
 عند طلب تجديد سجل تجاري عند طلب تعديل سجل تجاري عند طلب القيد بالسجل تجاري

 وكالة تجارية شركة تجاريةبيانات الشركة المصرحة:

االسم التجاري/ اسم الوكالة/ رقم معاملة طلب القيد بالسجل التجاري: 

رقم السجل التجاري )عـــــنــد طـــــــلـب تــــعديـــــل أو تـجديـد الـسجل التجاري(: 

هل أن المستفيد الحقيقي من األشخاص المذكورين في طلب القيد بالسجل التجاري أو بيانات السجل التجاري:  نعم  ال

إذا كانت اجابتك )نعم( يرجى تعبئة البيانات أدناه مع االمضاء على النموذج

حدد من هو المستفيد الحقيقي من بين األشخاص المذكورين في طلب القيد بالسجل التجاري أو بيانات السجل التجاري:. 	

اسم المستفيد الحقيقي الكامل:  

حدد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشركة:  . 	

حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:)1(

تحديد النسبة:  ال تقل عن نسبة %0	 من رأس المال الشركة  

تحديد النسبة:  ال تقل عن نسبة %0	 من حقوق التصويت بالشركة  

يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة أو قانونيــة علــى الشــركة بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى األجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة )2(
العامــة للشــركة أو علــى ســير عملهــا وذلــك مــن خــال تحديــد محتــوى القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة العامــة بفضــل حقــوق التصويــت التــي 
يكا أو مســاهما بصاحيــة تعييــن أو عــزل أغلبيــة أعضــاء أجهــزة اإلدارة أو التســيير أو الرقابــة فــي  يتصــرف فيهــا أو مــن خــال تمتعــه بوصفــه شــر

الشــركة أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة.

)3( 
ً
يــن 	 ثــم 	 أعــاه، الشــخص الطبيعــي الــذي لــه صفــة تمثيــل الشــركة قانونــا فــي حالــة عــدم التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي تطبيقــا للمعيار

يــة.  ألحــكام قانــون الشــركات التجار
ً
تطبيقــا

	 .  :
ً
 حقيقيا

ً
يخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدا التار

)في صورة طلب تعديل أو تجديد السجل التجاري(

ماحظة: تستثنى الشركات المدرجة في البورصة أو الشركات التابعة لها التي تمتلك حصة ملكية مسيطرة فيها والشركات التي تملكها الدولة أو 
يح.  غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكية مسيطرة فيها من تعبئة هذا التصر

يــح يتضمــن معلومــات غيــر مكتملــة حــول المســتفيد الحقيقــي يحــول دون قيــده بالســجل التجــاري أو تعديلــه أو تجديــده تطبيقــا ألحــكام  تنبيــه: كل تصر
المــادة 4 مــن القانــون رقــم )	( لســنة 0	0	 بشــأن الســجل االقتصــادي الموحــد. كمــا يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة كل مــن قــدم عمــدا وبقصــد غيــر مشــروع 
معلومــات غيــر صحيحــة تتعلــق بالمســتفيد الحقيقــي للســلطات المختصــة أو ســاعد علــى ذلــك أو خالــف االلتزامــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي الــواردة 

بالقانــون رقــم )	( لســنة 0	0	.

نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي



إذا كانت اجابتك )ال( يرجى تعبئة البيانات أدناه مع االمضاء على النموذج

بيانات المستفيد الحقيقي:. 	
اسم المستفيد الحقيقي الكامل:

الجنسية أو الجنسيات في حال تعددها: 

تاريخ الميالد:  مكان الميالد:  العنوان: 

بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي:. 	
رقم الـبطــاقة الـشخصية للقطريين والمقيمين بدولة قطر:  تاريخ اإلصدار:

تاريخ االنتهاء: 

رقم جواز السفر بالنسبة لألجانب المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر: تاريخ اإلصدار:

تاريخ االنتهاء: 

بيان مراجع أي وثيقة أخرى مثبتة للهوية: 

حدد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشركة:. 	
حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:)1(

تحديد النسبة:  ال تقل عن نسبة %0	 من رأس المال الشركة  

تحديد النسبة:  ال تقل عن نسبة %0	 من حقوق التصويت بالشركة  

يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة أو قانونيــة علــى الشــركة بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى األجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة )2(
العامــة للشــركة أو علــى ســير عملهــا وذلــك مــن خــال تحديــد محتــوى القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة العامــة بفضــل حقــوق التصويــت التــي 
يكا أو مســاهما بصاحيــة تعييــن أو عــزل أغلبيــة أعضــاء أجهــزة اإلدارة أو التســيير أو الرقابــة فــي  يتصــرف فيهــا أو مــن خــال تمتعــه بوصفــه شــر

الشــركة أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة.

)3( 
ً
يــن 	 ثــم 	 أعــاه، الشــخص الطبيعــي الــذي لــه صفــة تمثيــل الشــركة قانونــا فــي حالــة عــدم التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي تطبيقــا للمعيار

يــة.  ألحــكام قانــون الشــركات التجار
ً
تطبيقــا

 من الشركة التجارية: 
ً
 حقيقيا

ً
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدا

هل يوجد مستفيد الحقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟   نعم  ال
إذا تم اإلجابة بـ نعم، يرجى تعبئة نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة ويعتبر توقيعك عليه موافقة على محتواه.

أنا الموقع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعاه وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على إقراري الموقع 
يح وبتحديث  مع تعهدي بتقديم نسخة من سجل المستفيدين الحقيقيين خال مدة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا التصر

يع الجاري به العمل. البيانات المذكورة في حال حدوث أي تغيير عليها طبق ما يقتضيه التشر
اسم و لقب الممثل القانوني للشركة:

رقم البطاقة الـشخصية القطرية:  تاريخ اإلصدار: تاريخ االنتهاء: 

يــــــــخ:  التوقيع:  الـــــتـــار

مرفق المستندات اآلتية:
صورة من وثيقة الهوية للممثل القانوني	 
صورة من وثيقة الهوية للمستفيد الحقيقي	 
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