قرار اللجنة الونسية للوليل ةل الييل ة ة  01ليةن  2018اليةرر فة  8جةنا  8108يةنح
 3لين  8102اليرر ف  8ميرس  8102واليوعلق بيلييوف ين اللح ح ن
الحرار
إ ّ اللجن الونسي للوليل ل الييل ،
بعد االطالع على القانون االساسي عدد  62لسنة  6112المؤرّخ في  7أوت  6112المتعلق
بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال وخاصة الفصول  111و  161و 162منه،
و على األمر الحكومي عدد  1101لسنة  6112المؤرخ في  12أوت  6112المتعلق بضبط تنظيم
اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد  11لسنة  6117المؤرخ في  16مارس 6117
والمتعلق بأنموذج التصريح بعمليات او معامالت مالية مسترابة،
وعلى قرار اللجنة التونسيية للتحالييل الماليية عيدد  16لسينة  6117الميؤرخ فيي  16ميارس 6117
والمتعلق بترصد العمليات و المعامالت المالية المسترابة ،والتصريح بها والخاصّة بالمهن المالية.
وعلى قرار اللجنية التونسيية للتحالييل الماليية عيدد  10لسينة  6117الميؤرخ فيي  16ميارس 6117
والمتعلق بالمستفيدين الفعليين
وبعد المداولة،
قرّرت ما يلي:
الفصل األول :تلغى أحكيم الفصل  6والفصل  8وتعنض بيألحكيم الويل :
 الفصل ( 6ج ي ) :يعتبر مستفيد حقيقي أو مستفيدون حقيقيون ،إن كان الحريف ذاتا معنوية:أ -الشييخأ أو األاييخاط اليبيعيييون الييوين يمسييكون بيريقيية مبااييرة أو غييير مبااييرة نسييبة
تُساوي أو تفوق  % 61من رأس المال أو من حقوق االقتراع ؛
ب -في صورة الريبة بخصوط هوية المسيتفيد الحقيقيي أو المسيتفيدين الحقيقييين طبيق المعييار
(أ) أو عييدا التوصييل لتحديييد هوييية المسييتفيد الحقيقييي أو المسييتفيدين الحقيقيييين طبييق المعيييار
(أ) ،الشخأ أو األاخاط اليبيعيون الوين يمارسيون سيييرة بيأي طريقية كانيو واقعيا أو
قانونا على أجهزة التصرّف أو اإلدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو عليى سيير عميل
الشركة؛
ت -في صورة عدا التوصيل لمعرفية المسيتفيد الحقيقيي أو المسيتفيدين الحقيقييين وفيق المعييارين
(أ) و (ب) ،يكون المستفيد الحقيقي الشخأ اليبيعي الوي يشغل خية المسير الرئيسي.
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 الفصل ( 8ج ي ) :يعتبر مستفيد حقيقي أو مستفيدون حقيقيون ،بالنسبة للترتيب القانونياالاخاط اآلتي ذكرهم وتتخو التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم :
أ -بالنسبة لصناديق االستئمان :مؤسي الترتييب القيانوني و األميين أو األمنيا والوصيي ،عنيد
االقتضا  ،و المستفيدين و أي اخأ طبيعي آخر يمارس في نهايية الميياف سيييرة فعليية
على الترتيب القانوني.
ب -بالنسبة للترتيبات المماثلة :األاخاط اليبيعيون الوين يشغلون خييا مماثلة أو مشابهة .
على البنوك والمؤسسات المالية والمحامين ومؤسسات التأمين ومؤسسات االستثمار و الخبرا
المحاسبين ،عندما يتصرّفون بصفة أمين على الومم المالية بالتخصيأ ،أن يصرّحوا بصفتهم تلك
للبنوك وذلك عند نشأة عالقة األعمال أو تنفيو عملية أو معاملة في هوا االطار.
الفصل  : 8تلغى احكاا الفصل .7
الفصل  : 3تعوض :
 ارقاا الفصول  1و  0و  11بـ  7و  1و 0 عبارة "الثامن" في الفصل  0بـ "السابع" عبارة "فعلي" بـ "حقيقي" اينما وجدت في القرار عدد 0 عبارة "فعليون" بـ "حقيقيون" أينما وجدت في القرار عدد 0الفصل  :4يدخل هوا القرار حيز التنفيو بداية من  1جوان .6111

اليليفظ،
رئ س اللجن الونسي للوليل ل الييل ،
مروا العبيس
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