قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس

أمر حكومي عدد  54لسنة  2019مؤرخ في  21جانفي  2019يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي
إن رئيس الحكومة،
بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل  94منه،
المؤرخ في  7أوت  2015المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال،
وعلى القانون األساسي عدد  26لسنة 2015
ّ
وعلى القانون عدد  52لسنة  2018المؤرخ في  29أكتوبر  2018المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل  8منه،
وعلى األمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في  27أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى األمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في  12سبتمبر  2017والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى األمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في  25نوفمبر  2017والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى األمر الرئاسي عدد  69لسنة  2018المؤرخ في  30جويلية  2018المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى األمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في  14نوفمبر  2018والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اإلدارية.
يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه:
الفصل األول – يضبط هذا األمر الحكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.
الفصل  – 2يُحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم على النحو
اآلتي:
أ .الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين يمسكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تُساوي أو تفوق  %20من رأس المال أو
من حقوق االقتراع،
ّ
ب .في صورة عدم التأكد من هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي أو
المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المعيار (أ) ،الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة أو سيطرة بأيّة طريقة كانت
التصرف أو اإلدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي،
واقعا أو قانونا على أجهزة
ّ
ج .في صورة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (أ) و (ب) ،يكون المستفيد الحقيقي
الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسيّر الرئيسي.
الفصل  – 3يُعتبر مستفيدا حقيقيا أو مستفيدين حقيقيين من الترتيب القانوني األشخاص اآلتي ذكرهم وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من
هوياتهم:
أ .بالنسبة لصناديق االستئمان :مؤسس الترتيب القانوني واألمين أو األمناء والوصي ،عند االقتضاء ،والمستفيدين وأي شخص
طبيعي يمارس نهائيا سيطرة فعلية على الترتيب القانوني.
ب .بالنسبة للترتيبات المماثلة :األشخاص الطبيعيون الذين يشغلون خططا مشابهة أو مماثلة.
وعلى البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات االستثمار والمحامين والخبراء المحاسبين وعدول اإلشهاد ،عندما يتصرفون
بصفة أمين في ترتيب قانوني ،أن يصرحوا بصفتهم تلك عند نشأة عالقة العمل أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا اإلطار.
الفصل  – 4الوزراء المعنيون مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  21جانفي .2019
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