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بعد االطالع على القانون االساسي عدد  26لسنة  2015المؤرّخ في  7أوت  2015المتعلق
بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وخاصة الفصول  108و  120و 125منه،
و على األمر الحكومي عدد  1098لسنة  2016المؤرخ في  15أوت  2016المتعلق بضبط تنظيم
اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد  01لسنة  2017المؤرخ في  02مارس 2017
والمتعلق بأنموذج التصريح بعمليات او معامالت مالية مسترابة،
وعلى قرار اللجنة التونسيية للتحالييل الماليية عيدد  02لسينة  2017الميؤرخ فيي  02ميارس 2017
والمتعلق بترصد العمليات و المعامالت المالية المسترابة ،والتصريح بها والخاصّة بالمهن المالية.
وبعد المداولة،
قرّرت ما يلي:

ل
جفصةل ألول:لعلى األشخاص الخاضيعين لوابيا التصيريح الميينورين بالفصيل  107مين القيانون
األساسي عدد  26لسنة  2015المتعلق مكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األميوال ،اتخياذ تيدابير مناسيبة
وفقا ألحكام الفصل  108من ذات القانون األساسي للتحقق من هوية المستفيد الفعلي ناالطالع على
معلومات او معطيات وثيقة الصلة يتم الحصول عليها من وثائق او بيانات استنادا إلى وثائق رسمية
و الى نل ّ وثيقية متأتيية مين مصيادر مسيتقلّة وموثيوق بهيا مين شيانها ان تولّيد القناعية ليدا الجهيات
الخاضعة ألحكام هيه المبادئ بانها على علم بهوية المستفيد الفعلي .ل
وتتخي هيه التدابير عند:
 انشاء عالقات أعمال. انجيييا معيييامالت عرضيييية تسييياوأ قيمتهيييا أو تفيييوق  10.000د أو تنجييين مييين خيييالل تحيييويالتالكترونية.
 قيام شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب. تييوفّر شييكوت تتعلّييق بص يحّة أو باتّسيياق معطيييات الهويّيية الخا ّصيية بييالحري او بصييحة المعطيييات
والوثائق المتصلة بالعملية او المعاملة المنمع انجا ها.
ويسرأ التحقق من هوية المستفيد الفعلي على العملييات التيي تنجنهيا مكاتيا الصير المنصيوص
عليها بالفصل األول من قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عيدد  2لسينة  2017المـــــيـؤرخ فيي
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 2مارس  2017يتعلّق بالمبادئ التوبيهية لترصد العمليات أو المعامالت المالية المسترابة والتصريح بها
والخاصّة بالمهن المالية.

جفصةل:2على األشخاص الخاضعين إرساء إبيراءات لتحدييد هويية المسيتفيدين الفعليّيين تتميّيل فيي
التع ّر على االسم واللقا وتياري ومكيان والدا األشيخاص الطبيعييين المعنييين و ييت ّم هييا التّحدييد
حسا الوسائل المالئمة على غيرار التصيريح الكتيابي للحريي بيأنموذج ااعير حريفي ا أو مين
خالل قواعد البيانات المتعلقة بالشرنات واليوات المعنوية والترتيبات القانونية .ل
جفصةل:3على الخاضعين أن يقوموا استنادا إلى أحكام الفصيلين  108و 109مين القيانون األساسيي
عدد 26لسنة  2015بتحيين عناصر هوية المستفيدين الفعليّين وأن يقوموا بإعادا تحديد هوية هؤالء
األشخاص عندما تكون هنات أسباب بديّة تحملهم على التفكير في ّ
أن الهوية أو عناصر الهوية التي
تحصّلوا عليها غير صحيحة أو غير متّسقة ،على غرار حصول تغيير على وضعية حامل أسيهم ليه
األغلبية.
على األشخاص الخاضعين ألحكام هيا القرار وضع نيل المعطييات والمعلوميات المتعلقية بالمسيتفيد
الفعلي على ذمة السلط الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية عند الطلا.
ل
جفصةل:4للغرض تطبيق مقتضيات الفصول  1و  2و  3تو ّ
ضح هيه المبادئ التوبيهية ما يلي:
-

المستفيد الفعلي ،شخص طبيعي وليس بالضرورا المستفيد المعلن من العملية او المعاملة ويجيا
الفصل بين هيين المفهومين .
المسييتفيد الفعلييي ميين العملييية او المعامليية ليييس بالضييرورا الحري ي ان نييان شخصييا طبيعيييا او
معنويا او ترتيبا قانونيا .
يمكن في بعض الحاالت أن يكون المستفيد الفعليي والمسيتفيد المعلين ذات الشيخص ،عليى غيرار
أن يكون المستفيد الفعلي هو ذات الشخص المتلقي لألموال عند القيام بعملية تحويل.
يمكن ان يتخفى وراء انشاء عالقة عمل او ابراء عملية او معاملة ميع حريي عرضيي مسيتفيد
فعلي او انير.
يكون في بعض الحاالت المستفيد الفعليي هيو المسيتفيد المعلين عنيد انشياء عالقية عميل او ابيراء
عملية او معاملة مع حري عرضي .
جفصةل:5ليقصد بالمستفيد الفعلي 1على معنى الفصل األول :ل
ان نيان

 الشيخص او األشيخاص الطبيعييون الييين يمتلكيون أو يسييطرون فعلييا عليى الحرييشخصا طبيعيا او معنويا او ترتيبا قانونيا.
 الشخص الطبيعي اليأ تتم العملية او العمليات واقعا او قانونا لحسابه او نيابة عنه. الشخص او األشخاص الطبيعيون اليين يمارسون رقابة فعلية واقعا أو قانونا عليى الحريينان شخصا طبيعيا او معنويا او ترتيبا قانونيا.

 1على معنى معجم المصطلحات الخاصة بمجموعة العمل المالي.
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جفصةل:6ليعتبر مستفيد فعلي أو مستفيدون فعليّون ،إن نان الحري شرنة :ل
 الشييخص أو األشييخاص الطبيعيييون اليييين يمسييكون بطريقيية مباشييرا أو غييير مباشييرا نسييبة ميينرأس المال أو من حقوق االقتراع بالشرنة التي تم تحديدها بموبا التشريع الجيارأ بيه العميل
وان لم تح ّدد هيه النسبة ،فيتم اعتماد قيمة المساهمة فيي رأس الميال وحقيوق االقتيراع التيي مين
شانها ان تم ّكن من السيطرا الفعلية على الشرنة.
 الشخص أو األشخاص الطبيعيون اليين يمارسون رقابةلباأ طريقة نانتلواقعا أو قانونيا عليىأبهنا التص ّر أو اإلدارا او التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشرنة.
جفصررةل:7ليعتبيير مسييتفيد فعلييي أو مسييتفيدون فعليّييون ،إن نييان الحري ي شخصييا معنويييا ميين غييير
الشييرنات(علييى سييبيل الميييال الجمعيييات او المؤسسييات أو التجمعييات ذات المصييالح االقتصييادية)،
الشخص أو االشخاص الطبيعيون اليين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية :ل
 الشخص أو األشخاص اليين يمسكون بمقتضى نتا قانوني نسبة  %25على االقل من اموالالشخص المعنوأ .
 الشخص أو األشخاص اليين يمسكون واقعا نسبة  %25على االقل من اموال الشخصالمعنوأ .
وعموما ،يتعيّن على االشخاص الخاضعين البحث عن المستفيد الفعلي او المستفيدين الفعليين في
الشخص أو األشخاص الطبيعيين اليين قد يمارسون رقابة باأ طريقة نانت واقعا أو قانونا على
أبهنا التصر أو اإلدارا او التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشخص المعنوأ.
جفصة ل :8ليعتبر مستفيد فعلي أو مستفيدون فعليّون ،في حالة اليمة المالية بالتخصيص المنشئة
طبق تشاريع ابنبية نتل المتصلة بالصناديق االئتمانية او أأ ترتيبات مشابهة ،الشخص او
االشخاص الطبيعيون اليين يستجيبون ألحد الشروط التالية :ل
 الشخص أو األشخاص اليين يمسكون بمقتضى نتا قانوني نسبة  % 25على األقل من األموالالمحالة إلى الي ّمة المالية بالتخصيص المنشئة طبقا لتشريع ابنبي.
 الشخص او االشخاص اليين يمسكون واقعا نسبة  % 25على األق ّل من األموال الرابعة للي ّمةالمالية بالتخصيص المنشئة طبقا لتشريع ابنبي.
 الشخص او االشخاص اليين ينتمون لمجموعة ،ت ّم لصالحها تكوين ذ ّمة مالية بالتخصيص منشئةي ،ما لم يت ّم تحديد هوية األشخاص الطبيعيين المستفيدين من تل اليمة المالية .
طبقا لتشريع أبنب ّ
وعموما ،يتعيّن على االشخاص الخاضعين البحث عن المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين في
الشخص أو األشخاص الطبيعيين اليين قد يمارسون بأأ وسيلة نانت ،واقعا أو قانونا ،رقابة
وسيطرا على الي ّمة المالية بالتخصيص المنشئة طبقا لتشريع ابنبي.
على البنوت والمؤسسات المالية والمحامين ومؤسسات التأمين ومؤسسات االستيمار و الخبراء
المحاسبين ،عندما يتصرّفون بصفة أمين على اليمم المالية بالتخصيص ،أن يصرّحوا بصفتهم تل
للبنوت وذل عند نشأا عالقة األعمال أو تنفيي عملية أو معاملة في هيا االطار.
ل
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ل
جفصةل:9للغرض تطبيق مقتضيات الفصل اليامن ،تع ّر

هيه المبادئ التوبيهية المفاهيم التالية :ل

 اليمة المالية بالتخصيص :لاالموال التي تم تخصيصها في اطار انشاء الصناديق االئتمانية
والترتيبات القانونية المشابهة .ل
 الصناديق االئتمانية و الترتيبات القانونية المشابهة :ترتيا قانوني يقوم بمقتضاه مؤسس أو
أنير بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حاضرا أو مستقبلية لصندوق ائتماني أو أنير او اأ
ترتيا قانوني مشابه  ،بغرض التصر فيه في إطار هد مح ّدد لصالح مستفيد واحد أو
أنير ،على أن يت ّم إبقاؤه منفصال على ذممهم المالية.
وتندرج في صن الي ّمة المالية بالتخصيص الناشئة عن تشاريع ابنبية عدا ترتيبات قانونية على
غرار الوصاية و الوق أو الحبس.
 عقد االئتمان او الوصاية او الترتيبات القانونية المشابهة ويجمع ثالثة أشخاص :ل
 لالمؤ ّسس :وهو شخص طبيعي أو معنوأ له ذمة مالية ويقرّر إحالة ملكية أحد الممتلكات أوبميعها لغرض مح ّدد.
لاألميــــييـن :وهييو الشييخص اليييأ يتلقّييى ملكييية الممتلكييات المحاليية واليييأ عليييه أن يتص ي ّر فيهيياويسيّرها على أساس المه ّمة المسندا إليه من المؤسس .غيير ّ
أن األميوال المحالية ال تيدخل فيي اليمية
المالييية لألمييين إنّمييا تكي ّون ذ ّميية تسي ّمى اذ ّميية مالييية بالتخصيييصا و يمكيين ان يكييون االمييين بني أو
مؤسسة مالية أو محامي أو مؤسسة تأمين أو مؤسسة استيمار أو خبير محاسا.
 لالمستفيد :هو شخص طبيعي أو معنوأ انشأ لصالحه االئتمان ويمكن أن يكون المؤسس أواألمين.
جفصةل:10ليدخل هيا القرار حيّــن التنفيـــي بداية من  15مارس  .2017ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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