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ل2017مررلا ل 02  جدررخافل رر ل2017تلجلرر ل03قررر ال جنة ررتل جية لررحتلجنيالجحررةل جدلجحررتل رر  

لو جديعنقلبلجدليفح ينل جفعنححن

ل
لإّنل جنة تل جية لحتلجنيالجحةل جدلجحت،

ل
المتعلق  2015أوت  7المؤّرخ في  2015لسنة  26على القانون االساسي عدد  االطالعبعد 

 منه،   125و 120 و 108ول بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وخاصة الفص

المتعلق بضبط تنظيم  2016أوت  15المؤرخ في  2016لسنة  1098و على األمر الحكومي عدد 

 ،رهاسياللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق 

 2017مارس  02المؤرخ في  2017لسنة  01وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 

 ،عمليات او معامالت مالية مسترابةوالمتعلق بأنموذج التصريح ب

 2017ميارس  02الميؤرخ فيي  2017لسينة  02وعلى قرار اللجنة التونسيية للتحالييل الماليية عيدد  

 .بالمهن المالية والتصريح بها والخاّصة ،و المعامالت المالية المسترابة والمتعلق بترصد العمليات

 

 ،وبعد المداولة

             

 يلي:قّررت ما 

ل
مين القيانون  107على األشخاص الخاضيعين لوابيا التصيريح الميينورين بالفصيل  جفصةل ألول:ل

 مناسيبةاتخياذ تيدابير  ،غسيل األميوال منعاإلرهاب و مكافحةالمتعلق  2015لسنة  26األساسي عدد 

للتحقق من هوية المستفيد الفعلي ناالطالع على من ذات القانون األساسي  108وفقا ألحكام الفصل 

استنادا إلى وثائق رسمية ن وثائق او بيانات يتم الحصول عليها موثيقة الصلة معلومات او معطيات 

د القناعية ليدا الجهيات مين شيانها ان تولّيو الى نلّ  وثيقية متأتيية مين مصيادر مسيتقلّة وموثيوق بهيا 

ل. فعليهيه المبادئ بانها على علم بهوية المستفيد ال ألحكامالخاضعة 

 

 :وتتخي هيه التدابير عند

 ل.عالقات أعما انشاء -

د أو تنجييين مييين خيييالل تحيييويالت  10.000معيييامالت عرضيييية تسييياوأ قيمتهيييا أو تفيييوق  انجيييا  -

 الكترونية.

 .شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب قيام -

او بصييحة المعطيييات  اتّسيياق معطيييات الهويّيية الخاّصيية بييالحري بشييكوت تتعلّييق بصييّحة أو  تييوفّر -

  والوثائق المتصلة بالعملية او المعاملة المنمع انجا ها.

 

المنصيوص نجنهيا مكاتيا الصير  تعلى العملييات التيي  فعليويسرأ التحقق من هوية المستفيد ال

ؤرخ فيي ـــــيـالم 2017لسينة  2عيدد اللجنة التونسية للتحاليل المالية قرار عليها بالفصل األول من  
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المسترابة والتصريح بها بالمبادئ التوبيهية لترصد العمليات أو المعامالت المالية يتعلّق   2017مارس  2

 .بالمهن المالية والخاّصة

 

على األشخاص الخاضعين إرساء إبيراءات لتحدييد هويية المسيتفيدين الفعليّيين تتميّيل فيي :2 جفصةل

واللقا وتياري  ومكيان والدا األشيخاص الطبيعييين المعنييين و ييتّم هييا التّحدييد  االسم  على التعرّ 

أو مين  بيأنموذج ااعير  حريفي ا  حسا الوسائل المالئمة على غيرار التصيريح الكتيابي للحريي 

لاليوات المعنوية والترتيبات القانونية.خالل قواعد البيانات المتعلقة بالشرنات و

 

مين القيانون األساسيي  109و 108يقوموا استنادا إلى أحكام الفصيلين  على الخاضعين أن:3 جفصةل

بتحيين عناصر هوية المستفيدين الفعليّين وأن يقوموا بإعادا تحديد هوية هؤالء  2015لسنة  26عدد

األشخاص عندما تكون هنات أسباب بديّة تحملهم على التفكير في أّن الهوية أو عناصر الهوية التي 

على وضعية حامل أسيهم ليه غير صحيحة أو غير متّسقة، على غرار حصول تغيير تحّصلوا عليها 

 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

 ح هيه المبادئ التوبيهية ما يلي: توضّ  3و  2و  1ل وتطبيق مقتضيات الفصلغرض :ل4 جفصةل

 

شخص طبيعي وليس بالضرورا المستفيد المعلن من العملية او المعاملة ويجيا  ،المستفيد الفعلي -

 .الفصل بين هيين المفهومين 

المسييتفيد الفعلييي ميين العملييية او المعامليية ليييس بالضييرورا الحرييي  ان نييان شخصييا طبيعيييا او   -

 معنويا او ترتيبا قانونيا .

، عليى غيرار ذات الشيخصالمعلين أن يكون المستفيد الفعليي والمسيتفيد في بعض الحاالت يمكن  -

 تحويل.ملية عند القيام بع لألموالالمستفيد الفعلي هو ذات الشخص المتلقي أن يكون 

اء عملية او معاملة ميع حريي  عرضيي مسيتفيد براانشاء عالقة عمل او  يمكن ان يتخفى وراء  -

 او انير.فعلي 

بيراء ايكون في بعض الحاالت المستفيد الفعليي هيو المسيتفيد المعلين عنيد انشياء عالقية عميل او  -

 .عملية او معاملة مع حري  عرضي 

 

يقصد بالمستفيد الفعليل:5 جفصةل
1
ل:على معنى الفصل األول 

  

ان نيان حريي  ال عليى يسييطرون فعلييا أو يمتلكيون الطبيعييون الييينالشيخص او األشيخاص  -

 قانونيا.شخصا طبيعيا او معنويا او ترتيبا 

 عنه.  نيابةو ا قانونا لحسابهواقعا او  العملياتالعملية او  تتم أالي الطبيعي الشخص -

ان ا عليى الحريي  قانونليين يمارسون رقابة فعلية واقعا أو االطبيعيون األشخاص الشخص او  -

 نان شخصا طبيعيا او معنويا او ترتيبا قانونيا.

 

 

                                                 
1
 على معنى معجم المصطلحات الخاصة بمجموعة العمل المالي. 
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ل:ن نان الحري  شرنةإ ،فعليّونأو مستفيدون  يعتبر مستفيد فعلي:ل6 جفصةل

ميين  نسييبةمباشييرا أو غييير مباشييرا  بطريقيية يمسييكونالشييخص أو األشييخاص الطبيعيييون اليييين  -

التشريع الجيارأ بيه العميل التي تم تحديدها بموبا  ةرأس المال أو من حقوق االقتراع بالشرن

وان لم تحّدد هيه النسبة، فيتم اعتماد قيمة المساهمة فيي رأس الميال وحقيوق االقتيراع التيي مين 

 شانها ان تمّكن من السيطرا الفعلية على الشرنة.  

عليى واقعا أو قانونيا لباأ طريقة نانتلرقابةون يمارسالشخص أو األشخاص الطبيعيون اليين  -

  .عمل الشرنةسير أو على  العامة لسةالجأو على اإلدارا او التسيير   أو أبهنا التصرّ 

 

يييا ميين غييير ن نييان الحرييي  شخصييا معنوإ، أو مسييتفيدون فعليّييون فعلييي يعتبيير مسييتفيدل:7 جفصررةل

  (،االقتصيياديةذات المصييالح الجمعيييات او المؤسسييات  أو التجمعييات  علييى سييبيل الميييال)الشييرنات

لالشروط التالية:أحد  توفر فيهمياليين الشخص أو االشخاص الطبيعيون 

  

على االقل من اموال  %25نسبة بمقتضى نتا قانوني يمسكون األشخاص اليين لشخص أو ا -

 الشخص المعنوأ .

% على االقل من اموال الشخص 25نسبة واقعا  الشخص أو األشخاص اليين يمسكون -

 المعنوأ .

 

في ن يفعليالن يمستفيدالفعلي او المستفيد وعموما، يتعيّن على االشخاص الخاضعين البحث عن ال

يمارسون رقابة باأ طريقة نانت واقعا أو قانونا على قد ن اليين يالشخص أو األشخاص الطبيعي

 على الجلسة العامة أو على سير عمل الشخص المعنوأ.أبهنا التصر  أو اإلدارا او التسيير أو 

 

ل ل8 جفصة المنشئة اليمة المالية بالتخصيص  لةفي حا أو مستفيدون فعليّون، يعتبر مستفيد فعلي:

، الشخص او تشاريع ابنبية نتل  المتصلة بالصناديق االئتمانية او أأ ترتيبات مشابهة طبق

ل:اليين يستجيبون ألحد الشروط التالية االشخاص الطبيعيون

 

% على األقل من األموال  25نسبة  بمقتضى نتا قانوني يمسكونالشخص أو األشخاص اليين  -

 المحالة إلى اليّمة المالية بالتخصيص المنشئة طبقا لتشريع ابنبي. 

ليّمة ل الرابعة% على األقّل من األموال  25 اليين يمسكون واقعا نسبةالشخص او االشخاص  -

 المالية بالتخصيص المنشئة طبقا لتشريع ابنبي.

منشئة تّم لصالحها تكوين ذّمة مالية بالتخصيص االشخاص اليين ينتمون لمجموعة،  الشخص او -

 . تل  اليمة المالية من المستفيدين األشخاص الطبيعيينهوية ما لم يتّم تحديد ، طبقا لتشريع أبنبيّ 

 

على االشخاص الخاضعين البحث عن المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين في يتعيّن  وعموما، 

رقابة  ،يمارسون بأأ وسيلة نانت، واقعا أو قانوناقد اليين  ينالشخص أو األشخاص الطبيعي

 المنشئة طبقا لتشريع ابنبي. مالية بالتخصيصالليّمة وسيطرا على ا

 

الخبراء  و ومؤسسات التأمين ومؤسسات االستيمار المحامينالمؤسسات المالية والبنوت و على

 تل ، أن يصّرحوا بصفتهم على اليمم المالية بالتخصيص ، عندما يتصّرفون بصفة أمينالمحاسبين

 .في هيا االطار األعمال أو تنفيي عملية أو معاملة نشأا عالقةوذل  عند بنوت لل

ل
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ل

لهيه المبادئ التوبيهية المفاهيم التالية:  تعرّ  اليامن،لغرض تطبيق مقتضيات الفصل ل:9 جفصةل

 

  :االموال التي تم تخصيصها في اطار انشاء الصناديق االئتمانية لاليمة المالية بالتخصيص

ل .والترتيبات القانونية المشابهة

  مؤسس أو  ترتيا قانوني يقوم بمقتضاه مشابهة:ال القانونية ترتيباتالالصناديق االئتمانية و

او اأ  أنير بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حاضرا أو مستقبلية لصندوق ائتماني أو أنير

في إطار هد  محّدد لصالح مستفيد واحد أو  ترتيا قانوني مشابه ، بغرض التصر  فيه

 على ذممهم المالية. منفصال أنير، على أن يتّم إبقاؤه

يص الناشئة عن تشاريع ابنبية عدا ترتيبات قانونية على وتندرج في صن  اليّمة  المالية بالتخص

 الوق  أو الحبس.الوصاية و غرار 

  لثالثة أشخاص:يجمع و الترتيبات القانونية المشابهةاو عقد االئتمان او الوصاية

 

وهو شخص طبيعي أو معنوأ له ذمة مالية ويقّرر إحالة ملكية أحد الممتلكات أو س: المؤسّ ل-

 .محّددبميعها لغرض 

يتلقّييى ملكييية الممتلكييات المحاليية واليييأ عليييه أن يتصييّر  فيهييا  الشييخص اليييأوهييو  ن:ــــييـاألميل-

ويسيّرها على أساس المهّمة المسندا إليه من المؤسس. غيير أّن األميوال المحالية ال تيدخل فيي اليمية 

بنيي  أو يكييون االمييين و يمكيين ان  تخصيييصامالييية بالالمالييية  لألمييين إنّمييا تكييّون ذّميية تسييّمى اذّميية 

 مؤسسة مالية أو محامي أو مؤسسة تأمين أو مؤسسة استيمار أو خبير محاسا.

لصالحه االئتمان ويمكن أن يكون المؤسس أو هو شخص طبيعي أو معنوأ انشأ  ستفيد:المل-

 .األمين

 

ل.2017مارس  15ي بداية من ـــن التنفيــيدخل هيا القرار حيّ ل:10 جفصةل

 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 


