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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

 قرار رقم )83( ل�سنة 2020

ب�ساأن معايري و�سو�بط وقو�عد حتديد �مل�ستفيد �لنهائي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظـر ومكافحة غ�ْشـل الأموال 

ومتويل الإرهاب، وتعديالته،

 ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية،  ال�شركات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006، وتعديالته،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )18 مكررًا( منه،

وعلى القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظـر ومكافحة 

ـِقـي  ـلني بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ غ�ْشـل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجَّ

ل بالقرار رقم )108( ل�شنة 2018، احل�شابات مبملكة البحرين، املعدَّ

وعلى ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات، ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018،

وبعد التن�شيق مع وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

تعاريف

�لوز�رة: الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

ـة باإجراء القْيـد في ال�شجل التجاري. �لإد�رة �لمعنيَّـة: الإدارة المخت�شَّ

ــــة بالرقابـــة: اإدارة رقابة ال�شـــركات بالوزارة، اأو الإدارة التي ي�شدر بتحديدها  �لإد�رة �لمخت�سَّ

قرار من الوزير المعِنـي ب�شئون التجارة.

ـة بطلب قّيـده في ال�شجل  طالـــب �لقْيـــد: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتقدم اإلى الإدارة المعنيَّ

التجاري.
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ــــل: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مقيَّد في ال�شجل التجاري، ويخ�شع لأحكام  �ل�سخ�ـــس �لم�سجَّ

المر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.

ـــك ب�شكل مبا�شـــر اأو غير مبا�شر لح�ش�س تعـــادل اأو تفوق 10% من  ـَمـلُـّ �لن�سبـــة �لم�سيطـــرة: التَّ

ـل. راأ�شمال ال�شخ�س الم�شجَّ

�ساحـــب �لن�سبـــة �لم�سيطـــرة: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يمتلك ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر 

ن�شبة م�شيطرة.

ـل من �شاأنه اأن يوؤثـــر على هيكلة ملكية  �لمعاملـــة: اأيُّ تاأ�شيـــر يقع على بيانات ال�شخ�ـــس الم�شجَّ

ال�شجل التجاري.

�لم�ستفيـــد �لنهائـــي: ال�شخ�س الطبيعي الذي يملك اأو لديه القـــدرة - اأو الأ�شخا�س الطبيعيون 

ـال  م اأو ال�شيطرة اأو التاأثير النهائي الفعَّ ــَحــكُّ الذيـــن يملكون اأو لديهم القـــدرة - على ممار�شة التَّ

علـــى ال�شخ�ـــس العتباري اأو الترتيب القانونـــي باأية و�شيلة عدا الِمْلـكيـــة القانونية، اأو ال�شخ�س 

الطبيعي - اأو الأ�شخا�س الطبيعيون - الذي يتم اإجراء التعامالت نيابة عنه/ عنهم اأو ل�شالحه/

ل�شالحهم.

مادة )2( 

�ل�سريان

ـلني اخلا�شعني لأحكام املر�شوم بقانون  ت�شري اأحكام هذا القرار على كافة الأ�شخا�س امل�شجَّ

رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري.

ـ�س لهم من ِقـَبـل م�شرف البحرين املركزي. وُيـ�شتثَنـى من ذلك املرخَّ

مادة )3(

معايري و�سو�بط وقو�عد حتديد �مل�ستفيد �لنهائي

مع مراعاة جميع ال�شروط وال�شوابط املعتَمـدة من ِقـَبـل جمموعة العمل املايل )الفاتف(، 

تنطبق على امل�شتفيد النهائي كل اأو بع�س املوا�شفات الآتية:

ـــك اأو ال�شيطـــرة المبا�شـــرة اأو غير المبا�شرة على ح�شة تعـــادل10% اأو اأكثر من راأ�س  الَتـَمـلُـّ  -1

ـل. المال اأو حقوق الت�شويت لل�شخ�س الم�شجَّ

ـل مملوكًا ل�شركة اأخرى فاإن الم�شتفيد النهائي هو الذي يقف وراء  اإذا كان ال�شخ�س الم�شجَّ  -2

ال�شركة المالكة النهائية في �شل�شلة الِمـْلـكية اأو يمار�س ال�شيطرة الفعلية عليها.

ـل �شواء  ـخاذها وفْر�شها على ال�شخ�س الم�شجَّ ـخاذ القرارات اأو التاأثير في اتِّ القدرة على اتِّ  -3

ب�شـــكل مبا�شر اأو من خالل و�شائل اأخرى مثل الت�شالت ال�شخ�شية اأو من خالل الم�شاركة 

فـــي تمويل الم�شروع، اأو ب�شبب عالقات عائلية، اأو من خالل اأيِّ عْقـد اأو ترتيب اأو تفاهمات، 
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ج )�شل�شلة متداخلة من ِمـْلـكية الأ�شخا�س العتبارية(. اأو من خالل كيان متدرِّ

الذي ي�شاهم في اأعمال تمويل المن�شاأة اأو متعلقاتها، اأو الذي يتم اإجراء التعامالت ل�شالحه   -4

ولو كان م�شتترًا.

ـل من خالل وكالة عامة  ال�شيطرة المبا�شرة اأو غير المبا�شرة على عمليات ال�شخ�س الم�شجَّ  -5

اأو وكالة اإدارة اأو عقود انتفاع اأو ما �شابه.

ال�شيطرة الفعلية النهائية من خالل �شل�شلة من الِمـْلـكيات اأو و�شائل اأخرى لل�شيطرة مختلفة   -6

ـل. عن ال�شيطرة المبا�شرة على ال�شخ�س الم�شجَّ

ـل على نحو يوؤثر على  ممار�شة ال�شيطرة من خالل المنا�شب الإدارية داخل ال�شخ�س الم�شجَّ  -7

ـل. القرارات ال�شتراتيجية ب�شكل اأ�شا�شي وممار�شة العمل اأو التجاه العام لل�شخ�س الم�شجَّ

دها الوزير، تتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية  اأية معايير و�شوابط وقواعد اأخرى يحدِّ  -8

التـــي ت�شمن اأف�شـــل الممار�شـــات والمعايير المتعلقـــة بتح�شين المتثـــال ال�شريبي الدولي 

ومكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة )4(

�للتز�مات �ملتعلقة بطالب �لقْيـد

ـة اأثنـــاء طلبه ببيان اإلكترونـــي ِوْفـقًا للنموذج  يجـــب علـــى طالب القْيد تزويـــد الإدارة المعنيَّ اأ- 

د فيه معلومـــات الم�شتفيد النهائي، ويجب اأن ي�شمل  ـة يحدِّ المعتَمــــد من ِقـَبـل الإدارة المعنيَّ

هذا البيان المعلومات الآتية:

1-  ال�شم الكامل للم�شتفيد النهائي.

2-  رقم جواز ال�شفر الخا�س بالم�شتفيد النهائي.

3-  رقم بطاقة الهوية الخا�شة بالم�شتفيد النهائي.

4-  ن�شخة من بطاقة الهوية للم�شتفيد النهائي �شارية المفعول.

5-  ن�شخة من جواز ال�شفر الخا�س بالم�شتفيد النهائي �شاري المفعول.

َتـْعـِرفة  اأرقــام  اأية  تفا�شيل  مع  النهائي،  بالم�شتفيد  الخا�شة  ال�شريبية  الإقامة  دولة    -6

�شريبية �شادرة عن تلك الدولة.

7-  كافة تفا�شيل و�شائل الت�شال الخا�شة بالم�شتفيد النهائي، بما في ذلك عنوان الإقامة 

والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

ــــة بالرقابة اأن تطلـــب من طالب القْيــــد اأية معلومات  ـــة اأو الإدارة المخت�شَّ لـــالإدارة المعنيَّ ب- 

اأو م�شتنـــدات اأخـــرى اإ�شافيـــة متعلقة بالم�شتفيـــد النهائي. ولها في حالة عـــدم تقديم تلك 

المعلومات اأو الم�شتندات المتناع عن اإجراء القْيد في ال�شجل التجاري.
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مادة )5(

�للتز�مات �ملتعلقة ب�ساحب �لن�سبة �مل�سيطرة 

ـِتـه في ال�شجل التجاري اأو خالل  اأ- يجـــب علـــى �شاحب الن�شبة الم�شيطرة اأثناء طلبه قْيــــُد ح�شَّ

ـة ببيـــان اإلكتروني ِوْفـقًا للنموذج  ثالثـــة اأيام عمل من اإجراء المعاملـــة تزويد الإدارة المعنيَّ

ـِتـه في ال�شخ�س  د فيه معلومـــات الم�شتفيد النهائي من ح�شَّ المعتَمــــد من ِقـَبـل الوزارة يحدِّ

ــــل، ويجب اأن ي�شتمل هذا البيان على المعلومات الـــواردة في الفقرة )اأ( من المادة  الم�شجَّ

)4( من هذا القرار.

ـة بالرقابة اأن تطلب من �شاحب الن�شبة الم�شيطرة اأية  ـة اأو الإدارة المخت�شَّ لـــالإدارة المعنيَّ ب- 

معلومات اأو م�شتندات اأخرى اإ�شافية متعلقة بالم�شتفيد النهائي، ولها في حالة عدم تقديم 

تلك المعلومات اأو الم�شتندات المتناع عن اإجراء القْيـد في ال�شجل التجاري.

مادة )6(

ـل  �لتز�مات �ل�سخ�س �مل�سجَّ

 بتقدمي وحتديث معلومات وبيانات �مل�ستفيد �لنهائي

ـل بتقدمي اأية معلومات اأو بيانات اأخرى تطلبها الإدارة املعنية تتعلق  يلتزم ال�شخ�س امل�شجَّ

بامل�شتفيد النهائي. كما يجب عليه عند اأيِّ تعديل يطراأ على البيانات املتعلقة بامل�شتفيد النهائي 

حتديث تلك البيانات واملعلومات فورًا.

مادة )7(

�لتد�بري �لتي يجوز �تِّـخاذها عند �ملخالفة

ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  من  و)20(   )19( املادتني  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

َمـن متَّ قْيـُده يف ال�شجل التجاري عن  2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري، يجوز للوزارة عند امتناع 

تقدمي البيانات املتعلقة بامل�شتفيد النهائي املن�شو�س عليها يف هذا القرار اأو تقدمي بيانات غري 

ـخاذ اأيِّ تدبري من التدابري الآتية: �شحيحة، اتِّ

وْقـف القْيـد في ال�شجل التجاري لمدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.  -1

توقيع غرامة اإدارية بما ل يجاوز األف دينار بحريني يوميًا عند ارتكاب المخالفة لأول مرة،   -2

واألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه اأية مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات من تاريخ 

اإ�شـــدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة. وفي جميع الأحوال ل يجوز اأن يتجاوز مجموع 

الغرامة خم�شين األف دينار بحريني.

توقيع غرامة اإدارية اإجمالية بما ل يجاوز مائة األف دينار بحريني.  -3

ق المخالفة بهذا القْيـد. �شْطـب القْيـد من ال�شجل التجاري وذلك حالة تعلُـّ  -4
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مادة )8(

�لنَّـفاذ

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة

ز�يد بن ر��سد �لزياين

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 22 يـــولـيــــــو 2020م


