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يتعلق  8102ماي  01المؤرخ في  8102لسنة  12اللجنة التونسية للتحاليل المالية عددر اقر

غير الهادفة عالقة بالمنظمات في األموال وتمويل اإلرهاب  لمكافحة غسلبالمبادئ التوجيهية 
 وخاّصة الجمعيات للربح

 
 :ة ــــــتوطئ

 

على  اإلداريّة تهدف هذه المبادئ التوجيهية الى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية

 المنظمات غير الهادفة للربح، بغرض اعتمادها عند اصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة

 بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب.

 

كما تعتبر هذه المبادئ التوجيهية آلية ارشاد وتبسيط للقواعد واإلجراءات الواجب اتخاذها 

من  701ومراعاتها من قبل المنظمة غير الهادفة للربح ومن قبل االشخاص المشار إليهم بالفصل 

 رهاب ومنعاإلالمتعلق بمكافحة  6072 أوت 1في  المؤرخ 6072لسنة  62ساسي عدد القانون األ

، سل االموال وتمويل االرهاب لديهملحسن امتثالهم لموجبات التصدي لمخاطر غ غسل األموال

 إن اقتضى األمر. المسترابة والتصريح بالعمليات

****** 

 ، التونسية للتحاليل المالية القرار التاليجنة أصدرت اللّ 

 
رهاب ومنع غسل اإلالمتعلق بمكافحة  ،6072أوت  1في  المؤرخ 6072لسنة  62ي عدد ساساأل ع على القانون الطاإلبعد 

  موال،األ
 ، الجمعياتالمتعلق بتنظيم  ، 6077 سبتمبر 62المؤرخ في  6077لسنة  88وعلى المرسوم عدد 

 ت،المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسا ، 7992ديسمبر  00المؤرخ في  7992 لسنة  776وعلى القانون عدد 

المتعلق بضبط اجراءات تنفيذ القرارات الصادرة  ، 6078 جانفي 02المؤرخ في  6078لسنة  7مر الحكومي عدد وعلى األ

 عن الهياكل االممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل االرهاب ،
نسية للتحاليل التوم اللجنة ظيالمتعلق بضبط تن، 6072أوت  72المؤرخ في  6072لسنة  7098مر الحكومي عدد األعلى و

 ،المالية و طرق سيرها

تعلق بإحداث مركز اإلعالم والتكوين والدراسات ، الم6000، أفريل 2مؤرخ في ال 6000لسنة  288مر عدد األ وعلى
 ،والتوثيق حول الجمعيات وضبط تنظيمه اإلداري والمالي وطرق سيره

ق بإحداث وتنظيم اإلدارة العامة للجمعيات المتعل ،6076جوان  62مؤرخ في ال 6076لسنة  227مر عدد وعلى األ
 6070نوفمبر  8مؤرخ في  6070لسنة   2210عدد كما تّم تنقيحه باألمر  واألحزاب

المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط ، 6070نوفمبر  78المؤرخ في  6070لسنة  2780وعلى األمر الحكومي عدد

 ،6072ماي  71المؤرخ في  6072لسنة  228لحكومي عدد إسناد التمويل العمومي كما تّم تنقيحه باألمر ا
تعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات الم، 6078فيفري  70مؤرخ في القرار وزير المالية وعلى 

 .واألحزاب السياسية والوحدات ذات األهداف غير الربحية األخرى

و  701و100ها بالفصول يد المبالغ المنصوص عليلمتعلق بتحدا، 6072مارس  7المؤرخ في وزير المالية وعلى قرار  
هاب ومنع غسل اإلرالمتعلق بمكافحة  6072أوت  1المؤرخ في  6072لسنة  62من القانون عدد  720و  772و  708

 موال،األ

 وبعد المداولة،

 ررت ما يلي :ــــــــــــــق

 



 

6 

 

ول التالية اإلطار العام لمكافحة غسل المبّينة بالفص تضبط المبادئ التوجيهية: الفصل األّول
بما في ذلك تدابير العناية  ،األموال وتمويل اإلرهاب في عالقة بالمنظمات غير الهادفة للربح

التي يجب على هذه المنظمات اتخاذها لتفادي أن يقع استغاللها لغرض غسل األموال أو تمويل 
 اإلرهاب.

 

 :نى هذا القراريقصد بالمصطلحات التالية على مع: 8الفصل 

 6072لسنة  62قانون األساسي عدد المحدثة بالاللجنة التونسية للتحاليل المالية  اللجنة: -

 المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال. 6072أوت  1المؤرخ في 

 

المعنوية أو الترتيب القانوني أو المنظمة ذات ال هي :أو الجمعّية المنظمة غير الهادفة للربح -

أو  ض خيرية،األغر هاأو توزيعأموال جمع إلى لتجئ بصورة أساسية ضمن أنشطتها التي ت
ويشمل هذا المفهوم  .ض مماثلةا، أو ألغرتضامنيةثقافية، أو تعليمية، أو اجتماعية، أو أو  دينية،

 إال على الجمعياته المبادئ التوجيهية نطبق هذتوال  وشبكة الجمعياتالجمعيات األجنبية فروع 
المؤرخ  6077لسنة  88الخاضعة للمرسوم عدد الجمعيات األجنبية وشبكة الجمعيات فروع و

 .المتعلق بتنظيم الجمعيات 6077 سبتمبر 62في 

 

من  701ن لواجب التصريح المذكورين بالفصل وشخاص الخاضع: األالخاضعوناألشخاص  -
فحة اإلرهاب المتعلق بمكا 6072أوت  1المؤرخ في  6072لسنة  62القانون األساسي عدد 

 .ومنع غسل األموال
 

 : وهم األشخاص اآلتي ذكرهم :  المخاطراألشخاص السياسيّون ممثلو  -

باشرون او باشروا ياالشخاص الذين هم  :األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر األجانبـ  0

رئيس الحكومة و الدولةرئيس  ،على سبيل الذكرمن بينهم ، أجنبيفي بلد  هامةوظائف عمومية 

ن يالمسؤولأو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محليّة وكبار يا لن من الدرجة العوالسياسيو

المؤسسات العمومية  ومديرون من الدرجة العليا والعسكريو لقضاةاو في السلطات العمومية

ويشمل هذا التعريف أقارب هؤالء األشخاص حتى . السياسية األحزابكبار المسؤولين في و

 .ذوي الصلة بهم واألشخاصاألولى كحد أدنى الدرجة 
 

و دنيا في أاالشخاص الذين هم من درجة متوسطة  ،ذوي مخاطر سياسية اعتبر أشخاصيال 

 المذكورة آنفا. األصناف
 

باشرون او باشروا ياالشخاص الذين هم  :األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليونـ  8

رئيس الحكومة و الدولةرئيس  ،على سبيل الذكرنهم من بي، تونس في هامة وظائف عمومية 

ن يالمسؤولأو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محليّة وكبار يا لن من الدرجة العوالسياسيو

 ومديرون من الدرجة العليا والعسكريو لقضاةاوالهيئات الدستورية و في السلطات العمومية

ويشمل هذا التعريف أقارب هؤالء . السياسية حزاباألكبار المسؤولين في والمؤسسات العمومية 

 واالشخاص ذوي الصلة بهم .األشخاص حتى الدرجة األولى كحد أدنى 

و دنيا في أاالشخاص الذين هم من درجة متوسطة  ،ذوي مخاطر سياسية اعتبر أشخاصيال 

 .المذكورة آنفا األصناف
 

االشخاص الذين يباشرون او  :رزةاألشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام باـ  0

 ونن و المديروعضاء اإلدارة العليا أي المديرأوهم   .دولية ةباشروا وظائف هامة لحساب منظم



 

0 

 

ويشمل  . وظائف  مماثلة ونباشري نيذال األشخاصعضاء مجلس اإلدارة وكل أن و والمساعد

الشخاص ذوي الصلة واهذا التعريف أقارب هؤالء األشخاص حتى الدرجة األولى كحد أدنى 

 .بهم

و دنيا في أاالشخاص الذين هم من درجة متوسطة  ،ذوي مخاطر سياسية اعتبر أشخاصيال 

 .المذكورة آنفا األصناف
 

كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير  :الحقيقيالمستفيد 

لفائدته. كما يشمل كل شخص مباشرة، على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات 

 يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

فرض حظر مؤقت على إحالة األموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو   :التجميد

التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف الذي يؤدي إلى تغيير في حجمها أو قيمتها 

ملكيتها أو حوزها، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن أو 

محكمة أو سلطة إدارية مختصة.األموال والموارد اإلقتصادية : هي جميع األموال مهما كانت 

طبيعتها، مادية أو غير مادية، منقولة أو عقارية، مكتسبة بأي طريقة كانت وكذلك الوثائق 

األدولت االلكترونية أو الرقمية التي تثبت حق  قانونية مهما كان شكلها بما في ذلكواألدوات ال

ملكية هذه األموال وتضم القروض البنكية والشيكات والكمبياالت وغيرها والسندات  واألدوات 

 .المالية

كل عمل من شأنه أن يسمح لشخص مسلط عليه  وضع األموال والموارد االقتصادية على الذمة:

يد بالتمتع بأمواله أو جزء منها. ويمكن أن يكون العمل لوضع األموال والموارد االقتصادية تجم

 على الذمة بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط بمجرد العلم أنها ستؤدي إلى االنتفا ع بها.

: كل شخص يرتكب أو يحاول عمدا ارتكاب أي من الجرائم اإلرهابية الواردة بالقانون  إرهابي
سيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، أو يشارك في ارتكابها أو ينظم أو يحرض آخرين بأي  و

الرتكابها أو يشارك عمدا مجموعة من األشخاص تعمل بقصد مشترك الرتكاب جريمة إرهابية 
 بهدف دعم تلك الجريمة أو مع علمه بنية المجموعة في ارتكاب الجريمة اإلرهابية.

أي من الجرائم  ارتكابعمداً  تحاول أو ترتكبرهابيين اإل من ةمجموعإرهابي: كل  تنظيم 

 في كشريك تساهم، أو مباشرة غير أو مباشرة كانت، وسيلة بأيالواردة بالقانون رهابية اإل
 يعملون األشخاص من مجموعةعمداً  تشارك أوالرتكابها  آخرينتوجه  أو تنظمارتكابها أو 

 في بنية المجموعة العلم مع أودعم تلك الجريمة  هدفب إرهابيةجريمة  رتكابال مشترك بقصد
 .الجريمة اإلرهابيةارتكاب 

 62 من القانون األساسي عدد 701الوارد ذكرهم بالفصل األشخاص  هم :األشخاص الخاضعين
 الملزمينموال األرهاب ومنع غسل اإلالمتعلق بمكافحة  6072أوت  1في  المؤرخ 6072لسنة 

 .تخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهمبا صه وضوابط مهنتهكل في حدود مجال إختصا
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البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على  :  الخاضعيناألشخاص  الجهات المكلفة بمراقبة
 ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات االتصال التمويل الصغير

ة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات واالقتصاد الرقمي والهيئة العام
 اإلشراف على المهن واألعمال غير المالية المحددة.

 اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب: الجهات المكلفة بمراقبة المنظمات غير الهادفة للربح
جوان  62ي مؤرخ ف 6076لسنة  227مر عدد ألالمحدثة باالتابعة لرئاسة الحكومة 

عدد كما تّم تنقيحه باألمر  المتعلق بإحداث وتنظيم اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب 6076
  .6070نوفمبر  8مؤرخ في  6070لسنة  2210

رسمية مركزية أو محلية أو مؤسسات مالية منتصبة  سلط :موثوق فيهاو محايدة مصادر -
 تمويل اإلرهاب.مكافحة غسل األموال وببلدان تطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع 

 

 ه المبادئ التوجيهية على:هذأحكام  تسري: 0الفصل 

أو التعديلية تطبيق مقتضيات أكثر  اإلدارّية لسلط الرقابيةول ،الخاضعيناألشخاص  .7
 صرامة. 

 

أو التعديلية تطبيق مقتضيات  اإلدارية وللسلط الرقابية، المنظمات غير الهادفة للربح .6
 مة.أكثر صرا

 

 الجهات المكلّفة بالرقابة واإلشراف على المنظمات غير الهادفة للربح. .0

  

 :القسم األول

  الخاضعينتدابير العناية الخاصة باألشخاص 

 المنظمات غير الهادفة للربح تعاملهم مع عند

 

اتخاذ تدابير هادفة للربح مة غير منظّ عند تعاملهم مع  الخاضعينعلى األشخاص : 4الفصل 
  ية الواجبة:العنا

 . هاو أثناء منظمةمع العالقة عمل نشوء قبل  -

وجود شكوك بشأن مدى دقة و كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص  -

 .المنظمةعلى تعرف ال

القيام بمعامالت عرضية تساوي قيمتها أو تفوق عشرة آالف دينار أو تنجز عبر  -
عدة عمليات  تجزئتها في شكل احدة أو عملية و في شكلسواء  إلكترونية تحويالت

 .مترابطة فيما بينها
 

 .عملية غسل أموال أو تمويل اإلرهاب وجود اشتباه بحدوث -

الخاصة ترخيص هياكل اإلدارة أو التسيير الحصول على  الخاضعينويجب على األشخاص 
 .ربط عالقة العملقبل  أو الشخص المفوض له  بالمنّظمة غير هادفة للربح

 إذا ما كانت منّظمة غير هادفة للربحالتعامل مع  الخاضعون عن األشخاص يمتنع :5الفصل 

إجراءات احترام أو تمارس أنشطتها دون  وهمية أوصورية  أسماء ذات أوالهوية  ةمجهول

 التأسيس القانونية.
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أو إذا كانت هذه  بيانات إثبات الهوّيةإلى التحقق من  مفي صورة عدم توصله ويجب عليهم
صوريتها بصفة جلية، االمتناع عن فتح الحساب أو بدء عالقة  تبينتيانات غير كافية أو الب

في العمليات والنظر في القيام بالتصريح أو العملية العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة 
 .جنةالمسترابة لدى اللّ 

هادفرة للرربح شخاص الخاضعون في إجراءات التعرف على المنظمة غيرر اليراعي األ :6الفصل 

 ما يلي:

قر المالقانوني وعنوان   اوشكلهالمنظمة ف متضمنة اسم يالحصول على بيانات التعر -7

م البريدي ورقم الهاتف يرقتويكون متضّمنا ال ،إن وجدت ،والفرو ع الرئيسي

وفي الصورة التي ال تتم فيها ممارسة األنشطة  .البريد اإللكترونيعنوان الفاكس وو

ونو ع  ممارسة النشاطالفعلي لعنوان التحديد  ،يجبالرئيسي قر الرئيسية صلب الم

المفوضين باإلمضاء عن المكونين ووأسماء  التأسيسوتاريخ مارسه تالنشاط الذي 

أي لغرض من عالقة العمل و طبيعتها ووجنسياتهم وأرقام هواتفهم وا المنظمة

مام عملية معلومات أو وثائق أخرى يرى األشخاص الخاضعون أنها ضرورية إلت

 التعرف.
 

حسب مطابقة ألصلها أو مصادق عليها الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ  -6

طبقا  وممارستها ألنشطتها  المنظمةالتي تثبت تأسيس والتراتيب الجاري بها العمل 

 في الخارج. وللتشريع الجاري بها العمل في تونس أ

لألشخاص الطبيعيين  المنظمةالحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن  -0

التعرف على الشخص الطبيعي المفوض و اوطبيعة عالقتهم به االذين يمثلونه

  .الحقيقيوالمستفيد 

 ويتّم التعرف عليهم من خالل:

 ورقمالحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان والدته  -

ائم ورقم هاتفه وكامل وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدتعريفه الوطني 

لألشخاص التونسيين ورقم جواز السفر  التعريفالمعلومات المتعلقة بوثيقة 

األشخاص لألشخاص غير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى 

 أنها ضرورية إلتمام عملية التعرف.الخاضعون 

 دق عليهانسخة مطابقة ألصلها أو مصاالحصول على الوثائق الرسمية األصلية أو  -

كان إن التي تثبت صحة النيابة أو الوكالة في حال التراتيب الجاري بها العمل حسب 

جب وكالة أو بمو المنظمةعن  المفوضيناألشخاص تعامل أي شخص أو جهة مع 

  .واالحتفاظ  بنسخة منها

استنادا الى بيانات  ،الحقيقييد اتخاذ اجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفويجب 

بحيث تولد القناعة لدى  ،علومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقةمو

. ولحسن االمتثال الحقيقيعلى علم بهوية المستفيد  مبأنه الخاضعيناألشخاص 

يتم االعتماد على قرار اللجنة التونسية  الحقيقيلمتطلبات التعرف على المستفيد 
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المتعلق  6071مارس  06ي المؤرخ ف 6071لسنة  0للتحاليل المالية عدد 

 .ينالحقيقيبالمستفيدين 
 

اإلدارة هيكل والبما في ذلك  المنظمةعمل  قواعدالحصول على معلومات حول  -2

الذين يشغلون  المعنيينكذلك أسماء األشخاص النظام األساسي له والمسيطرة عليه و

 المنظمة.في  العامةائف اإلدارة ظو

حقق من صحة للت المعقولةاإلجراءات  اتخاذ األشخاص الخاضعين على يتعين -2

من خالل مصادر  لمنظمةاعليها من  واحصلتالمعلومات التي الوثائق والبيانات و

 محايدة و موثوقة.
 

أن يتم  شرطعالقة العمل  إقامةاستكمال عملية التحقق بعد  لألشخاص الخاضعين -2

سير  مواصلةمن أجل  اأن يكون ذلك ضروريوفي أسر ع وقت ممكن فعليا ذلك 

غسل األموال العمل الطبيعي و اتخاذ اإلجراءات الالزمة للسيطرة على مخاطر 

ويشمل ذلك وضع حدود  .لية في الحالة التي يتم فيها االستكمالعاتمويل اإلرهاب بفو

 .التحقق إجراءاتمبالغ العمليات التي يتم تنفيذها قبل استكمال نو ع وولعدد 
 

من عالقة العمل قبل عملية  المنظمةادة في صورة استف األشخاص الخاضعينعلى  -1

 على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة. واالتحقق أن يعتمد

من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن  ناألشخاص الخاضعوفي حال لم يتمكن  -8

وتمويل  مكافحة غسل األموالللتشريع الجاري به العمل في مجال وفقا  ،المنظمة

و إبالغ اللجنة فورا في  المعاملةعدم إتمام  ميتعين عليه لقرار،هذا ا مبادئو اإلرهاب

 .حال توافر عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب

األشخاص اعتقاد بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب وفي حال توافر اشتباه  -9

غير  المنظمةه تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينب أن معقولةألسباب  الخاضعين

مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة  مفله الهادفة للربح،

 كتابيا. بذلك وإشعارها

 منا عليه تحصلواالوثائق والبيانات والمعلومات التي  نالخاضعواألشخاص  يحّين: 7الفصل 

متابعة متواصلة  عليهم إجراءكما  .بموجب إجراءات العناية الواجبةالمنظمة غير الهادفة للربح 
و تسجيل البيانات المتعلقة بها واالحتفاظ  المنظمةللعمليات الجارية  في إطار عالقة مستمرة مع 

 عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة. يتحصلونبالوثائق والبيانات والمعلومات التي 

فتح عند سواء  ة للربح مباشرةالمنظمة غير الهادفمع  نالخاضعواألشخاص يتعامل : 2الفصل 
باالسم الشخصي لممثلها القانوني أو ألحد وال يتم ذلك أو العملية الحساب أو إجراء المعاملة 

 مسيريها. 

المنظمة غير في التعرف على هوية بذل العناية المشددة األشخاص الخاضعين على : 9الفصل 

 :بمناسبة انشاطهو الهادفة للربح

مكافحة في دول ال تتوفر لديها نظم مناسبة ل توجد منظماتع العمليات التي تتم م -7

 او االشخاص الحاملين لجنسياتها . اإلرهاب ومنع غسل األموال
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أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي ال يكون لها غرض اقتصادي  الهامةالعمليات  -6

دول ال تقوم بتطبيق توصيات  متأّت من مصدرهامصدرا و أأو قانوني واضح 

 موعة العمل المالي بشكل كاف.مج

تتم وجها لوجه أو التي تتم من خالل الوسائل أو األدوات ال التي عمليات ال -0

 اإللكترونية.

واإلشراف على المنظمات غير رقابة بالالسلطة المختصة  تشكل حسبعملية  كل -2

غسل األموال أو ب في عالقةمرتفعة مخاطر  األشخاص الخاضعونأو  الهادفة للربح

 اإلرهاب. تمويل

دول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو الفي  منظمات منتصبةم مع العمليات التي تت -2

 مجموعة العمل المالي التخاذ إجراء بحقها.

 

اجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل الى أن  واأن يطبقلألشخاص الخاضعين و 
طعا  عىى التقيي  الوطن  مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب منخفضة وذلك بعد اال

بإعداد ونشر اإلدارية الرقابية  السىطةلمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب ونتائجه وقيا  
المنظمات الت  بتحىيل مناسب لمخاطر األشخاص الخاضعين خارطة مخاطر لىقطا  وقيا  

ف  حال االشتباه وف  جميع الحاالت ال يمكن تطبيق اجراءات العناية المبسطة . يتعامىون معها
 . عمىيات غسل أموال أو تمويل إرهابب

المنّظمرة غيرر الهادفرة  خاصرة لعالقرات العمرل مرع عنايةن األشخاص الخاضعو يولي :01الفصل 

منهررا مررن  الحقيقرريللررربح الترري يكررون ممّثلهررا القررانوني أو أحررد مسرريريها أو مكونيهررا أو المسررتفيد 
 وعليهم اتخاذ تدابير العناية التالية:المخاطر. السياسيين ممثلي األشخاص 

مرن  الحقيقريأو المسرتفيد ت المنظمرة دارة المخراطر لتحديرد مرا إذا كانروضع األنظمة المالئمرة إل- أ
 األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

يرات العمل انسرجامالتدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام عالقة العمل وضرمان - ب
 .  مثلهاتوالمخاطر التي  اونمط نشاطه المنظمةعن  ونهاجراؤها مع ما يعرف التي يتم

أو  المترروفرة لرردى المنظمررةاتخرراذ ترردابير معقولررة لمعرفررة مصرردر االمررالك أو مصرردر األمرروال - ت
 ين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.الحقيقيالمستفيدين 

 ة العمل.القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة لعالق- ج

 ميتعررين علرريه ،فرري إطررار ذات معنويررة ملنشرراطه األشررخاص الخاضررعينفرري صررورة ممارسررة - ح
او  المنظمررةالحصررول علررى موافقررة االدارة العليررا للررذات المعنويررة قبررل اقامررة عالقررة العمررل مررع 

 .االستمرار فيها

 يقومرونبمرا  بالسرجالت أو المسرتندات والوثرائق المتعلقرةاألشرخاص المعنيرون يحتفظ  :00الفصل 
من عمليات محلية ودولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليرات بمرا فري ذلرك 

المنظمررة غيررر الهادفررة سررجالت بيانررات التعرررف المتعلقررة بررإجراءات العنايررة الواجبررة بشررأن هويررة 
علرى األقرل مرن و نتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشرة سرنوات  الحقيقيو المستفيد  للربح

 .المنظمةتاريخ  إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع 

عنرد طلبهرا مرن جميرع السرجالت  بالرقابرة المختصرة والسرلطاللجنرة  الخاضعوناألشخاص يمّكن و
 والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف و العمليات في الوقت المحدد.



 

8 

 

غيرررر  عمليررراتوال المعرررامالتع جميررر وفحرررص تررردقيقبون لخاضرررعاألشرررخاص ا يقررروم :08الفصلللل 
 وبالخصوص تلك التي: التي تقوم بها المنّظمة غير الهادفة للربحاالعتيادية 

 ،تكتسي طابعا متشعبا -

 عادي،تفع بشكل غير تتعلق بمبلغ مالي مر -

 ،ة غرضها االقتصادي أو مشروعيتهاال يلوح بصفة جليّ  -

 ها،التي تّم الحصول عليهوية الال تبدو متناسقة مع بيانات  -

 تتضمن معامالت مالية مع الخارج، -
 

بعررين االعتبررار المؤشرررات التاليررة  األخررذ الخاضررعينيجررب علررى األشررخاص  ،وفرري هررذا اإلطررار
 بالخصوص:

 اكتشاف زيادة مفاجئة في وتيرة ومبالغ المعامالت المالية للمنظمة غير الهادفة للربح، -

 طويلة في حسابها،احتفاظ المنظمة غير الهادفة للربح باألموال لفترة  -

 جمع المنظمة غير الهادفة للربح لمواردها بصفة حصرية أو كبيرة من الخارج، -

 تغيير المنظمة غير الهادفة للربح لألشخاص المخول لهم إدارة حساباتها بصفة دورية، -

ترتّم بينهرا معرامالت  أخررىوجود عالقات غير مبررة برين المنظمرة غيرر الهادفرة للرربح وذوات  -
 ية وتتقاسم نفس المقّر أو نفس المسيرين.مال

 

ة ال تقل عن واالحتفاظ بها لمدكتابيا  وتدوين نتائج الفحص بتوثيقن ويقوم األشخاص الخاضعو

 المختصة عند طلبها.اإلدارية الرقابية للجهات عشر سنوات وإتاحتها 

 يلتزم األشخاص الخاضعون بما يلي::00الفصل 

ليات أو المعامالت التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسرل األمروال أو تمويرل التصريح للجنة فورا بالعم. أ
اسرتنادا عرن مبلرغ العمليرة  ،بغرض النظرر ،ذلركفي ذلك محاوالت اجراء العمليرات واإلرهاب، بما 

ووفقرا للنمروذج المعتمرد مرن  الجاري به العملألحكام قانون مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال 
 م، كمررا علرريه6071مررارس  06المررؤرخ فرري  6071سررنة ل 07ا عرردد قبررل اللجنررة بموجررب قرارهرر

تزويرردها بالبيانررات والوثررائق والمعلومررات المترروافرة لديرره وتسررهيل اطالعهررا للجنررة والتعرراون مررع ا
 عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خالل المدة المحددة في الطلب.

بعمليررة مسررترابة و بمررا نررتج عررن هررذا  مررن تصررريح ابمررا شررمله المنظمررةاالمتنرراع عررن إعررالم . ب

 التصريح من تدابير. 

إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعامالت التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل األمروال أو تمويرل . ت
والمستندات المتعلقرة بهرا، لمردة عشرر سرنوات فيها صورعن التصاريح و البيانات اإلرهاب تحفظ 

 .أو حكم قضائي قطعي بشأن العملية على األقل أو إلى حين صدور قرار

المتعلقررة بيليررة التصررريح بالشرربهة الررى اللجنررة التونسررية  التراتيررب بقطررع النظررر عررن: 04الفصللل 
فشراء أي معلومرات الرى أي جهرة يمنع ا ،من هذه المبادئ 70للتحاليل المالية المشار اليها بالفصل 

 .  أخرى

قرة مباشررة أو غيرر مباشررة علرى أي معلومرات يمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريو
تّم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكرام قرانون مكافحرة اإلرهراب ومنرع غسرل األمروال النافرذ المفعرول 

إفشراء  هرذا القررار، بما في ذلك مبادئ ،واألنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
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بهرا بطريقرة مباشررة أو غيرر مباشررة أو اإلفصراح  أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم
 إال ألغراض تنفيذ هذه المبادئ. ،عن هذه المعلومات بأي صورة كانت

 ذ

التدابير المالئمة لتحديد مخاطر غسل األموال و تمويل  األشخاص الخاضعونيتّخذ  -05الفصل 

المخاطر  األخذ بعين االعتباريجب  ،ولتقييم فعالية هذه التدابيرمها وفهمها. وتقيي ماإلرهاب لديه

لدول أو المناطق الجغرافية التي او بالمنظمات غير الهادفة للربح التي يتعاملون معهاالمحيطة 

األشخاص العمليات أو المعامالت التي يطلبون إنجازها. و يعتمد و هذه المنظمات نتمي إليهات

ائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر على نت ،هاتقييمعند اتخاذ التدابير المالئمة و  ،الخاضعون

وكذلك كل المعلومات والبيانات التي اإلدارية  الرقابية سلطلبيانات والمعلومات التي توفرها وا

 . مهإلجراءات العناية الواجبة المحمولة علي مهعليها بمناسبة اتخاذ وايمكن أن يتحصل

 

 : األشخاص الخاضعونكما يتولى 

 خاطر.توثيق عمليات تقييم الم -

األخذ باالعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العالقة قبل تحديد مستوى المخاطر اإلجمالي  -

 والمستوى المالئم إلجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.

 تحيين عمليات تقييم المخاطر. -

 .اإلدارية خاطر إلى الجهة الرقابيةتوفير آليات مناسبة إلتاحة معلومات تقييم الم -

 

تقرديم  ،األشرخاص الخاضرعينأن تشرمل بررامج التكروين المسرتمّر لفائردة أعروان  يجب -06الفصل 

بالمنظمرات غيرر الهادفرة تدابير العناية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المتعلّقرة 
 .للربح

على األشخاص الخاضعين أن يقوموا فورا بتجميد وعدم اتاحة أموال االرهابيين : 07الفصل 

المرتبطة بمكافحة االرهاب وتمويله وأموال  7010و 7621 ع القرارات االممية عدد موضو

االشخاص والكيانات موضو ع القرارات االممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 

 .6078جانفي  02المؤرخ في   6078لسنة  ـدد7الحكومي عـ األمروذلك طبق مقتضيات 

صل، على األشخاص الخاضعين االطال ع بشكل دائم على القوائم ولالمتثال لمقتضيات هذا الف

المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات االممية 

المتعلق بمكافحة  6072أوت  01المؤرخ في  6072لسنة  62عدد الذي حدده القانون االساسي 

 .اإلرهاب ومنع غسل األموال

 

 الثاني مالقس

 بالمنظمات غير الهادفة للربحتدابير العناية الخاصة 

 

تطبررق عمعيررار المحاسرربة الخرراص بالجمعيررات علررى المنظمررة غيررر الهادفررة للررربح أن  :02الفصللل 
وضرمان لتروفير    ع22ذات األهرداف غيرر الربحيرة األخررى  م م واألحزاب السياسية والوحردات 

مررن منخرررطين ومررانحين  لمختلررف مسررتعملي القرروائم الماليررةالمعلومررة الماليررة السررليمة والشررفافة 
سرررالمة مصرررادر األمررروال وسرررالمة . وتمكرررنهم مرررن تقيررريم ومسررريرين والمجتمرررع المررردني والدولرررة

 .استعمالها
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َن بسجل اإلشتراكات الخراص باألعضراء  :09الفصل  مرع على المنظمة غير الهادفة للربح أن ُتَدوَّ
. وتقردم الجمعيرة وصرال فري والمسراهمات مبرالغ االشرتراكاتو مكل المعلومات الخاصة بهتحيينها 

 .أو المساهمة استخالص االشتراك

َن بسرجل :81الفصل  المروارد الماليرة غيرر االشرتركات  علرى المنظمرة غيرر الهادفرة للرربح أن ُترَدوَّ

. وعليهررا أن تضررّمن هويررة المتبرررع وعنوانرره وقيمترره طبيعررة كررل مررورد ومصرردرهوالمسرراهمات 
جتمراعي والمعررف الجبرائي وإن كان المتبرع شخصا معنويرا فعليهرا أن تضرمن االسرم اال ومهنته.

 ورقم السجل التجاري والغرض االجتماعي.

 على المنظمة غير الهادفة للربح أن تطلب معلومات حول دافع التبرع.

متأتيرة على المنظمة غير الهادفة للربح أن تعلرم مصرالح البنرك المركرزي التونسري بكرل المروارد ال
 من الخارج مهما كان شكلها واألدوات والطرق التي تم توخيها.

 وموضروعها وقيمتهرا مصردرها وترذكر األجنبيرة والهبرات والتبرعرات المسراعدات الجمعية تنشرو
 تراريخ مرن شرهر ظرف في وجد إن للجمعية اإللكتروني وبالموقع المكتوبة اإلعالم وسائل بإحدى
 مررع الوصررول مضررمون بمكترروب ذلررك بكررل للحكومررة العررام الكاتررب وتعلررم قبولهررا أو طلبهررا قرررار

 .األجل نفس في بالبلوغ اإلعالم

 

 :االمتناع عن قبول أي تبّرعات أو مساعدات مالية على المنظمة غير الهادفة للربح :80الفصـل 

مجهولرة المصردر أو متأتيرة مرن أعمرال غيرر مشرروعة يعتبرهرا القرانون جنحرة أو جنايرة أو مررن  -
ص طبيعيرين أو معنرويين أو تنظيمرات أو هياكرل ثبرت ترورطهم، داخرل ترراب الجمهوريرة أو أشخا

 .خارجه، في أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية

 بهدف التهرب أو التحيل الضريبي. -

 بهدف تمويل عملية إرهابية أو مجموعة إرهابية ولو كان مصدر األموال شرعي. -

ة وسيط مقبول يوجد مقره بالبالد التونسرية، وبشررط أن ال يحرول متأتية من الخارج، إال بواسط -
 القانون الجاري به العمل دون قبولها،

نقدا تساوي أو تفوق ما يعرادل خمسرة آالف دينرار ولرو ترّم ذلرك بمقتضرى دفعرات متعرّددة ُيشرتبه   -
 .في قيام عالقة بينها

ة المرررداخيل مرررن أنشرررطتها أن توضرررح بكرررل دقرررعلرررى المنظمرررة غيرررر الهادفرررة للرررربح  :88فصلللل ال

   .ممتلكاتها أو مشاريعهاناتجة عن العائدات وال

علررى المنظمررة غيررر الهادفررة للررربح أن توضررح بكررل دقررة الجهررة الترري أسرردت التمويررل  :80فصللل ال

 .والمشاريع واألنشطة التي من أجل تحقيقها أُسنَد التمويل العمومي

لسوونة  2780الحكوومي عوودد األمرررحسررب  يالجهرة العموميررة المؤهلرة لمررنح التمويرل العمررومي، هر

 :  الجمعيات لفائدة كم تّم تنقيحه العمومي بالتمويل المتعلق 6070

 الوزارات المركزية المختصة فنيا بمجال تدخل الجمعية و أهدافها -

  داريةاإلالمؤسسات العمومية  -

  .المنشيت العمومية أو  داريةاإلالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير -

 (المجالس الجهوية و البلديات)لجماعات المحلية  ا -

 بالمائة . 02بنسبة تفوق  الشركات ذات المساهمات العمومية -
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 ينمنتفعرالمروال لفائردة األصررف  أن تعمرل علرى  غيرر الهادفرة للرربح المنظمات ىعل: 84الفصل 
كنهررا فرري أي وال يم ل بنكرري أو شرريك لفائرردة الشررخص المسررتفيد حصررريا.يررتحو بواسررطة ،بأنشررطتها

 حال من األحوال تمويل أحزاب سياسية.

أشرخاص ترم تجميرد  وضع األموال والمروارد االقتصرادية علرى ذمرةوعليها أن تمتنع بصفة مطلقة 
 . وعليها أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة لمنع ذلك.أموالهم

لحسراباتها المفتوحرة  غير الهادفة للربح تدابير العناية الالزمة بالنسربة المنظمات تتخذ :85الفصل 
لدى المؤسسات البنكية والمالية من ذلرك عردم السرماح برإدارة هرذه الحسرابات إالّ بإمضراء مشرترك 

 من قبل شخصين مخولين من قبل هياكل تسييرها.

الحصررول علررى الترررخيص المسرربق مررن علررى ربح غيررر الهادفررة للرر المنظمررات تعمررل :86الفصللل 
لمسررراعدات الماليرررة الموجهرررة الرررى الخرررارج ، وتقتصرررر لجهرررات العموميرررة المختصرررة بالنسررربة ال

 المساعدات الخارجية على المنظمات المثيلة التي تمارس أنشطتها بصفة قانونية.

لتحقرق باالسرتناد إلرى مناسربة قصرد ا عنايرةتردابير  غير الهادفرة للرربح المنظمات تتخذ :87الفصل 
 الكاملرة الهويرةوموثروق فيهرا مرن  دةمحاي مصادروثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن 

مرررن هرررذه المبرررادئ  2طبقرررا ألحكرررام الفصرررل  مرررن أنشرررطتها نللمسرررتفيديللمتبررررعين وألعضرررائها و
بالعمليرات المنجرزة برالتحقق مرن الهويرات والمتعلّقرة  والمعلومراتحفرظ الوثرائق  وتتولى. التوجيهية

 من هذه المبادئ التوجيهية. 77 لفصلطبقا ألحكام اسواء تلك المتعلّقة بتلقي األموال أو بصرفها 

حقرق، مرن أّن لتاتخراذ التردابير الضررورية ل غيرر الهادفرة للرربح المنظمراتعلى  يجب: 82الفصل 
 71من غير االشرخاص المشرار إلريهم بالفصرل  من أنشطتها ينالمستفيدأو  المتبرعين أو هائأعضا

 في هذا المجال. من هذه المبادئ التوجيهية وعليهم اتخاذ التدابير المحددة

 التررري تتجررراوز مواردهرررا السرررنوية مائرررة ألرررف غيرررر الهادفرررة للرررربح المنظمرررات علرررى -89الفصلللل 
 وذلك: ،نظام رقابة داخلية إرساءدينار  (700.000)

 ،تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنظمة في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهابل-

 ومجابهة هذه المخاطر. تحديد التدابير الكفيلة بالتوقيل-

 أُنجررَزت بعررد اخررذ ترردابير العنايررة الواجبررةالتأكررد مررن أن عمليررات المتعلقررة بالمقررابيض والرردفوعات -
 .مكافحة االرهاب ومنع غسل األموالل

علررى هياكررل التسرريير ضرربط االجررراءات والوسررائل المناسرربة لتحقيررق إهررداف الرقابررة  -01الفصللل 
 المشار إليه أعاله. 22وفق المعيار المحاسب  الداخلية

وعليها أن تتخرذ كرل التردابير حترى ال يتسربب تردخل المتطوعرون فري إنجراز العمليرات فري اسرتبعاد 
 تطبيق تدابير العناية.

 اإلذن  أن تصررردر تفويضرررات واضرررحة ودقيقرررة فيمرررا يخرررص علرررى هياكرررل التسررريير-00الفصلللل 

جمررع الهبررات والمررنح ي أو األشررخاص المكلفررين بتلقررصررالحيات تحرردد و والقيررام بهررا بالمصرراريف
 .واالشتراكات. وعليها أن تضع إجراءات تضبط الفصل بين المهام غير المتالئمة

 يررةهالتوجيمرن هرذه المبرادئ  70غيررر الهادفرة للرربح أحكرام الفصررل  المنظمرات تطبرق: 08الفصلل 
 .األشخاص السياسيين ممثلي المخاطرعند تلقي تبرعات من 

غيرررر االعتياديرررة التبرعرررات فحرررص تررردقيق والهادفرررة للرررربح غيرررر  المنظمررراتعلرررى  -00الفصلللل 

 المتبررعين الغررض منهرا ومصردر أمروال حرولوعند االقتضاء طلب معلومات إضافية طبيعتها و
نترائج وثيرق تويجرب  مسرترابة.ال عمليراتالمعرامالت أو مرن صرنف القصرد التحقرق مرن أنهرا ليسرت 

 .الفحص
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 عين االعتبار المؤشرات التالية:أخذ بغير الهادفة للربح  المنظمات تتولىو
 

 الهوية، ةتلقي تبرعات هامة من أشخاص أو منظمات مجهول -

تلقرري تبرعررات مشررروطة بواجررب انتررداب أشررخاص معينررين صررلب المنظمررة أو بواجررب تقررديم  -
 مساعدات ألشخاص معينين،

ة اقتراح أشخاص أو منظمات تقديم مساعدات في شكل قروض دون فروائض أو بشرروط ميسرر -
ن يررتّم التسررديد فرري عملررة مغررايرة لعملررة تتعهررد المنظمررة بتسررديدها بعررد فترررة معّينررة مررع إمكانيررة أ

 القرض،

تلقي تبرعات هامة مشروطة بإمكانيرة اسرتعمال المتبررع للحسراب البنكري للمنظمرة قصرد إجرراء  -
 عمليات مالية لحسابه أو لحساب مستفيدين آخرين.

 اللّجنرة بجميرع المعرامالت أو العمليرات المسرترابةدفرة للرربح غيرر الها المنظمرات تعلم -04الفصل 

ولرو بعرد إنجراز المعاملرة براإلعالم  . ويمكن للمنظمرات القيرامها بمناسبة القيام بأنشطتهاتالتي رصد
 أو العملية إذا توفرت معلومات جديدة تبرز أنها من صنف المعامالت أو العمليات المسترابة.

 ذ

الرذي ترّم القيرام بره ومرا ترّترب  اإلعرالمإفشاء أّية معلومات بشرأن  عدمفة غير الهاد المنظماتعلى 
 عنه من تدابير.

 ويجرب .وتنفذ برامج تكوين مسرتمّرة لفائردة أعوانهراغير الهادفة للربح  المنظماتتعّد  :05الفصل 
 بالخصوص التعريف بالجوانب التالية:أن تشمل تلك البرامج 

التوجيهية  والمبادئ واألنظمةاألموال النافذ قانون مكافحة اإلرهاب ومنع غسل  -

 والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

 وتمويل اإلرهاب. األموالاألنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل  -

 .اإلرهابأو تمويل  األموالبالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل  اإلعالمإجراءات   -

لمكافحة  المنظماتابط الداخلية المتبعة من قبل السياسات واألسس واإلجراءات والضو -

 اإلرهاب.وتمويل  األموالعمليات غسل 

 

 الثالث القسم

 على المنظمات غير الهادفة للربحاإلدارّية بالهياكل الرقابية تدابير العناية الخاصة 

 

يمررا ف ،ى المنظمررات غيررر الهادفررة للررربحالسررلط المكلفررة بالرقابررة واإلشررراف علرر تعمررل -06الفصلل 

االرهراب، علرى وضرع معرايير محرددة  بمتطلبات مكافحة غسرل األمروال وتمويرل اتهايتعلق بالتزام
 :قتتعل

ومسرريري الجمعيررات وخاصررة الخيريررة منهررا بشرركل يضررمن اختيررار األشررخاص باختيررار القررائمين  -
   المناسبين

 تعزيز معايير الشفافية.ب-
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خارطة على المنظمات غير الهادفة للربح تضع السلط المكلفة بالرقابة واإلشراف  -07الفصل 

 خاصة بها. للمخاطر

بالمنظمات غير الهادفة للربح التهديدات التي تحيط السلط المكلفة بالرقابة واإلشراف  وتحدد

لتالفي استعمالها  اتخاذها عليهاالتدابير التي وتحديد وتعمل على تقييمها ها مواطن ضعفو

 قائم على المخاطر.المنهج باعتماد ال، لألغراض تمويل اإلرهاب وغسل األموا

 

تتعاون عبر أن  للسلط المكلفة بالرقابة واإلشراف على المنظمات غير الهادفة للربح -02الفصل 

 :قصدمع اللجنة التونسية للتحاليل المالية  مذكرة تفاهم تُبَرمُ 

مان وضهذه المبادئ  لحسن تطبيق وتكوينية تحسيسية وتوعوية دوراتبرامج و تأمين -

 لتمويل االرهاب. كقناة المنظمات غير الهادفة للربح الوقاية من استعمالوتنفيذها 

 إعداد خارطة المخاطر والتقييم القطاعي للمخاطر. -

ووضع دليل الرقابة  ممارسة الرقابةاإلجراءات والتدابير التي يتجه اتخاذها عند وضع  -

 .في الغرض

 التي يتجه اتخاذها واعتمادها من وأفضل الممارسات اإلجراءات والتدابيروضع  -

 باالستئناس بنتائج تقييم المخاطر والتجارب المقارنة. المنظمات غير الهادفة للربح

ووسائل  وأنماطها للمنظمات غير الهادفة للربحلكيانات االرهابية ا اتديدهطبيعة تتحديد  -

 التوقي والتصدي لها.

 

أيضا أن تتعاون  ى المنظمات غير الهادفة للربحللسلط المكلفة بالرقابة واإلشراف عل -09الفصل 

وغيرها من المؤسسات  اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات مع مركز

العمومية والخاصة لتنفيذ البرامج التحسيسية والتكوينية ووضع التدابير الالزمة التي يجب 

بادئ التوجيهية ومقتضيات التشريع اتباعها من المنظمات غير الهادفة للربح لتطبيق هذه الم

 .المتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

الواردة بالقسم الثاني من  تدابير العناية الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربحتعتبر  -41الفصل 

غير بين المحاور األساسية للرقابة التي تجريها السلط المختصة على المنظمات هذه المبادئ من 
 الخاضعة لرقابتها وإشرافها.  لهادفة للربحا

 

 . 6078غرة أكتوبر يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من -40الفصل 

 

 المحافظ،       

  لتونسية للتحاليل الماليــــّـــةرئيس اللجنة ا                                                

 

   

 مروان العباسي

 


