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 قاعدة البيانات
 قانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص ال

 

 
 

 الحقيقيين بالمستفيدين المتعلق 2017 مارس 2 في المؤرخ 2017 لسنة 3 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرار
i 
 
 

 إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
 

موال وخاصة المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األ 2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26على القانون األساسي عدد  االطالعبعد 
 منه، 125و 120و 107الفصول 

 
المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق  2016أوت  15المؤرخ في  2016لسنة  1098وعلى األمر الحكومي عدد 

 ،سيرها
 او بعمليات التصريح وذجنمبأ والمتعلق 2017 مارس 02 في المؤرخ 2017 لسنة 01 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرار وعلى

 مسترابة، مالية معامالت
 

والمعامالت  العمليات بترصد والمتعلق 2017 مارس 02 في المؤرخ 2017 لسنة 02 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرار وعلى
 .المالية بالمهن والخاصة بها والتصريح المسترابة، المالية

 
 وبعد المداولة.

 
 قررت ما يلي:

 
 المتعلق 2015 لسنة 26 عدد األساسي نوناالق من 107 بالفصل المذكورين التصريح لواجب الخاضعين األشخاص على – األول لفصال

 المستفيد هوية من للتحقق األساسي القانون ذات من 108 الفصل ألحكام وفقا ةبمناس تدابير اتخاذ ،األموال غسل ومنع اإلرهاب بمكافحة
وإلى كل وثيقة  رسمية وثائق إلى استنادا بيانات وأ وثائق من عليها الحصول يتم الصلة وثيقة معطيات وأ معلومات على كاالطالع  الحقيقي

المبادئ بأنها عل علم بهوية المستفيد متأتية من مصادر مستقلة وموثوق بها من شأنها أن تولد القناعة لدى الجهات الخاضعة ألحكام هذه 
 .1حقيقيال

 :عند التدابير هذه ذوتتخ

 .أعمال عالقات نشاءإ −

 تنجز من خالل تحويالت الكترونية. أو د 10.000 تفوق أو قيمتهاي واتس عرضية معامالت إنجاز −

 .إرهاب تمويل أو أموال غسل شبهة قيام −

بالعملية أو المعاملة الحريف أو بصحة المعطيات والوثائق المتصلة توفر شكوك بصحة أو باتساق معطيات الهوية الخاصة ب −
 المزمع إنجازها.

 نةلجال قرار من ألولا بالفصل عليها المنصوص فيةالصر بمكاتال هازتنج التي العمليات على الحقيقي المستفيد هوية من التحقق يويسر
المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعامالت المالية  2017 مارس 2 في المؤرخ 2017 لسنة 2 عدد المالية للتحاليل التونسية

 المسترابة أو التصريح بها والخاصة بالمهن المالية.
 

خ وتاري بقوالل   االسم على فالتعرثل في تتم 2الحقيقيون المستفيدين هوية لتحديد راءاتجإ إرساء الخاضعين األشخاص على – 2 الفصل
هذا التحديد حسب الوسائل المالئمة على غرار التصريح الكتابي للحريف بأنموذج "أعرف  وييت م المعنيين الطبيعيين األشخاص والدة ومكان

 نية.من خالل قواعد البيانات المتعلقة بالشركات والذوات المعنوية والترتيبات القانوحريفك" أو 
 

بتحيين عناصر  2015لسنة  26من القانون األساسي عدد  109و 108على الخاضعين أن يقوموا استنادا إلى أحكام الفصلين  – 3الفصل 
األشخاص عندما تكون هناك أسباب جدية تحملهم على التفكير في أن  هؤالءوأن يقوموا بإعادة تحديد هوية  يونالحقيق نالمستفيديهوية 

 ى وضعية حامل أسهم له األغلبية.صر الهوية التي تحصلوا عليها غير صحيحة أو غير متسقة، على غرار حصول تغيير علالهوية أو عنا

                                                             

 جوان 8 في المؤرخ 2018 لسنة 10 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرارهذا القرار بمقتضى  في وجدت أينما" يقيحق بـ" فعلي" عبارةعوضت  1

2018 

 جوان 8 في المؤرخ 2018 لسنة 10 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرار بمقتضىهذا القرار  في وجدت أينما" حقيقيون بـ" فعليون" عبارةعوضت 

2018 
 

https://legislation-securite.tn/ar/node/44992
https://legislation-securite.tn/ar/node/44992
https://legislation-securite.tn/ar/node/104251
https://legislation-securite.tn/ar/node/104251
https://legislation-securite.tn/ar/node/104251
https://legislation-securite.tn/ar/node/104465
https://legislation-securite.tn/ar/node/104465
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 القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنةإمكانية النفاذ إلى 

www.legislation-securite.tn 

على ذمة السلط الرقابية واللجنة  الحقيقيلمستفيد كل المعطيات والمعلومات المتعلقة با وضع القرار اذه ألحكام الخاضعين األشخاص على
 ند الطلب.التونسية للتحاليل المالية ع

 

 توضح المبادئ التوجيهية ما يلي: 3و 2و 1 الفصول مقتضيات تطبيقلغرض  – 4 الفصل

 بين هذين المفهومين.، شخص طبيعي وليس بالضرورة المستفيد المعلن من العملية أو المعاملة ويجب الفصل الحقيقيالمستفيد  −

 ونيا.إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قان من العملية أو المعاملة ليس بالضرورة الحريف الحقيقيالمستفيد  −

هو ذات  الحقيقيوالمستفيد المعلن ذات الشخص، على غرار أن يكون المستفيد  الحقيقييمكن في بعض الحاالت أن يكون المستفيد  −
 موال عند القيام بعملية التحويل.الشخص المتلقي لأل

 أو أكثر. حقيقيعملية أو معاملة مع حريف عرضي مستفيد يمكن أن يتخفى وراء انشاء عالقة عمل أو إجراء  −

 هو المستفيد المعلن عند إنشاء عالقة عمل أو إجراء عملية أو معاملة مع حريف عرضي. الحقيقييكون في بعض الحاالت المستفيد  −
 

 على معنى الفصل األول: حقيقياليقصد بالمستفيد  – 5الفصل 

ن كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا تلكون أو يسيطرون فعليا على الحريف إالشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين يم −
 قانونيا.

 الشخص الطبيعي الذي تتم العملية أو العمليات واقعا وقانونا لحسابه أو نيابة عنه. −

الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة فعلية واقعا أو قانونا على الحريف إن كتن شخصا طبيعيا أو معنويا أو  −
 ترتيبا قانونيا.

 
يعتبر  – 2018 جوان 8 في المؤرخ 2018 لسنة 10 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرارنقح بمقتضى  –)جديد(  6الفصل 

 و مستفيدون حقيقيون، إن كان الحريف ذاتا معنوية: أ 3مستفيد حقيق

رأس المال أو من  %20تساوي أو تفوق الطبيعيون الذين يمسكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة الشخص أو األشخاص   .أ
 ،االقتراعمن حقوق 

أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد  المعيار )أ( طبقالحقيقيون  المستفيدينأو  الحقيقي المستفيدهوية  بخصوصفي صورة الريبة  .ب
بأي طريقة كانت  يمارسون سيطرةطبق المعيار )أ(، الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين  الحقيقيونالحقيقي أو المستفيدين 

 ،ركةواقعا أو قانونا على أجهزة التصرف أو اإلدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الش

وفق المعيارين )أ( و)ب(، يكون المستفيد الحقيقي  الحقيقيونم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين في صورة عد .ج
 الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسير الرئيسي.

 
 

 .2018 جوان 8 في المؤرخ 2018 لسنة 10 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرار بمقتضى ألغي – 7الفصل 

 
يعتبر  – 2018 جوان 8 في المؤرخ 2018 لسنة 10 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرارنقح بمقتضى  –)جديد(  8الفصل 

 التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:   ذذكرهم وتتخ تياألشخاص اآلمستفيد حقيقي أو مستفيدون حقيقيون، بالنسبة للترتيب القانوني 

: مؤسس الترتيب القانوني واألمين أو األمناء والوصي، عند االقتضاء، والمستفيدين وأي شخص بالنسبة لصناديق االستئمان .أ
 ،طبيعي آخر يمارس في نهاية المطاف سيطرة فعلية على الترتيب القانوني

 ،ة: األشخاص الطبيعيون الذين يشغلون خططا مماثلة أو مشاهبةبالنسبة للترتيبات المماثل .ب

مالية والمحامين ومؤسسات التأمين ومؤسسات االستثمار والخبراء المحاسبين، عندما يتصرفون بصفة أمين على على البنوك والمؤسسات ال
 .األعمال أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا اإلطارالذمم المالية بالتخصيص، أن يصرحوا بصفتهم تلك للبنوك وذلك عند نشأة عالقة 

 
 :التالية المفاهيم يهيةجالتو المبادئ هذه فتعر 4عسابال الفصل مقتضيات تطبيق لغرض – 9الفصل 

 .المشابهة القانونية والترتيباتاالئتمانية  الصناديق انشاء طارإ في تخصيصها تم التي األموال: بالتخصيص المالية مةذ  ال •

 تأمينات أو حقوق أو أموال بإحالة ركثأ أو مؤسس بمقتضاه يقوم قانوني يبترت: المشابهة القانونية والترتيبات االئتمانية الصناديق •
ددهدف  إطار في فيه فالتصر بغرضأو أي ترتيب قانوني مشابه  ركثأ أو ائتماني لصندوق مستقبلية أو ةحاضر  لصالح مح 
 .المالية ذممهم على منفصال إبقاؤه يت م أن على ر،كثأ أو واحد مستفيد

                                                             

 
 2018 جوان 8 في المؤرخ 2018 لسنة 10 عدد المالية للتحاليل التونسية اللجنة قرارى بمقتض "السابع" بـ 9 الفصل في" الثامن" عبارة عوضت4
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 قاعدة البيانات
 قانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص ال

 

 .الحبس أو فوالوق الوصاية غرار على قانونية ترتيبات ةعد أجنبية يعتشار عن الناشئة بالتخصيص المالية مةذال فصن في وتندرج

 :أشخاص ثالثة ويجمع المشابهة القانونية الترتيبات وأ الوصاية وأ االئتمان عقد •

دد لغرض ميعهاج أو الممتلكات أحد ملكية إحالة ويقرر مالية ذمة له يمعنو أو طبيعي شخص وهو: سسالمؤ   −  .مح 

ة المسند المه مة أساس على ويسي رها فيها فيتصر أن عليه والذي المحالة الممتلكات ملكيةالذي يتلقى  الشخص وهواألمين:  −
ما تكون "ذمة مالية بالتخصيص" ويمكن أن إن أللمين المالية مةذال في تدخل ال المحالة األموال أن غير. المؤسس من إليه

 مين أو مؤسسة استثمار أو خبير محاسب.مؤسسة مالية أو محامي أو مؤسسة تأيكون األمين بنك أو 

 .و األمينأ المؤسس يكون أن ويمكن االئتمان لصالحه نشأأ يمعنو أو طبيعي شخص هو: المستفيد −
 

 .2017 مارس 15 من بداية ذفيالتن زحي   القرار اذه يدخل – 10الفصل 
 

i   الخاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية. الموقع االلكترونيالقرار منشور على 

                                                             

https://ctaf.bct.gov.tn/ctaf_f/userfiles/files/Directive03Arabe.pdf

