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن
المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة.

تذكر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بأنّه ت ّم نشر القوائم المحينة المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر في
مجال غسل األموال وتمويل االرهاب وانتشار التسلح والدول محل المتابعة من قبل مجموعة العمل
المالي (كما هو مبين بالملحق) ،على الموقع الرسمي للجنة التونسية للتحاليل المالية ،تبعا للبيان
الصادر عن مجموعة العمل المالي بتاريخ.2021/10/21
نص
وعليه تؤكد اللجنة على وجوب اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة و/أو التدابير المضادة التي ّ
عليها القانون األساسي والنصوص الترتيبية المبيّنة آنفا.

المحافظ،
رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية
مروان العباسي

ملحق
التدابير الواجب اتخاذها بحقها

الدول

الدول مرتفعة المخاطر
✓ تطبيق العناية الواجبة المشددة على عالقات االعمال مع األشخاص
المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها (كما ت ّم التنصيص عليه
في النصوص الترتيبية( على غرار:
جمهورية كوريا الديمقراطية
الشعبية

 الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة ،حجماالصول ،المعلومات المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة،
واالنترنات،)...
 تحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بصفةمنتظمة.
-

الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل المتوقعة

 الحصول على معلومات حول مصدر اموال الحريف الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة الحصول على موافقة اإلدارة العامة أو اإلدارة الجماعية لبدء أومواصلة عالقة العمل.

إيران

 إجراء رقابة مشددة على عالقة العمل من خالل زيادة عدد و وتيرةالمهام الرقابية و اختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى مزيد الفحص
والمراجعة.
✓ تطبيق التدابير المضادة التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذها
(كما ت ّم التنصيص عليه في منشور البنك المركزي) على غرار إنهاء
عالقات المراسلة المصرفية مع البنوك المتواجدة في هذه الدول.

الدول محل المتابعة المتزايدة
ألبانيا
بربادوس

إيالء عناية خاصة لعالقات االعمال مع األشخاص المقيمين بهذه الدول أو
الحاملين لجنسيتها على غرار:

كمبوديا

 الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة ،حجماالصول ،المعلومات المتاحة من خالل قواعد البيانات العامة،
واالنترنات،)...

جامايكا
ميانمار
نيكاراغوا
باكستان
بنما
سوريا
أوغندا
اليمن
زمبابواي
المغرب
السنيغال
بوركينا فاسو
جزر كايمان
هايتي
مالطا
الفلبين
جنوب السودان
األردن
مالي
تركيا

 تحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بصفةمنتظمة.
 الحصول على معلومات حول مصدر اموال الحريف. -الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة .

