
إجراءات التصريح بالمستفيد الحقيقي:

يح عبر بوابة الخدمـــات ا�لكترونية لوزارة  1- تقـــدم معاملـــة التصر
التجـــارة والصناعـــة، وفـــي بعـــض الحـــا�ت ا�ســـتثنائية كأن ي�قي 
طالـــب الخدمة صعوبات (شـــخصية أو تقنيـــة أو فنية) في النفاذ 
يح باســـتعمال النموذج  يـــق الكتروني، يمكن التصر للخدمـــة عن طر
يـــة لهـــذا  الورقـــي الـــذي أعّدتـــه إدارة التســـجيل والتراخيـــص التجار

الغرض.

2-  يجب ا�مضاء على نموذج التصريح من قبل الممثل القانوني 
للشركة (المدير المخول بالتوقيع بص�حيات كاملة ومطلقة).

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي بالمســـتندات  3- إرفـــاق نمـــوذج التصر
المؤيدة لطلب القيد بالسجل التجاري أو طلب تعديله أو تجديده 

أو طلب الترخيص.

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي يتضمن  4- التأكـــد مـــن أن نمـــوذج التصر
كافة المعلومات المطلوبة وعدم ترك الخانات دون تعبئة.

5- تقديـــم نمـــوذج تصريح مســـتقل لكل مســـتفيد حقيقي، في 
حال تعدد المستفيدين الحقيقين من الشركة.

التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالتصريح 
بالمستفيدالحقيقي:

يح بالمســـتفيد الحقيقي عند القيد بالســـجل التجاري (في  - التصر
ية). سياق تأسيس الشركات التجار

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي عنـــد تقـــديم طلب التأشـــير على  - التصر
السجل التجاري بأي تعدي�ت أو تغييرات.

يح بالمستفيد الحقيقي عند طلب الترخيص.  - التصر

- التزام الشـــركة بمســـك ســـجل خاص للمعلومات المطلوبة عن 
المستفيدين الحقيقين وتحديثه باستمرار.

عـــن  المطلوبـــة  المعلومـــات  ســـجل  مـــن  نســـخة  تقديـــم   -
ية  المســـتفيدين الحقيقييـــن إلـــى إدارة التســـجيل والتراخيـــص التجار

يخ تقديم الطلب. خ�ل عشرة أيام من تار

يـــة بكافة التغييرات التي  - إع�م إدارة التســـجيل والتراخيـــص التجار
تطرأ على المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين.

المســـتفيدين  عـــن  المطلوبـــة  المعلومـــات  بســـجل  ا�حتفـــاظ   -
يـــخ انقضـــاء  الحقيقييـــن لمـــدة � تقـــل عـــن عشـــر ســـنوات مـــن تار

الشركة.

التزامات الشركة التجارية المتعلقة 
بالمـسـتـفـيـد الـحـقـيـقـي

بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل ا�قتصادي الموحد
 عـــــند طــــلب القـيد 

ً
يا أصبح التصريح بالمسـتفيد الحـقـــيقي إجراء إجبــــار

بالسجل التجاري أو التعديل أو التجديد أو الترخيص، بحيث � يقبل أي مـــن 
 به التصريح بالمستفيد الحقيقي.

ً
هـــــذه الطلبات ما لم يكن مرفقا



بالمســـتفيد  يـــح  التصر بنمـــوذج  المطلوبـــة  المعلومـــات 
الحقيقي من الشركة: 

ّية. 1- إسم الشركة التجار

2- رقـــم الّســـجل التجاري (فـــي حالة الّتعديـــل أو الّتجديد أو طلب 
الترخيص)

3- تعبئـــة المعلومـــات المطلوبـــة عـــن المســـتفيد الحقيقي في 
نموذج التصريح.

4- تحديـــد الوســـائل التـــي بموجبهـــا يمارس المســـتفيد الحقيقي 
السيطرة على الشركة.

.
ً
 حقيقيا

ً
يخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا 5- التار

يح بالمستفيد الحقيقي وصفته  6-  اســـم وتوقيع مقدم التصر
في الشركة.

ية أو جواز السفر بالنسبة  7- صورة من البطاقة الشـــخصية القطر
ييـــن، لـــكل مـــن: المســـتفيد الحقيقـــي، ومقـــدم طلـــب  لغيـــر القطر

يح. التصر

7- نسخة محدثه من سجل المستفيدين الحقيقين.

معايير التعرف على المســـتفيد الحقيقي من الشـــركات 
التجارية:

المعيـــار 1: الشـــخص الطبيعـــي أو اÁشـــخاص الطبيعيـــون الذيـــن 
يملكـــون بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة حصة ملكية مســـيطرة 
 � تقـــل عـــن نســـبة (20%) مـــن رأس مـــال الشـــركة أو مـــن 

ً
فعليـــا

حقوق التصويت بها. 

المعيار 2: في حال لم يتم التوصل إلى تحديد هوية المستفيد 
الحقيقـــي وفقـــا للمعيـــار رقـــم (1)، فو الشـــخص الطبيعي (أو 
اÁشـــخاص الطبيعيـــون) الـــذي يمارس رقابة أو ســـيطرة فعلية أو 
قانونية بأي وســـيلة كانت مباشـــرة أو غير مباشرة على اÁجزة 
التنفيذيـــة أو الجمعيـــة العامـــة للشـــركة أو علـــى ســـير عملهـــا، 
وذلـــك مـــن خ�ل تحديـــد محتوى القـــرارات التي تتخذهـــا الجمعية 
العامـــة بفضـــل حقـــوق التصويت التـــي يتصرف فيهـــا أو من خ�ل 
 بص�حية تعيين أو عزل أغلبية 

ً
 أو مســـاهما

ً
يكا تمتعه بوصفه شـــر

أعضـــاء أجـــزة ا�دارة أو التســـيير أو الرقابـــة فـــي الشـــركة أو غير 
ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

المعيار 3: في حال لم يتم التوصل إلى تحديد هوية المستفيد 
يـــن (1 وثـــم 2) أع�ه، يكون المســـتفيد   للمعيار

ً
الحقيقـــي تطبيقـــا

الحقيقـــي هـــو الشـــخص الطبيعـــي لـــه صفـــة التمثيـــل القانونـــي 
ية.  Áحكام قانون الشركات التجار

ً
للشركة تطبيقا

من هو المستفيد الحقيقي؟

 على شخص 
ً
هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعليا

معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي.

كمـــا هـــو الشـــخص الطبيعـــي الـــذي تتـــم العمليـــات نيابـــة عنـــه، 
ويشمل أيضا الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على 

شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

المســـتفيد  صفـــة  الطبيعـــي  الشـــخص  يكتســـب  قـــد 
الحقيقي بشكل مباشر أو غير مباشر

 
ً
 شخصيا

ً
بشكل مباشر: عندما يكـــــون المستفيــد الحقيقــي مالكــا

وبصفـــــــة مباشـــرة لنســـبة � تقل عن 20% من رأس المال أو من 
حقوق التصويت في الشركة.

بشـــكل غير مباشـــر: من خ�ل سلســـلة من المساهمات بشركات 
تشـــكل كل واحـــدة منهـــا طبقـــة تفصل بين الشـــركة والمســـتفيد 
الحقيقـــي ويمارس الشـــخص مـــن خ�لها الســـيطرة النهائية على 

الشركة. 

الشركات الملزمة بواجب التصريح بالمستفيد الحقيقي:
 

1 - شركة التضامن. 
2 - شركة التوصية البسيطة.

3 - شركة المساهمة الخاصة.
4 - شركة التوصية باÁسم.

5 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتألف
      من شخص واحد أو أكثر.


