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احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  
جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

ــم  ــ  ل ــــ ــم     رفــــ ــن لــــ ــا    يطيــــ ــرون قــــ ــاد   مشــــ ــاية ا ــــ ــ 1بتعــــ ( مــــ
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عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، والسالم  

 علي بن صاحل الصاحل   
رئيس جملس الشورى
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

) 27) من المرسوم بقانون رقم (1مشروع قانون بتعدیل المادة (
بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء االقتراح  2015لسنة 

 المقدم من مجلس الشورى) بقانون

 شورىمجلس ال مشروع القانونأصل 

 اإلحالة إىل اللجنة
الفصل التشریعي  – لثالثادور االنعقاد  – 2021 فبرایر 10

 الخامس

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا – 2021 أبریل 14

 )8( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

إضافة تعریف (المستفید النھائي) بعد ھدف مشروع القانون إلى ی
) 27التاجر الوارد في المادة األولى من المرسوم بقانون رقم (تعریف 

بشأن السجل التجاري؛ لتتسق أحكامھ ولیراعیھا الوزیر  2015لسنة 
المعني بشؤون التجارة عند وضع معاییر وضوابط وقواعد تحدید 
المستفید النھائي، إعماالً لمبدأ الشرعیة الذي یوجب تحدید أركان 

 المخالفة.

 مادتاندیباجة +  مشروع القانونبنية 

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 .الدستوریة ةالناحیسالمة مشروع القانون من 
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رأي وزارة الصناعة 

 والتجارة والسياحة

انتھى رأي الوزارة إلى اتفاقھا مع ما ورد في مذكرة الحكومة بشأن 
 وفقًا لمالحظاتھا اآلتیة:إعادة النظر في مشروع القانون، 

أو إضافة  )المستفید النھائي(صعوبة إجراء تعدیل تعریف  .1
 الضوابط إلیھ مستقبالً إذا ما طرأ ما یستوجب التعدیل.

تحقق الغایة المرجوة من مشروع القانون، حیث إن التعریف ورد  .2
 .2020) لسنة 83واضًحا وصریًحا في القرار رقم (

المضافة  ) مكرًرا18من المادة (الفقرة (أ)  التعارض مع نص .3
بتعدیل بعض أحكام  2018) لسنة 52بالمرسوم بقانون رقم (

بشأن السجل التجاري،  2015) لسنة 27المرسوم بقانون رقم (
 رغم أھمیة ھذه الفقرة وارتباطھا باتفاقیات دولیة ملزمة.

 رفض مشروع القانون من حیث المبدأ. قرار جملس النواب

مبجلس توصية اللجنة 

 الشورى
 الموافقة على مشروع القانون

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 2021 أبریل 20التاریخ: 
 )18التقریر: (

 
 

 الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة

 2015) لسنة 27) من املرسوم بقانون رقم (1مشروع قانون بتعديل املادة (حول 

 بشأن السجل التجاري

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) 

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال )،3د  5ف ص ل م ق /  539، وبموجب الخطاب رقم (2021 فبرایر 10بتاریخ 

المالیة لجنة الشؤون  إلىرئیس مجلـس الشـورى السید علي بن صالح الصالح معـالي 

بشأن  2015) لسنة 27) من المرسوم بقانون رقم (1مشروع قانون بتعدیل المادة ( واالقتصادیة

، على أن تتم (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) السجل التجاري

 دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال
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 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 :في االجتماعات اآلتیة قانون المذكورمشروع التدارست اللجنة  )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2021فبرایر  24 التاسع عشر 

 2021مارس  3 العشرین
 2021مارس  10 الحادي والعشرین

 2021مارس  17 والعشرینالثاني 
 2021مارس  24 الثالث والعشرین
 2021مارس  31 الرابع والعشرین

 2021أبریل  7 الخامس والعشرین
 2021بریل أ 14 السادس والعشرین

 

 

بھ والتي اشتملت  المذكور على الوثائق المتعلقةأثناء دراستھا مشروع القانون اطلعت اللجنة  )2(

 على ما یلي:

  القانونمشروع. 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین للجنة. 

 .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 
 

وزارة الصناعة ممثلون عن  )21رقم ( ، شارك في االجتماعاللجنةبناء على دعوة من  •

 :والتجارة والسیاحة

 وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
 وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة سعادة السید زاید بن راشد الزیاني

 وكیل وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة السیدة إیمان أحمد الدوسري
 الوكیل المساعد للسجل التجاري والشركات السید نبراس محمدعلي طالب

 إدارة التسجیلمدیر  السید بدر فرید السعد
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 مدیر إدارة رقابة الشركات السید علي عبدالنبي مرھون
 مستشار خبیر الشؤون القانونیة السید محمد عبدالمنعم العید

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 أخصائي تنسیق ومتابعة أول السیدة رباب عبدهللا العالي 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: اتشارك في اجتماع

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

المستشار القانوني لشؤون اللجان /  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة
 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 
ً
 :الشورىجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس رأي  -اثاني

ن م والقانونیة بمجلس الش���ورى س���المة مش���روع القانون رأت لجنة الش���ؤون التش���ریعیة

 .الدستوریة ةالناحی

 

 
ً
 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: -اثالث

أھمیة یر الصناعة والتجارة والسیاحة أكد سعادة وزخالل االجتماع المشترك مع اللجنة،  

لذلك من تبعات سواء من الناحیة العقابیة أو الناحیة الرقابیة كمكافحة تعریف المستفید النھائي، لما 
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ألنشطة التجار، بما یساھم في تعزیز  والتمكن من الوقوف على الجوھر االقتصادي غسل األموال

، وكذلك اقتصاد البحرین ولتجنب سوء استخدام األموال في تمویل أنشطة إرھابیة أو غسل أموال

، مما یعزز الثقة العالمیة في اقتصادھا. وذكر سعادتھ أن الوزارة نافسیة شریفةلجعل البحرین بیئة ت

تقوم بحملة واسعة لمكافحة التستر التجاري وأضرارھا التجاریة واالقتصادیة والعمل على الحد 

أنھ من األفضل  ترى ةالوزارأن من امتداداتھا االجتماعیة. وفي خصوص مشروع القانون بیّن 

؛ لیكون من السھل تعدیلھ في ضوء من الوزیرأن یكون تنظیم تعریف (المستفید النھائي) بقرار 

المتغیرات العالمیة التي ال تحتمل التأخیر، حیث إن تضمین التعریف في القانون سیؤدي إلى 

ریعیة تستغرق صعوبة تعدیلھ أو اإلضافة علیھ مستقبالً وذلك لمرور طلب التعدیل بإجراءات تش

وقتًا طویالً، بعكس القرارات التي یكون تعدیلھا سھالً. وھو األمر الذي توافقت الوزارة علیھ مع 

كل من ھیئة التشریع والرأي القانوني ومجلس التنمیة االقتصادیة وغرفة تجارة وصناعة البحرین، 

 رارات التي تصدرھا وكل الق –أن القرار الصادر بتعریف المستفید النھائي سعادتھ مؤكدًا 

یتم التشاور بشأنھا مع الجھات ذات العالقة كوزارة المالیة واالقتصاد الوطني وغرفة  –الوزارة 

تجارة وصناعة البحرین والمنظمات الدولیة باإلضافة إلى النظر في تجارب الدول المتقدمة، 

 ومدى تأثیر ھذه القرارات على التصنیف االئتماني لمملكة البحرین. 

وأضاف سعادة الوزیر أن المراد بالمستفید النھائي قد یكون من أقارب الدرجة األولى  

والدرجة الثانیة حتى وإن لم یكونوا مالًّكا فعلیین، مستشھدًا في ھذا الصدد بالتطور الحاصل في 

موضوع الحوكمة منذ بدء العمل بھ من حوالي خمس عشرة سنة حیث زادت المتطلبات في ھذا 

 الشأن.

وانتھى رأي الوزارة إلى اتفاقھا مع ما ورد في مذكرة الحكومة الموقرة بشأن إعادة النظر  

 في مشروع القانون، وفقًا لمالحظاتھا اآلتیة:

أو إضافة الضوابط إلیھ مستقبالً إذا ما  )المستفید النھائي(صعوبة إجراء تعدیل تعریف  .1

 طرأ ما یستوجب التعدیل.
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مشروع القانون، حیث إن التعریف ورد واضًحا وصریًحا في تحقق الغایة المرجوة من  .2

 .2020) لسنة 83م (رق الوزاري رالقرا

) 52المضافة بالمرسوم بقانون رقم ( ) مكرًرا18الفقرة (أ) من المادة ( التعارض مع نص .3

بشأن السجل  2015) لسنة 27بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 2018لسنة 

 التجاري، رغم أھمیة ھذه الفقرة وارتباطھا باتفاقیات دولیة ملزمة.

 

ا
ً
 رأي اللجنة: -رابع

) لسنة 27() من المرسوم بقانون رقم 1مشروع قانون بتعدیل المادة (تدارست اللجنة 

 ،بشأن السجل التجاري (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 2015

رأي لجنة الشؤون ، وعلى من حیث المبدأ لموافقة علیھاعدم واطلعت على قرار مجلس النواب ب

 ةالناحی قانون منسالمة مشروع الالذي انتھى إلى التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى و

بل المستشارین القانونیین من قبشأنھ واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة ، الدستوریة

وتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارین ، للجنة

 القانونیین والمستشار المالي واالقتصادي.

على أن  المادة األولىمن مادتین، نص��ت  -عن الدیباجة  فض��الً  -یتألف مش��روع القانون 

) من المرس������وم 1) الوارد في المادة (ریض������اف تعریف (المس������تفید النھائي) بعد تعریف (التاج

 بشأن السجل التجاري، یكون نصھ اآلتي: 2015) لسنة 27بقانون رقم (

ملكیة  فردیة كانت أم شركة ـ������� -كل شخص طبیعي یملك المنشأة التجاریة  المستفید النھائي:"

قانونیة، أو یتحكم أو یس������یطر على المنش������أة التجاریة عبر وس������ائل وأدوات أخرى مختلفة عن 

 الملكیة القانونیة، أو الشخص الطبیعي المستتر الذي تتم المعامالت نیابة عنھ". 

 فجاءت تنفیذیة. المادة الثانیةأما 
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الوارد  عریف التاجربعد ت )المس���تفید النھائي(مش���روع القانون إلى إض���افة تعریف یھدف 

بش���أن الس���جل التجاري؛ لتتس���ق  2015) لس���نة 27في المادة األولى من المرس���وم بقانون رقم (

أحكامھ ولیراعیھا الوزیر المعني بش����ؤون التجارة عند وض����ع معاییر وض����وابط وقواعد تحدید 

  .لمبدأ الشرعیة الذي یوجب تحدید أركان المخالفة عماالً ، إالمستفید النھائي
 

ا انتھى قرار مجلس النواب الموقر إلى رفض مشروع القانون من حیث المبدأ، أخذً وحیث 

واالطالع على المبادئ  بعد تدارس مشروع القانونفإن اللجنة  بمرئیات الحكومة الموقرة،

خلصت ، النظر في أسباب رفضھ من قبل مجلس النواب الموقر واألسس التي بني علیھا، وبَعد

 :للمبررات اآلتیةوفقًا الموافقة على مشروع القانون وذلك إلى 

 

بموجب المرسوم بقانون رقم  إلى قانون السجل التجاري مكرًرا المضافة )18إن المادة ( أوًال:

بشأن السجل  2015) لسنة 27بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 2018) لسنة 52(

صوًصا علیھ في قانون السجل التجاري مفاده أن یضع التجاري؛ أوردت حكًما جدیدًا لم یكن من

تحدید  معاییر وضوابط وقواعدبشؤون التجارة، بعد التنسیق مع وزارة المالیة،  يالوزیر المعن

المستفید النھائي من السجل التجاري. كما ألزمت التاجر عند طلب القید في السجل التجاري وطلب 

د فیھ المستفید النھائي، وإخطار الوزارة بأي تعدیل یطرأ على  تجدیده بتقدیم بیان إلى الوزارة یحدِّ

لتزامات، یجوز للوزارة أن البیانات المتعلقة بالمستفید النھائي، وفي حالة اإلخالل بأي من ھذه اال

 ) من ھذا القانون.20تتخذ أیًا من التدابیر المنصوص علیھا في المادة (

، كما خلت جمیع )المستفید النھائي(غیر أن النص المذكور لم یتضمن تعریفًا لعبارة 

بالرغم لھ،  بشأن السجل التجاري من تعریفٍ  2015) لسنة 27نصوص المرسوم بقانون رقم (

توجب توقیع  النص المذكور جعل من عدم قیام التاجر بتحدید المستفید النھائي مخالفةً من أن 

نھا شطب القید في السجل وم ) من ذات القانون،20العقوبات اإلداریة المنصوص علیھا بالمادة (

وھو أمر ال یستقیم و"مبدأ ووقف القید في السجل وتوقیع غرامات إداریة بمبالغ كبیرة، التجاري 

ن بالنص وا كي یضبط المخاطبا قاطعً رعیة" الذي یوجب تحدید أركان المخالفة تحدیدً الش
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زاًما وضع تعریف للمستفید النھائي ضمن نصوص ومن ثم كان لِ . ا لھوفقً ا حجامً إا وإقدامً سلوكھم 

ولیراعیھا الوزیر المعني بشؤون التجارة عند وضع معاییر وضوابط القانون لتتسق أحكامھ، 

 تحدید المستفید النھائي على نحو ما سلف بیانھ.وقواعد 

 

ـ أن من شأن إدراج  مجلس النواب الموقر توافق معھاذكرة الحكومة الموقرة ـ وورد في م ثانیًا:

تعریف أو الضمن نصوص المرسوم بقانون صعوبة إجراء تعدیل  النھائي) المستفید(تعریف 

إذا ما طرأ ما یستوجب التعدیل، وأن المرونة تقتضي ترك األمر  إضافة ضوابط إلیھ مستقبالً 

"تعریف ھ خلط بین فی المذكرةدتھ للقرارات التي تصدر عن الوزیر المعني. وھذا الذي أور

یحدد مالمح ن، فالتعریف ین مختلفی، حال كونھما أمر"معاییر وضوابط تحدیده"و الشيء"

ویخضع لخصائص عدیدة أھمھا أن الضوابط والقواعد وفقًا لھ المعاییر و الشيء وحدوده وتوضع

بنقیضھ أو ضده، وأن یكون التعریف  ءف، وعدم تعریف الشيیكون التعریف أوضح من الُمعرَّ 

ومانع: أي یمنع من دخول غیر  ف.(جامع: أي یشمل جمیع أفراد أو جزئیات الُمعرَّ  امانعً  اجامعً 

تحدیده، بل ھو اإلطار وقواعد سابق على وضع معاییر وضوابط  ءف). فتعریف الشيعرَّ أفراد المُ 

. فالقول بأن والقواعد المنوط بھ وضع تلك المعاییر والضوابطالمسؤول ا لھ العام الذي یعمل وفقً 

المستفید النھائي ھو "المالك أو المسیطر على المنشأة"، ھو من قبیل التعریفات، أما تحدید نسبة 

كما ھو الحال  %10ا (ا نھائیً یملكھا أو یسیطر علیھا الشخص یعتبر مستفیدً  رأس المال التي عندما

كما ھو الحال في دولة  %25، أو 2020لسنة  )83(بالنسبة لقرار وزیر التجارة البحریني رقم 

، على سبیل المثال)، 2020لسنة  )58(اإلمارات العربیة المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم 

 ولیس بخاٍف الفرق بین األمرین. ،یر والضوابطفھو من قبیل المعای

ا للمستفید النھائي وأناط بالوزیر المعني أن وقد وضع مشروع القانون الماثل تعریفً  

 .تحدید المستفید النھائي في إطار التعریف الموضوعوقواعد یُصدر بقرار منھ معاییر وضوابط 
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أن الغایة المرجوة ـ  مجلس النواب الموقروتوافق معھا  ـة الموقرة الحكوممذكرة  تأورد ا:ثالثً 

ا بقرار ا وصریحً ن التعریف قد ورد واضحً إحیث  ،من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع

یتین، األولى: ناح لتبس فيلقول م. وھذا ا2020لسنة  )83(وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة رقم 

 رضوابط ومعاییوضع  بالوزیرناط أا من قانون السجل التجاري مكررً  )18نص المادة ( أن

  ذلك أن وضع  ،)المستفید النھائي(وضع تعریف  ولم ینص علىتحدید المستفید النھائي،  وقواعد

   ع.التي یتصدى لھا المشرّ التشریعیة و من األعمال القانونیة من حیث األصل التعاریف یعتبر 

لو أننا بصدد أدوات تشریعیة قانونًا ستقیم كان سیالمذكرة  بینتھ مان إانیة، فومن ناحیة ث

ورد في  )المستفید النھائي(من ذات المرتبة أو القیمة القانونیة، وھو األمر المنتفي ھنا، فمصطلح 

 ھنا اإلشارة وتجدر .روھي قرار الوزی ىالقانون، في حین ورد تعریفھ أو المقصود بھ في أداة أدن

صدر تحدید المستفید النھائي  وقواعد بشأن معاییر وضوابط 2020) لسنة 83رقم (إلى أن القرار 

 تقدیم االقتراح بقانون من مجلس الشورى. بعد 

ن أحد أوجھ التعاون التي أبدتھا أنھا اقترحت أن تتبنى التعریف تشیر إلى أ وتود اللجنة أن

في قرارھا، أو أي تعریف تراه مناسبًا، ویحقق المرونة الكافیة  الذي صاغتھ الوزارة الموقرة

ي إخالل أوبذلك تتوافق السلطتان دون ،  لدى الوزارة، على أن یتم تضمینھ في القانون

وبالرغم من ذلك تمسكت الوزارة بعدم الموافقة على إدخال  بمقتضیات الغایة من التشریع.

 التعریف في القانون.

 

ـ وقبل أن  2020بریل أ 2لى مجلس النواب الموقر في إحالة مشروع القانون الماثل إبعد  ا:رابعً 

بشأن   2020لسنة   )83(رقم  والسیاحةالتجارة الصناعة و قرار وزیرصدر  یصدر قراره بشأنھ ـ

حیث نصت المادة  ،2020یولیو  22بتاریخ  ،معاییر وضوابط وقواعد تحدید المستفید النھائي

الشخص الطبیعي الذي یملك أو لدیھ  :لمستفید النھائيا" أنالخاصة بالتعریفات على ولى األ

على ممارسة التََّحكُّم أو السیطرة  -أو األشخاص الطبیعیون الذین یملكون أو لدیھم القدرة  -القدرة 

الِمْلكیة أو التأثیر النھائي الفعَّال على الشخص االعتباري أو الترتیب القانوني بأیة وسیلة عدا 
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الذي یتم إجراء التعامالت نیابة عنھ/  -أو األشخاص الطبیعیون  -القانونیة، أو الشخص الطبیعي 

 ."لصالحھم عنھم أو لصالحھ/

ا ال تتمتع بالشخصیة خرجت منھ المؤسسات الفردیة لكونھحیث  ،غیر جامع وھذا تعریف           

أو الترتیب القانوني" ضمن التعریف، فھو یغیر من ھذا النظر ورود تعبیر " ، والاالعتباریة

كیان ما   لىإفقد یشیر  ،قوف على المقصود منھ بصورة قاطعةیمكن الو مصطلح مترجم ال

ن ھذا أكما  ھذا الكیان.المنظمة ل النصوص القانونیةلى إما قد یشیر ك ،)(كالمؤسسات الفردیة

) ھو ذاتھ المستفید النھائي، أي أن المستفید المستفید الظاھر (المالكستبعد أن یكون االتعریف 

عن  فضالً  .، بل إنھ األصلرغم أن ذلك ممكنو المستفید النھائي أو الحقیقي من السجل، األول ھ

یات قانونیة كثیرة عند شكالإلى إسیؤدي  ،الوارد في التعریف المذكور أن تعبیر "أو لدیھ القدرة"

 .الصیاغة التشریعیة فنَّ  ن عبارات التعریف المذكور تجافيأكما  .التطبیق
 

أوردت الحكومة الموقرة في مذكرتھا ـ وتوافق معھا مجلس النواب الموقر ـ أن مشروع  :اخامسً 

) 52) مكرًرا المضافة بالمرسوم بقانون رقم (18القانون یتعارض مع نص الفقرة (أ) من المادة (

بشأن السجل التجاري رغم  2015لسنة  27المرسوم بقانون رقم بتعدیل بعض أحكام  2018لسنة 

أھمیة ھذه الفقرة وارتباطھا باتفاقیات دولیة ملزمة. وھذا القول ال یمكن االتفاق معھ ، إذ لیس ثمة 

تعارض مطلقًا حیث ھناك اختالف بین "تعریف الشيء" ووضع "ضوابط ومعاییر تحدیده" على 

ود مصطلح (المستفید النھائي) ضمن نصوص قانون السجل ن ورإالنحو الذي سلف بیانھ. و

) لسنة 52) مكرًرا المضافة بالمرسوم بقانون رقم (18التجاري بموجب الفقرة (أ) من المادة (

كان ھو الباعث والدافع إلى إضافة تعریف (المستفید النھائي) في مشروع القانون الماثل  2018

  وذلك إعماالً لمبدأ الشرعیة.

والذي  -یة أخرى فإن ھذا القول یؤدي إلى نتیجة مفادھا تعارض القرار الصادر ومن ناح

والتي تعطي  ا المضافة) مكررً 18المادة (الفقرة (أ) من نص مع  -(المستفید النھائي) ف فیھ عرَّ یُ 

صلب في حیث إنھ إذا كان إیراد التعریف  ؛والقواعد الوزیر صالحیة وضع المعاییر والضوابط
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األمر  ھذاو، ذاتھا ةیؤدي إلى حدوث ھذا التعارض، فإن إیراده في القرار یؤدي إلى النتیجالقانون 

 .ي ال تتفق معھ اللجنةالذھو 
 

وتقدم اللجنة  ،فسھالقانون نصلب في  إیراد التعریف لىع التشریعات المقارنة درجت :اسادسً 

ن مكافحة غسل بشأ 2018 ) لسنة20( تحادي اإلماراتي رقمفالقانون اال ة على ذلك،ھنا أمثل

الشخص الطبیعي الذي یمتلك أو في المادة األولى منھ بأنھ " )یقيالمستفید الحق(األموال عّرف 

یمارس سیطرة فعلیة نھائیة مباشرة أو غیر مباشرة على العمیل، وكذلك الشخص الطبیعي الذي 

أو ترتیب  ص اعتباريتجرى المعامالت نیابة عنھ أو الذي یمارس سیطرة فعلیة نھائیة على شخ

 .قانوني"

في شأن مكافحة  2013لسنة  )106() من القانون رقم 1وفي دولة الكویت نصت المادة (

ي شخص طبیعي یمتلك أو یمارس أرھاب على أن "المستفید الفعلي: موال وتمویل اإلوغسل األ

ي تتم المعاملة نیابة عنھ، ذو الشخص الأـ على العمیل  سیطرة نھائیة ـ مباشرة أو غیر مباشرة

 ."و الترتیب القانونيأوكذلك الذي یمارس سیطرة فعلیة نھائیة على شخص اعتباري 

ولى من قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وفي سلطنة عمان نصت المادة األ

یعي الشخص الطب "المستفید الحقیقي: نأعلى  2016لسنة  )30(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

الذي یمتلك أو یمارس سیطرة فعلیة نھائیة على العمیل، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ویشمل 

الشخص الطبیعي الذي تجرى المعاملة نیابة عنھ، وكذلك الشخص الطبیعي الذي یمارس سیطرة 

 ."شخصیة اعتباریة أو ترتیب قانوني فعلیة نھائیة على

 

انتھت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة  أعاله،ى ما سبق ولألسباب المذكورة وبناء عل

 مادة التعریفات في صلب ضمن "المستفید النھائي" بأن یكون تعریف على مشروع القانون

 .القانون
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش�������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار 39إعماالً لنص المادة (     

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا. الدكتور عبدالعزیز حسن أبل سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیًا. األستاذ صادق عید آل رحمة سعادة .2

 
 

 ساد
ً
 توصية اللجنة: -اس

 أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما یلي:في ضوء ما دار من مناقشات وما          

) من المرس���وم بقانون رقم 1مش���روع قانون بتعدیل المادة ( الموافقة، من حیث المبدأ، على  -

سنة 27( سجل التجاري (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  2015) ل شأن ال ب

 .الشورى)

 تفصیالً في الجدول المرفق. الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت -

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 
 

 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 جدول 

 مواد مشروع القانون
 
 

 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 2015) لسنة 27) من املرسوم بقانون رقم (1بتعديل املادة ( مشروع قانون

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) بشأن السجل التجاري

 النص بعد التعدیل اللجنة توصیة قرار مجلس النواب مشروع القانون نصوص مواد

 مسمى المشروع 

 
رقم (   ) لسنة مشروع قانون 

) من المرسوم 1بتعدیل المادة (

 2015) لسنة 27�قانون رقم (

 �شأن السجل التجاري 

 مسمى المشروع 

 

انتھى مجلس النواب في جلستھ 
الثامنة عشرة المنعقدة یوم 

من  2021فبرایر  2الثالثاء 
دور االنعقاد السنوي العادي 
الثالث من الفصل التشریعي 

رفض مشروع الخامس، إلى 
 المبدأ.  القانون من حیث

 

 مسمى المشروع 

 
الموافقة على المسمى كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

 

رقم (   ) لسنة مشروع قانون 

) من المرسوم 1بتعدیل المادة (

 2015) لسنة 27�قانون رقم (

 �شأن السجل التجاري 
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 النص بعد التعدیل اللجنة توصیة قرار مجلس النواب مشروع القانون نصوص مواد

 الدیباجة
نحن حمد بن عیس�������ى آل خلیفة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى المرس�������وم بق����انون رقم 

بشأن السجل  2015) لسنة 27(

التج���اري، المع���دل ب���المرس�������وم 

 ،2018) لسنة 52بقانون رقم (

أقرَّ مجلس الش�������ورى ومجلس 

نواب القانون اآلتي نص�����ھ، وقد ال

 قنا علیھ وأصدرناه:صد

 
 الدیباجة 

كما  نص الدیباجةالموافقة على  -
 ورد في مشروع القانون.

 الدیباجة
نحن حمد بن عیس�������ى آل خلیفة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

) 27وعلى المرسوم بقانون رقم (

بش�������أن الس�������جل  2015لس�������نة 

التج���اري، المع���دل ب���المرس�������وم 

 ،2018) لسنة 52بقانون رقم (

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس 

اآلتي نصھ، وقد نواب القانون ال

 قنا علیھ وأصدرناه:صد
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 النص بعد التعدیل اللجنة توصیة قرار مجلس النواب مشروع القانون نصوص مواد

 المادة األولى

(المس�������تفی��د یض���������اف تعریف 
 (الت���اجر)بع���د تعریف النھ���ائي) 

) م����ن 1ال����وارد ف����ي ال����م����ادة (

) لس��نة 27المرس��وم بقانون رقم (

بش���أن الس���جل التجاري،  2015

 یكون نصھ اآلتي:

كل ش���خص  المس���تفید النھائي:"

 –طبیعي یملك المنش���أة التجاریة 

ملكیة  –فردیة كانت أم ش�������ركة 

قانونیة، أو یتحكم أو یسیطر على 

المنش������اة التجاریة عبر وس������ائل 

 

 

 

 المادة األولى
 

كم��ا م��ادة الموافق��ة على نص ال -
 ورد في مشروع القانون.

 المادة األولى

(المس�������تفی���د یض���������اف تعریف 
 (الت���اجر)بع���د تعریف النھ���ائي) 

) من المرسوم 1الوارد في المادة (

 2015) لس�������نة 27بقانون رقم (

بش������أن الس������جل التجاري، یكون 

 نصھ اآلتي:

كل شخص  المستفید النھائي:"

 –طبیعي یملك المنشأة التجاریة 

ملكیة  –فردیة كانت أم شركة 

م أو یسیطر على قانونیة، أو یتحك

المنشاة التجاریة عبر وسائل 
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 النص بعد التعدیل اللجنة توصیة قرار مجلس النواب مشروع القانون نصوص مواد

وأدوات أخ��رى م��خ��ت��ل��ف����ة ع��ن 

یة، أو الش�������خص  قانون یة ال الملك

الطبیعي المس��������تتر ال����ذي تتم 

 المعامالت نیابة عنھ."

وأدوات أخرى مختلفة عن الملكیة 

القانونیة، أو الشخص الطبیعي 

المستتر الذي تتم المعامالت نیابة 

 عنھ."
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 النص بعد التعدیل اللجنة توصیة قرار مجلس النواب مشروع القانون نصوص مواد

 المادة الثانیة
رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء  ع��ل��ى

 –كٌل فیما یخص������ھ  –والوزراء 

قانون، ویعمل  یذ أحكام ھذا ال تنف

بھ من الیوم التالي لتاریخ نش�����ره 

 في الجریدة الرسمیة.

 

 

 
 المادة الثانیة

الموافق��ة على نص الم��ادة كم��ا  -
 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثانیة
رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء  ع��ل��ى

 –كٌل فیما یخص�������ھ  –والوزراء 

قانون، ویعمل  ھذا ال یذ أحكام  تنف

بھ من الیوم التالي لتاریخ نش������ره 

 في الجریدة الرسمیة.

 
 



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 أي ر

لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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 م  2021اير فبر 16 :التاريخ

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

بشأن  2015( لسنة 27( من المرسوم بقانون رقم )1المادة ) مشروع قانون بتعديلالموضوع: 

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.السجل التجاري 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021اير فبر 10بتاريخ      

( 1المادة ) مشروع قانون بتعديل (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف  540ضمن كتابه رقم )

ح )المعد في ضوء االقترابشأن السجل التجاري  2015( لسنة 27من المرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ،بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

 

لث اثاللجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021اير فبر 16وبتاريخ      

 .قرار مجلس النواب بشأنهو، المذكور قانونالمشروع حيث اطلعت على ، ينعشروال
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لمبادئ وأحكام  قانونالمشؤؤؤؤؤؤؤروع إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

األخذ بالمالحظات القانونية الواردة في مذكرة الحكومة الموقرة بشؤؤؤؤؤؤؤأن  أهمية ، معالدسؤؤؤؤؤؤؤتور

 .مشروع القانون؛ لتحقيق المالءمة القانونية

 

 

 رأي اللجنة:

 

( لسنة 27( من المرسوم بقانون رقم )1المادة ) مشروع قانون بتعديل ترى اللجنة سالمة      

 ،بقانون المقدم من مجلس الشأورى(ح )المعد في ضأوء االقترابشأأن السأجل التجاري  2015

 .ن الناحية الدستوريةم

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال
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اير  28التار�ــــخ:    م  2021 ف�ب

 المحترم    سعادة السيد/ خالد حسين المسقطي

 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،،،

)  1المادة (الموضوع: مذكرة بالرأي القانو�ي بخصوص مشروع قانون بتعديل 

(المعد في   بشأن السجل التجاري  2015) لسنة 27من المرسوم بقانون رقم (

 ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
 

ي �شأن الموض�عبناًء ع� تكل�ف سعادتكم بتقد�م مذكرة بالر 
االطالع أعالە، و�عد    أي القانويض

�شأن الالئحة الداخل�ة لمجلس    2002) لسنة  55ع� الدستور، وع� المرسوم بقانون رقم (

 �شأن السجل التجاري   2015) لسنة    27المرسوم بقانون رقم (الشورى وتعد�الته، وع�  

:  وتعد�له ي
وع القانون المذكور، نف�د سعادتكم باآليت  ، و�عد دراسة م�ش

وع القانون  : أوال: محتوى م�ش

وع القانون ـ فضال عن الديباجة   ض ، ح�ث نصت المادة األو� ع� أيتألف م�ش ن ـ من مادتني

ي المادة (
ي ) بعد تع��ف ( التاجر) الوارد �ض

) من المرسوم 1�ضاف تع��ف ( المستف�د النهايئ

ي :  2015) لسنة 27بقانون رقم (
 �شأن السجل التجاري، �كون نصه اآليت

ي   المستف�د 
كة ـ مل��ة : كل  النهايئ شخص طب��ي �ملك المنشأة التجار�ة ـ فرد�ة كانت أم �ش

 خرى مختلفة عن � المنشأة التجار�ة ع�ب وسائل وأدوات أ قانون�ة، أو يتحكم أو �س�طر ع
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المل��ة القانون�ة، أو الشخص الطب��ي المست�ت الذي تتم المعامالت ن�ابة عنه ". أما المادة  

 الثان�ة فجاءت تنف�ذ�ة . 

وع القانون: ث  ان�ا : أهداف م�ش

وع القانون إ� إ ي " بعد تع يهدف م�ش
ي  ضافة تع��ف " المستف�د النهايئ

��ف التاجر  الوارد �ض

 ؛ لتتسق �شأن السجل التجاري  2015لسنة    )27رقم (  و� من المرسوم بقانونالمادة األ

ي �شؤون التجارة عند وضع معاي�ي وضوابط  و   حكامهأ اعيها الوز�ر المعيض وقواعد تحد�د ل�ي

 . ي
ع�ة  المستف�د النهايئ أن بحسبان    ،ركان المخالفةالذي يوجب تحد�د أ  اعماال لمبدأ ال�ش

ا)  18المادة ( بتعد�ل بعض   2018) لسنة  52المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (  مكرر�

ا �شأن السجل التجاري؛  2015) لسنة 27أحكام المرسوم بقانون رقم ( ا جد�د� أوردت حكم�

�شؤون   المعيض  الوز�ر  �ضع  أن  مفادە  التجاري  السجل  قانون  ي 
�ض عل�ه  ا  منصوص� �كن  لم 

ي  ي�ي وضوابط وقواعد تحد�د الالتجارة، بعد التنسيق مع وزارة المال�ة، معا
مستف�د النهايئ

ي  
بالرغم من أن النص من السجل التجاري، دون ان �ضع القانون تع��فا للمستف�د النهايئ

توقيع  توجب  "مخالفة"  ي 
النهايئ المستف�د  بتحد�د  التاجر  ق�ام  عدم  من  جعل  المذكور 

  شطب السجل ومنها  ) من ذات القانون،  20العق��ات اإلدار�ة المنصوص عليها بالمادة (

ي السجل و  التجاري
ة.  وتوقيع غرامات إدار�ةوقف الق�د �ض   بمبالغ كب�ي

 : : قرار مجلس النوابثالثا 

وع القانون من ح�ث المبدأ   � رفضانت� قرار مجلس النواب الموقر إ ات خذا بمرئ�، أم�ش

 : ت�ة، استنادا لألسباب اآل الحكومة الموقرة
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ي  صع��ة إـــ  
ذا ما طرأ ما  أو إضافة ضوابط ال�ه مستقبال إجراء تعد�ل تع��ف المستف�د النهايئ

 �ستوجب التعد�ل. 

وع القانون ح�ث إتحقق الغا�ـــ   ن التع��ف قد ورد واضحا و��حا بقرار  ة المرجوة من م�ش

 . 2018لسنة  108والتجارة والس�احة رقم وز�ر الصناعة 

) لسنة  52رقم (  را فقرة (أ) المضافة بالمرسوم بقانون) مكر 18التعارض مع نص المادة (ــ  

�شأن السجل التجاري   2015نة  لس  27حكام المرسوم بقانون رقم  بتعد�ل بعض أ  2018

 هم�ة هذە الفقرة وارتباطها باتفاق�ات دول�ة ملزمة. رغم أ

ي رابعا 
 : : الرأي القانوين

ـ ومن بعدها مجلس النواب الموقرـ أن من شأن إدراج  ـ  1 ي مذكرة الحكومة الموقرة 
ورد �ض

تع��ف المستف�د ضمن نصوص المرسوم بقانون صع��ة إجراء تعد�ل تع��ف المستف�د 

ي 
ي أو إضافة ضوابط إل�ه مستقبال إذا ما طرأ ما �ستوجب التعد�ل، وأن المرونة تقت�ض

النهايئ

ي  . وهذا الذي أوردته الحكومة الموقرة ف�ه   ترك األمر للقرارات اليت ي تصدر عن الوز�ر المعيض

ن   ء"خلط بني ي
،  ، حال كونهما أمران مختلفان"معاي�ي وضوابط تحد�دە"  و   "تع��ف ال�ش

من   أوضح  التع��ف  �كون  أن  أهمها  عد�دة  لخصائص  و�خضع  يتغ�ي  ال  ثابت  فالتع��ف 

ئ بنق�ضه أو ضدە ، وأن � رف، وعدم تع��ف الشيي كون التع��ف جامع مانع (جامع: أي  الُمعَّ

الُمّعرف).  أفراد  غ�ي  دخول  من  �منع  أي  .ومانع:  رف  الُمعَّ جزئ�ات  أو  أفراد  جميع  �شمل 

ئ سابق ع� وضع معاي�ي وضوابط تحد�دە، بل هو اإلطار العام الذي �عمل  فتع��ف الشيي

ي آخر فان تع��ف  .  ط به وضع تلك المعاي�ي والضوابطوفقا له المنو  ئ هو بمثابة  و�معيض  الشيي
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ض  ض  القوسني ) الذي �جب أن توضع بينهما تلك المعاي�ي والضوابط؛ ك�ال تنفلت من أو الهاللني

ئ آخر مفت ،عقالها  ئ المُ ؤدي إ� ظهور شيي   .فعرّ ن طب�عة مختلفة عن الشيي

هو    بأن فالقول   ي 
النهايئ المنشأة"المستف�د  ع�  المس�طر  أو  قب�ل  ،  "المالك  من  هو 

ي   ،  اتالتع��ف   �مل�ها أو �س�طر عليها الشخص �عت�ب   عندما   أما تحد�د �سبة رأس المال اليت

ي رقم    %    10(  مستف�دا نهائ�ا    لسنة   83كما هو الحال بالنسبة لقرار وز�ر التجارة البح��يض

ي دولة اإل ك    %  25    أو ،     2020
بموجب القرار الوزاري     مارات الع���ة المتحدةما هو الحال �ض

ول�س بخاٍف    . المعاي�ي والضوابطفهو من قب�ل  )،  ، ع� سب�ل المثال2020لسنة    58  رقم

ض األم��ن .   الفرق بني

ي أن ُ�صدر    ي وأناط بالوز�ر المعيض
وع القانون الماثل تع��فا للمستف�د النهايئ وقد وضع م�ش

ي إطار التع��ف الموض�ع؛ ك�ال ينفرد  
ي �ض

بقرار منه معاي�ي وضوابط تحد�د المستف�د النهايئ

دون    ،ذلك  أراد كلما    -عق��ات إدار�ة لهانص القانون ع�  -الوز�ر باضافة مخالفات ادار�ة  

عضو   . ابط من الم�ش

ا) المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (  18ن المادة (إـ   2 بتعد�ل   2018) لسنة  52مكرر�

ا    2015) لسنة  27بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  �شأن السجل التجاري؛ أوردت حكم�

ي قانون السجل التجاري مفادە أن �ضع الوز�ر المعيض  
ا عل�ه �ض ا لم �كن منصوص� �شؤون  جد�د�

ي  
التجارة، بعد التنسيق مع وزارة المال�ة، معاي�ي وضوابط وقواعد تحد�د المستف�د النهايئ

ي السجل التجاري وطلب تجد�دە    .من السجل التجاري
كما ألزمت التاجر عند طلب القْ�د �ض

، و�خطار الوزارة بأي تعد�ل �طرأ ع�  ي
د ف�ه المستف�د النهايئ  بتقد�م ب�ان إ� الوزارة �حدِّ

�جوز   امات،  ض االل�ت هذە  من  بأي  اإلخالل  حالة  ي 
و�ض  ، ي

النهايئ بالمستف�د  المتعلقة  الب�انات 

ي المادة (
ا من التداب�ي المنصوص عليها �ض  .) من هذا القانون20للوزارة أن تتخذ أ��



 

5 
 

 

 

"، كما خلت جميع نصوص  ي
ا لعبارة "المستف�د النهايئ غ�ي أن النص المذكور لم يتضمن تع��ف�

  التجاري من تع��ف له، بالرغم من   �شأن السجل  2015) لسنة  27نون رقم (المرسوم بقا

ي "مخالفة" توجب 
أن النص المذكور جعل من عدم ق�ام التاجر بتحد�د المستف�د النهايئ

نها شطب الق�د ) من ذات القانون، وم20لمادة (توقيع العق��ات اإلدار�ة المنصوص عليها با

ي السجل التجاري  
ي و   �ض

ة  وتوقيع غرامات إدار�ة  السجل  وقف الق�د �ض ، وهو أمر ال بمبالغ كب�ي

المخالفة أركان  تحد�د  يوجب  الذي  ع�ة"  ال�ش و"مبدأ  �ضبط    �ستق�م  قاطعا �ي  تحد�دا 

ض بالنص سلوكهم وفقا له   ي ضمن المخاطبني
ا وضع تع��ف للمستف�د النهايئ . ومن ثم كان لزام�

اعيها الوز�ر ال ي �شؤون التجارة عند وضع معاي�ي نصوص القانون لتتسق أحكامه، ول�ي معيض

ي وضوابط وق
النهايئ المستف�د  السابق هذە    واعد تحد�د  البند  ي 

ب�انه �ض ع� نحو ما سلف 

 المذكرة. 

ي مذك   3
الغا�ة المرجوة من   نرتها، وكذا مجلس النواب الموقر، أـ أوردت الحكومة الموقرة �ض

وع القانون التع��ف قد ورد واضحا و��حا بقرار  ن  ح�ث أرض الواقع  متحققة ع� أ  م�ش

ض و   . 2018لسنة    108وز�ر الصناعة والتجارة والس�احة رقم   ،  هذا القول مردود من ناحيتني

ن وز�ر الصناعة والتجارة والس�احة قد جاوز نطاق التف��ض الممن�ح له بموجب  : أاألو�

ضوابط ومعاي�ي    ناط به وضعا ) من قانون السجل التجاري الذي  مكرر   18  (  نص المادة

ي 
ي "  لمقصود بمصطلحيوضح ا، دون وضع تع��ف  تحد�د المستف�د النهايئ

، "المستف�د النهايئ

وع القانون الماثل إومن ثم فنحن بصدد فراغ � ��ي هدف م�ش  � سدە . �ش

�ع�ة ، فان قول  ومن ناح�ة ثان�ة الحكومة الموقرة كان س�ستق�م لو أننا بصدد أدوات ��ش

�عات، وهو األ أي مرا  ،و الق�مة القانون�ةة أمن ذات المرتب ي عاة مبدأ تدرج الت�ش
مر المنت�ض

ي ورد  هنا 
ي القانون، فمصطلح المستف�د النهايئ

ي أداة �ض
ض ورد تع��فه أو المقصود به �ض ي حني

، �ض

ي و�ي القرار الوزاري . أ
 ديض
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النها المستف�د  الصادر �شأن معاي�ي وضوابط تحد�د  القرار  أن  إ�  ي نطاق  و�ش�ي هنا 
ي �ض

يئ

) لسنة  83تطبيق قانون السجل التجاري هو قرار وز�ر الصناعة والتجارة والس�احة رقم (

 كما ذكرت الحكومة الموقرة .   2018لسنة  108، ول�س القرار رقم 2020

وع القانون ي، أوكذا مجلس النواب من بعدها   ،الحكومة بمذكرتها   أوردتـ  4 تعارض ن م�ش

) المادة  نص  بقانون)  18مع  بالمرسوم  المضافة  (أ)  فقرة  (  مكررا  لسنة  52رقم   (2018  

أ بعض  رقم  بتعد�ل  بقانون  المرسوم  رغم   2015لسنة    27حكام  التجاري  السجل  �شأن 

تعارض   وهذا القول مردود بأن ل�س ثمة  اهم�ة هذە الفقرة وارتباطها باتفاق�ات دول�ة ملزمة. 

ئ "مطلقا الختالف   ي " ع� النحو الذي أعاي�ي تحد�دەضوابط وم"عن    "تع��ف الشيي
سهبنا �ض

ي 
حه �ض ن ورود  إبل إن العكس هو الصحيح تماما ح�ث  موضع سابق من هذە المذكرة ،    �ش

" ي
) 18المادة (ضمن نصوص قانون السجل التجاري بموجب    مصطلح " المستف�د النهايئ

) رقم  بقانون  بالمرسوم  المضافة  (أ)  فقرة  لسنة  52مكررا  ال    2018)  أو   باعثكانت �ي 

وع القانون الماثل ب�   الدافع ي ضمن نصوص القانون ضافة تع��ف المإ� م�ش
ستف�د النهايئ

ع�ة. إ  عماال لمبدأ ال�ش

�عات المقارنة ذات النهج الذي  ـ  5 وع بقانون الماثل ،  يهدف إسل�ت الت�ش القانون  فل�ه الم�ش

اإل  رقماإلتحادي  ي 
مكافحة غسل  2018لسنة    )20  (مارايت عرّ األ   �شأن  المستف�د موال  ف 

ي المادة األ
ي �ض

الشخص الطب��ي الذي �متلك أو �مارس س�طرة فعل�ة   "بأنه    و� منهالحق��ت

ة ع� العم�ل، وكذلك الشخص الطب��ي الذي تجرى المعامالت  ة أو غ�ي مبا�ش نهائ�ة مبا�ش

ي ن�ابة عنه أو الذي �مارس س�طرة فعل�ة 
 " .نهائ�ة ع� شخص اعتباري أو ترت�ب قانويض

ال ال���ت نصت  ي دولة 
القانون رقم  1مادة (و�ض ي شأن مكافحة    2013لسنة    106) من 

�ض

: اي شخص طب��ي : "أنع�  وغسل االموال وتم��ل االرهاب ال���ت  المستف�د الفع�ي
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ةـ ع� العم�ل  ة أو غ�ي مبا�ش ـ مبا�ش ي تتم    �متلك أو �مارس س�طرة نهائ�ة  او الشخص اليت

او   اعتباري  شخص  ع�  نهائ�ة  فعل�ة  س�طرة  �مارس  الذي  وكذلك  عنه،  ن�ابة  المعاملة 

 . ي
ت�ب القانويض  " ال�ت

المادة االو� من   ي سلطنة عمان نصت 
 قانون مكافحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب و�ض

رقم    الصادر  ي 
السلطايض "  2016لسنة    30بالمرسوم   : ان  الحق�ع�  ي المستف�د 

 :�ق

ة   الشخص الطب��ي الذي �متلك أو �مارس س�طرة فعل�ة نهائ�ة ع� العم�ل، بصورة مبا�ش

ة، و�شمل الشخص الطب��ي الذي تجرى المعاملة ن�ابة عنه، وكذلك الشخص   أو غ�ي مبا�ش

ي 
 ".الطب��ي الذي �مارس س�طرة فعل�ة نهائ�ة ع� شخص�ة اعتبار�ة أو ترت�ب قانويض

أننوّ   ا خ�ي وأ إ�  و ن  ە  ي 
القانويض الشئون المستشار  للجنة  االقتصادي  المستشار  كذا 

ي مذكرتيهما إ  المال�ةواالقتصاد�ة بمجلس النواب
وع القانون �ي سالمة  الموقر قد انته�ا �ض  م�ش

إليها  ي ير�ي  ي  ، غ�ي أن اللجنة تبنت ما ذهبت إوصحة األهداف اليت
ل�ه الحكومة الموقرة �ض

 . مذكرتها 

ام والتقدير.   ،هذا مالزم ب�انه  وتفضلوا بقبول فائق االح�ق

 

 

 خالد نجاح محمد المستشار      المستشار ع�ي عبد هللا العرادي                 

 المستشار القانو�ي لشؤون اللجان          المستشار القانو�ي لشؤون اللجان               
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )4(املرفق 
 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



٩ فرباير ٢٠٢١م

١١٦ ف٥ د٣
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