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مقدمة

يـــح بالمســـتفيد  بموجـــب القانـــون رقـــم )1( لســـنة 2020 بشـــأن الســـجل االقتصـــادي الموحـــد، أصبـــح التصر
يـــا لطلـــب القيـــد بالســـجل التجـــاري أو التعديـــل أو التجديـــد و ذلـــك إذا كان الطالب شـــركة  الحقيقـــي اجـــراء إجبار

ية. تجار

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي أو كان غير  ال ُيقبـــل أي مـــن الطلبـــات المذكـــورة أعـــاه مـــا لـــم يكن مرفقا بـــه التصر
مكتمـــل )المـــادة 4 مـــن قانون الســـجل االقتصـــادي الموحد(.

يـــز الشـــفافية بوصفهـــا إحدى المتطلبـــات الرئيســـية لنظام  يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي إلـــى تعز ويهـــدف التصر
مكافحة غســـل األموال وتمويل االرهاب وإلى منع إســـاءة اســـتعمال األشـــخاص المعنوية لغايات التخفي 
والتمويـــه حـــول المصـــدر االجرامـــي لألمـــوال، أي بعبارة أخـــرى حتى ال تكون الشـــركات التجارية ســـتارا أو ججابا 

يتخـــذه المجرم لتســـهيل ارتكاب األنشـــطة االجراميـــة واالنتفاع بالمتحصـــات االجرامية



أشكال الشركات التجارية الملزمة بالتصريح بالمستفيد الحقيقيتعريف المستفيد الحقيقي

عرفت المادة األولى من القانون رقم )1( لســـنة 2020 
بشـــأن الســـجل االقتصـــادي الموحـــد المســـتفيد الحقيقي 
 
ً
بأنـــه "الشـــخص الطبيعـــي الـــذي يمتلـــك أو ُيســـيطر فعليا

علـــى شـــخص معنـــوي أو ترتيـــب قانونـــي بشـــكل نهائي 
أو الشـــخص الطبيعـــي الـــذي تتـــم العمليـــات نيابـــة عنـــه، 
 الشـــخص الذي يمـــارس ســـيطرة فعلية 

ً
كمـــا يشـــمل أيضـــا

ونهائيـــة علـــى شـــخص معنـــوي أو ترتيـــب قانوني."

المســـتفيد الحقيقـــي هـــو فـــي كل الحـــاالت شـــخص طبيعـــي ســـواء كان فـــردا واحـــدا أو عـــدة أشـــخاص طبيعيين 	 
ل كل واحـــد منهـــم بمفـــرده مســـتفيدا حقيقيا.

ّ
يشـــك

اليمكـــن لشـــخص معنـــوي أن يكـــون مســـتفيدا حقيقيـــا، فعلى ســـبيل المثال، إذا كانت شـــركة "أ" مســـاهمة في 	 
رأس مـــال شـــركة "ب"، فـــإّن الشـــركة "أ" ال يمكـــن إعتبارهـــا مســـتفيدا حقيقيا من الشـــركة "ب"، وإنمـــا يتعين فحص 
هيـــكل ملكيـــة الشـــركة "أ" لمعرفـــة المســـاهمين فيهـــا وحصـــص الملكيـــة الراجعـــة لكل واحـــد منهم والمســـتفيد 
الحقيقـــي منهـــا، حتـــى يمكـــن فـــي مرحلـــة الحقـــة تحديد المســـتفيد الحقيقـــي من الشـــركة "ب" من خـــال تحديد 
نســـبة الســـيطرة غيـــر المباشـــرة والتـــي يتـــم تحديدهـــا مـــن خال الصيغـــة الحســـابية التي ســـوف يقع التعـــرض لها 

الحقا.  
قد يكتسب الشخص الطبيعي صفة المستفيد الحقيقي إما بشكل مباشر أو غير مباشر: 	 

بشـــكل مباشـــر: عندمـــا يكـــون المســـتفيد الحقيقي مالكا شـــخصيا و بصفة مباشـــرة لنســـبة ال تقل عن %20 مـــن رأس المال 
أو مـــن حقـــوق التصويت تخول له الســـيطرة على الشـــركة.

بشـــكل غيـــر مباشـــر: مـــن خـــال سلســـلة مـــن المســـاهمات بشـــركات تشـــكل كل واحـــدة منهـــا طبقة تفصـــل بين الشـــركة و 
يد  الشـــخص الطبيعـــي المســـتفيد الحقيقـــي منهـــا و يمـــارس من خالها ذلك الشـــخص ســـيطرته النهائية على الشـــركة. لمز
مـــن التوضيحـــات حـــول أشـــكال الســـيطرة يمكـــن الرجـــوع الـــى الدليـــل اإلرشـــادي حـــول المســـتفيد الحقيقـــي المنشـــور على 

الموقـــع االلكترونـــي لـــوزارة التجـــارة و الصناعة.

يـــح بالمســـتفيد  يـــة التصر يـــة المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة 4 مـــن قانـــون الشـــركات التجار يتعيـــن علـــى الشـــركات التجار
الحقيقـــي وهـــي كاآلتـــي:

1. شركة التضامن
2. شركة التوصية البسيطة

3. شركة المساهمة الخاصة
4. شركة التوصية باألسهم

5. الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كانت متكونة من شريك واحد أو عدة شركاء.
 

تستثنى من واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي الشركات التالية:

 للمادة -
ً
        شـــركة المحاصـــة باعتبارهـــا ال تتمتـــع بالشـــخصية المعنويـــة كمـــا ال تخضع ألي من إجراءات الشـــهر طبقا

ية. 53 من قانون الشـــركات التجار

        الشـــركات المدرجـــة بالبورصـــة )شـــركات المســـاهة العامـــة المدرجـــة( أو أي شـــركة تابعـــة لهـــا تمتلـــك حصـــة -
مســـيطرة فيهـــا )المـــادة األولـــى مـــن الائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون الســـجل االقتصـــادي الموحد(.

        شـــركة تملكها الدولة أو غيرها من الهيئات و المؤسســـات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكية مســـيطرة -
فيهـــا )المـــادة األولى من الائحة التنفيذية لقانون الســـجل االقتصادي الموحد(.

وتحـــدد االدارة المختصـــة بموجـــب تعميـــم مفهوم الســـيطرة المشـــار اليها بالفقرتين الســـابقتين و التي تعفي الشـــركة 
يح بالمســـتفيد الحقيقي التابعـــة لشـــركة مدرجـــة بالبورصة أو لشـــركة تملكهـــا الدولة من واجـــب التصر

تجـــدر االشـــارة الـــى أن هـــذا االســـتثناء الـــوارد بشـــأن شـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجـــة بالبورصـــة ال يعنـــي أن هـــذه 
األخيـــرة معفـــاة مـــن واجـــب القيـــام بتحديـــد المســـتفيد الحقيقي منها ومســـك ســـجل المعلومات األساســـية وســـجل 
يح بالمســـتفيد الحقيقي  المعلومـــات المطلوبـــة عـــن المســـتفيدين الحقيقييـــن وانما يتعلق االســـتثناء فقط بواجـــب التصر
علـــى معنـــى المـــادة 4 من القانون رقم 1 لســـنة 2020 على اعتبار أن المعلومات حول المســـتفيد الحقيقي في هذا 

الصنـــف من الشـــركات متاحـــة ومتوفرة بالســـجات المتاحـــة للعموم. 

الشريك شخص طبيعي

 (أ)

مالك ل  70 % 
من رأس مال الشركة "ب "

مالكة ل 80 %
من رأس مال الشركة "ج"

الشركة

 (ب)
الشركة

 (ج)
مقدم لمعاملة التصريح

الشـــريك "أ" هـــو المســـتفيد الحقيقـــي مـــن الشـــركة "ج"  الشـــركة المســـيطر عليهـــا رغم أنه ال يملك بشـــكل مباشـــر 
أّي مســـاهمة فـــي رأس مالهـــا وإنمـــا اكتســـب صفـــة المســـتفيد الحقيقي بشـــكل غير مباشـــر بحكم أنه مســـاهم 
بنســـبة 70 % من رأســـمال الشـــركة "ب" التي تســـاهم بدورها في الشـــركة "ج" في حدود نســـبة قدرها 80 %.

67 www.moci.gov.qa www.moci.gov.qa



الشريك (أ)

مالك ل  70 % 
من رأس مال الشركة "ب "

مالكة ل 80 %
من رأس مال الشركة "ج"

مالكة ل 60 %
من رأس مال الشركة "د "

الشركة (د)الشركة (ج)الشركة (ب)

معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الشركات التجارية

يحدد المستفيد الحقيقي من الشركات التجارية من خالل تطبيق المعايير الواردة بالمستويات الثالث التالية :

يقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة)1( حصـــة ملكية  الشـــخص الطبيعـــي أو األشـــخاص الطبيعيـــون الذيـــن يملكـــون بطر
 ال تقـــل عـــن نســـبة )20 %( مـــن رأس مـــال الشـــركة أو مـــن حقـــوق التصويـــت بها.    

ً
مســـيطرة فعليـــا

ية، بحيث يكتســـب الشـــريك  في إطار هذا المســـتوى، يتعين على الموظف فهم ودراســـة هيكل ملكّية الشـــركة التجار
الذي يمتلك شـــخصيا )ســـيطرة مباشـــرة( مســـاهمة في رأس مال الشـــركة أو حقوق تصويت بنســـبة تســـاوي أو تفوق 
20 % مـــن رأس مـــال الشـــركة أو مـــن مجمـــوع حقـــوق التصويـــت. أمـــا فـــي صـــورة الملكيـــة غيـــر المباشـــرة )أي من خال 
سلســـلة من المســـاهمات في شـــركات متتابعة تشـــكل كل واحدة منها طبقة لممارســـة الســـيطرة Layer (، فإّنه يتم 

التحقـــق مـــن بلـــوغ نســـبة 20 % مـــن رأس المال أو مـــن حقوق التصويت من خال اســـتعمال الصيغة الحســـابية
التالية:

مساهمة الشريك في الشركة X )ضارب( مساهمة الشركة في الشركة التي تليها

ويمكـــن أن تتواصـــل عمليـــة الضـــرب بصفـــة متتابعـــة أو متتاليـــة، بتعـــدد طبقـــات الملكية المتكونـــة من شـــركات متداخلة، 
يد معرفة هل أن شـــخصا محددا هو المســـتفيد الحقيقي منها. إلى أن نصل إلى الشـــركة المعنية أي الشـــركة التي نر

وسوف نعطي مثاال توضيحيا على ذلك :

االشـــكال المطروح: هل أن الشـــريك "أ" الذي ليســـت له مســـاهمة مباشـــرة في الشـــركة "د"، هو المستفيد الحقيقي 
من الشـــركة "د" بحكم وجود سلســـلة شـــركات متداخلة ومتعاقبة، إحداها )أولها في القائمة( يســـاهم الشـــريك "أ" 

فـــي رأس مالها في حدود نســـبة 70 %؟ .

الطريقة الحســـابية المعتمدة لإلجابة عن هذا الســـؤال تقوم على ضرب مســـاهمة الشـــريك "أ" برأس مال الشـــركة 
 

ّ
"ب"، في نســـبة مســـاهمة هذه األخيرة برأس مال الشـــركة "ج"، ثّم ضرب النســـبة التي يتّم التوّصل إليها في كل

طور في نســـبة مســـاهمة الشـــركة التي تليها إلى غاية الوصول إلى الشـــركة "د" .

وهو ما يعطينا النتيجة التالية:
%56 = %80 X %70

X %56 60% = 33.6% وهي نسبة أو حصة السيطرة غير المباشرة للشريك "أ" على الشركة "د" .
النتيجة: الشريك "أ' يعتبر المستفيد الحقيقي من الشركة "د" رغم أنه ال يمتلك أي مساهمة شخصية

ومباشرة في رأس مال الشركة "د" .

وعندمـــا تكـــون حصـــة الســـيطرة مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة فـــي اآلن نفســـه، فإنه يقـــع ضّم أو جمع النســـبتين )نســـبة 
المســـاهمة المباشـــرة ونســـبة المســـاهمة غير المباشـــرة(، للحصول على نســـبة سيطرة الشـــريك "أ" على الشركة

المعنية.

فـــي الحـــاالت التـــي ال يتـــم التوصـــل فيهـــا إلـــى تحديـــد هويـــة المســـتفيد الحقيقـــي أو عنـــد وجـــود شـــك بـــأن 
 لحكم البند الســـابق، أو 

ً
الشـــخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مســـيطرة هو المســـتفيد الحقيقي وفقا

عنـــد عـــدم ممارســـة أي شـــخص طبيعي للســـيطرة مـــن خال حصـــة الملكية أو حقـــوق التصويت، يتـــم التحقق 
مـــن هويـــة الشـــخص الطبيعـــي )أو األشـــخاص الطبيعييـــن( الـــذي يمـــارس رقابـــة أو ســـيطرة فعليـــة أو قانونيـــة 
بأي وســـيلة كانت مباشـــرة أو غير مباشـــرة على األجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشـــركة أو على ســـير 
عملهـــا، وذلـــك مـــن خـــال تحديد محتوى القـــرارات التي تتخذها الجمعيـــة العامة بفضل حقـــوق التصويت التي 
 بصاحيـــة تعييـــن أو عـــزل أغلبية أعضـــاء أجهزة 

ً
 أو مســـاهما

ً
يكا يتصـــرف فيهـــا أو مـــن خـــال تمتعـــه بوصفـــه شـــر

اإلدارة أو التســـيير أو الرقابـــة فـــي الشـــركة أو غيـــر ذلـــك مـــن أدوات الرقابة أو الســـيطرة.

في إطار هذه المســـتوى، ال تترتب الســـيطرة عن ملكية حصة مســـيطرة، وإنما تنشـــأ عن جملة من المعطيات الواقعية 
والقانونيـــة التـــي تـــؤول إلـــى ممارســـة الشـــخص الطبيعي رقابـــة فعليـــة أو قانونية على الشـــخص المعنـــوي أو الترتيب 

القانونـــي. مـــن أمثلة هـــذه المعطيات، نذكر :

ــخص 	 
ّ

ــركاء أو المســاهمين shareholders agreement يفضــي إلــى الّســيطرة علــى الش
ّ

فــاق بيــن الش
ّ
وجــود ات

ــركاء، يكــون 
ّ

المعنــوّي بصفــة فعلّيــة. هــذا االتفــاق معمــول بــه علــى الّصعيــد الواقعــّي وهــو بمثابــة تحالــف بيــن الش
موضوعــه إّمــا االتفــاق علــى كيفيــة المحافظــة علــى الســيطرة علــى الشــركة )مثــل االتفاقيــات علــى التصويــت(
يعــه بيــن الشــركاء أو المســاهمين )مثــل االتفــاق علــى كيفيــة إحالــة  أو المحافظــة علــى هيكلــة رأس المــال أو توز

األســهم(.

 عــن 51 %( بيــن اشــخاص منتميــن إلــى نفــس العائلــة 	 
ّ

يــع كامــل رأســمال الشــركة أو جــزء منــه )حتــى وإن كان يقــل توز
كأن تكــون ملكيــة األســهم موّزعــة بيــن الــزوج والزوجــة وأبناءهمــا. فــي هــذه الحالــة إذا كانــت هــذه المجموعــة 
الجمعيــة  التــي تصدرهــا  القــرارات  بالشــركة والتحكــم فــي  العامــة  الجمعيــة  الســيطرة علــى  العائليــة قــادرة علــى 
العامــة المذكــورة بفضــل حقــوق التصويــت التــي تمارســها هــذه المجموعــة، فإنــه يمكــن اعتبــار كل واحــد مــن الشــركاء 

المنتميــن للعائلــة مســتفيدا حقيقيــا.

ــركة. 	 
ّ

وجــود تحالــف بيــن الشــركاء يفضــي إلــى حصــول تنســيق بينهــم مــن حيــث ممارســة حقــوق الّتصويــت داخــل الش
ــأن فــي المثــال الّســابق( كمــا ال يكتســب 

ّ
ــركاء منتميــن لنفــس العائلــة )كمــا هــو الش

ّ
فــي هــذه الوضعيــة ال يكــون الش

ــركاء أطــراف فــي 
ّ

ــركة، لكــّن الش
ّ

أّي واحــد منهــم حّصــة مســيطرة بنســبة تســاوي أو تفــوق %20 مــن رأس مــال الش
باعهــا. إذا حصــل مثــل هــذا التحالــف وأّدى إلــى ســيطرة 

ّ
تحالــف موضوعــه وضــع سياســة موّحــدة تجــاه الشــركة وإت

الشــركاء المنتميــن لــه علــى قــرارات الجمعيــة العامــة للشــركة، فإنــه يقــع اعتبــار الشــركاء المشــتركين فــي هــذا التحالــف 
يــف المســتفيد الحقيقــي أي بعنــوان ممارســة رقابــة أو  بمثابــة المســتفيدين الحقيقييــن تطبيقــا للمعيــار الثانــي مــن تعر

ســيطرة واقعيــة قانونيــة بأيــة وســيلة كانــت.

وجــود سلســلة مــن المســاهمات يكــون فــي إطارهــا شــخص معيــن هــو المالــك ألغلبيــة الحصــص أو األســهم علــى 	 
نــه مــن الســيطرة علــى الجمعيــة العامــة والتحكــم فــي 

ّ
مســتوى جميــع الطبقــات المكونــة لهــذه السلســلة، بمــا يمك

القــرارات التــي تصدرهــا .

1
2

89 www.moci.gov.qa www.moci.gov.qa



تشـــمل المعلومات المطلوبة الواجب تضمينها بتصريح المســـتفيد الحقيقي، 
على األقـــل، ما يلي:

اســـم المســـتفيد الحقيقـــي علـــى النحـــو المبيـــن فـــي وثيقـــة اإلثبـــات الرســـمية، كالبطاقـــة الشـــخصية أو بطاقـــة . 1
الهويـــة أو جـــواز الســـفر أو غيرهـــا مـــن المســـتندات المثبتـــة للهويـــة.

تاریخ ومحل مياد المستفيد الحقيقي.. 2

بیان جنسية المستفيد الحقيقي، أو جنسياته في حال تعددها.. 3

العنوان كما ورد بوثائق اإلثبات الرسمية كالبطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر.. 4

يين والمقيمين بدولة قطر.. 5 رقم البطاقة الشخصية للقطر

يين المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر.. 6 رقم جواز السفر بالنسبة لغير القطر

يخ إصدار وانتهاء صاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر. . 7 تار

يخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا.. 8 التار

مقدار نسبة حصة الملكية المسيطرة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها وأي تغيير يطرأ عليها.. 	

تحديد األســـس والوســـائل التي بموجبها يمارس المســـتفيد الحقيقي الســـيطرة الفعلية والنهائية على الشركة، . 10
وذلـــك فـــي حال ممارســـة الســـيطرة من خال وســـائل أخـــرى بخاف الملكية المباشـــرة أو غير المباشـــرة في رأس 

مالها أو حقـــوق التصويت بها.

يخ آخر تحديث للسجل المتضمن للمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين.. 11 تحديد تار
)1( فــي حــال حيــازة حصــة ملكيــة مســيطرة مــن رأس المــال بشــكل غيــر مباشــر ، ال بــد مــن بيــان سلســلة األشــخاص المعنويــة التــي تتــم ممارســة الســيطرة مــن 

خالهــا و نســبة المســاهمة فــي رأس مــال كل شــخص معنــوي

 للبندين الســـابقين، يكـــون المســـتفيد الحقيقي هو . 1
ً
فـــي حالـــة عـــدم التعـــرف على المســـتفيد الحقيقـــي وفقا

يع المنظم لها مثال: مدير الشـــركة   للتشـــر
ً
الشـــخص الطبيعـــي الـــذي لـــه صفة التمثيـــل القانوني للشـــركة طبقا

بالنســـبة للشـــركة ذات المســـؤولية المحدودة  أو رئيس مجلس االدارة بالنســـبة لشـــركة المســـاهمة الخاصة.

تطبيقا للمعيار الوارد بالمستوى الثالث، فإن األشخاص اآلتي ذكرهم يكونون مستفيدين حقيقيين:
1- بالنســـبة لشـــركة التضامـــن، يعتبـــر المديـــر الـــذي يباشـــر جميـــع أعمـــال االدارة العادية التـــي تتفق وغرض الشـــركة عما 

ية. بالمـــادة 39 من قانـــون الشـــركات التجار
2- بالنســـبة لشـــركة التوصيـــة البســـيطة، المديـــر أو المديرون )من بين الشـــركاء المتضامنين( عمـــا بالمادتين 45 و 52 من 

ية. قانون الشـــركات التجار
3- بالنســـبة لشـــركات المســـاهمة الخاصـــة، رئيـــس مجلـــس االدارة، عمـــا بالمادتيـــن 103 و 206 مـــن قانـــون الشـــركات 

ية. التجار
4- بالنســـبة لشـــركة التوصية باألســـهم، المدير أو المديرون )من بين الشـــركاء المتضامنين(، عما بالمادة 223 من قانون 

ية. الشركات التجار
5- بالنســـبة للشـــركة ذات المســـؤولية المحـــدودة، المديـــر المؤشـــر بـــه فـــي الســـجل التجـــاري، عمـــا بالمـــادة 242 من 

ية. قانـــون الشـــركات التجار

يـــد مـــن التوضيحـــات حـــول معاييـــر تحديـــد المســـتفيد الحقيقـــي، يمكـــن الرجوع الـــى الدليل االرشـــادي حول المســـتفيد  لمز
الحقيقـــي المنشـــور علـــى الموقـــع االلكترونـــي لـــوزارة التجـــارة و الصناعة.  
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كيف يتم الحصول على المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي؟

بالنسبة لتأسيس الشركات الجديدة:

يح بالمســـتفيد الحقيقـــي ألول مرة طبـــق النموذج 	  يتولـــى مقـــدم طلـــب القيـــد في الســـجل التجـــاري تقديـــم التصر
يـــة، وعنـــد التأســـيس االلكترونـــي للشـــركة عبـــر النافـــذة الواحدة  المعـــد مـــن قبـــل إدارة التســـجيل و التراخيـــص التجار
يتولـــى مقـــدم الطلـــب وجوبـــا تعبئة جميـــع الخانات المطوبـــة عن المســـتفيد الحقيقي أو المســـتفيدين الحقيقيين 
بحيث ال يمكن اتمام معاملة الســـجل التجاري دون اســـتكمال  كل المعلومات المطلوبة عن المســـتفيد الحقيقي، 

ية. و ببيان أســـاس ممارســـته للســـيطرة على الشـــركة التجار

يح بالمســـتفيد الحقيقي هو من المســـتندات المطلوبة التي ال بد من ارفاقها بطلب القيد بالســـجل أو طلب 	  التصر
تعديلـــه أو تجديـــده ، وإال ال يتـــم قبـــول الطلـــب )المـــادة 4 مـــن قانون الســـجل االقتصادي الموحـــد: ال تقبل أي من 
يح بالمســـتفيد الحقيقي(.  به التصر

ً
الطلبـــات المنصـــوص عليهـــا في المادة المذكـــورة ما لم يكن مكتمـــا ومرفقا

على الموظف أن يتحقق: 	 

يح بالمســـتفيد الحقيقي من ضمن المســـتندات المؤيدة لطلب القيد بالســـجل التجاري 	  أوال: مـــن ارفـــاق التصر
أو طلـــب تعديله أو تجديده.

يـــح يتضمـــن كامل المعلومـــات المطلوبة أي أنه لم يقع الســـهو عن تعبئـــة بعض الخانات 	  : مـــن أن التصر
ً
ثانيـــا

 مـــع امضائه بخـــط اليـــد، ويمكن قبول 
ً
 وامضـــاؤه بخـــط اليـــد أو تعبئتـــه الكترونيا

ً
)يتـــم تعبئـــة النمـــوذج يدويـــا

اإلمضـــاء اإللكترونـــي لكامل معاملة الســـجل التجاري(

يح قد تم امضاؤه من قبل الممثل القانوني للشركة .	  : من أن التصر
ً
ثالثا

يـــح مســـتقل بالنســـبة لـــكل مســـتفيد حقيقـــي إذا كان المســـتفيدون الحقيقيون من 	  : مـــن تقديـــم تصر
ً
رابعـــا

الشـــركة أكثـــر من شـــخص طبيعـــي واحد.

يـــة بموجب تعميم الحـــاالت التي 	  إثـــر االنتهـــاء مـــن مرحلـــة توفيـــق األوضاع، تضبـــط إدارة التســـجيل والتراخيـــص التجار
يشـــترط فيهـــا التصـــر يـــح بالمســـتفيد الحقيقي عنـــد طلب تعديل الســـجل التجاري، وهـــي الحاالت التـــي يكون لطلب 
التأشـــير علـــى الســـجل بـــأي تغييـــرات أو تعديـــات تأثيـــر علـــى رأس المـــال أو هيكلـــة الملكيـــة أو ممارســـة الســـيطرة 
بالشـــركة مثـــل تغييـــر الشـــكل القانونـــي للشـــركة أو تغييـــر شـــركاء أو رأس المـــال أو تغييـــر المديـــر المخـــول بالتوقيـــع 
يح بالمســـتفيد  يـــا ، وذلك بالنســـبة للشـــركات التي ســـبق لهـــا التصر وغيرهـــا مـــن الحـــاالت التـــي ســـيتم ضبطهـــا حصر

لحقيقي. ا

بالنسبة للشركات المقيدة بالسجل التجاري قبل دخول أحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 حيز التطبيق:

على الموظف أن يتحقق: 	 

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي مـــن ضمـــن المســـتندات المؤيـــدة لطلـــب التأشـــير بالســـجل 	  : مـــن ارفـــاق التصر
ً
أوال

التجـــاري بـــأي تغييـــرات أو تعديـــات أوبطلـــب تجديـــد القيـــد بالســـجل التجـــاري.

يـــح يتضمـــن كامل المعلومـــات المطلوبة أي أنه لم يقع الســـهو عن تعبئـــة بعض الخانات 	  : مـــن أن التصر
ً
ثانيـــا

)يتـــم تعبئـــة النمـــوذج يدويـــا و امضـــاؤه بخـــط اليـــد أو تعبئتـــه الكترونيا مع امضائـــه بخط اليـــد و يمكن قبول 
اإلمضـــاء اإللكترونـــي لكامل معاملة الســـجل التجاري(.

يح قد تم امضاؤه من قبل الممثل القانوني للشركة .	  : من أن التصر
ً
ثالثا

يـــح مســـتقل بالنســـبة لـــكل مســـتفيد حقيقـــي اذا كان المســـتفيدون الحقيقيون من 	  : مـــن تقديـــم تصر
ً
رابعـــا

الشـــركة أكثـــر من شـــخص طبيعـــي واحد.

ية بموجب تعميـــم الحاالت التي 	  اثـــر االنتهـــاء مـــن مرحلـــة توفيق األوضـــاع، تضبط  ادارة التســـجيل و التراخيـــص التجار
يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي عنـــد طلب تعديل الســـجل التجاري، و هـــي الحاالت التـــي يكون لطلب  يشـــترط فيهـــا التصر
التأشـــير على الســـجل بأي تغييرات أو تعديات تأثير مباشـــر على رأس المال أو هيكلة الملكية أو ممارســـة السيطرة 
بالشـــركة مثل تغيير الشـــكل القانوني للشـــركة أو تغيير شـــركاء أو رأس المال أو تعويض المخول بالتوقيع  و غيرها 

يح بالمســـتفيد الحقيقي . يا، وذلك بالنســـبة للشـــركات التي ســـبق لها التصر من الحاالت التي ســـيتم ضبطها حصر
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يـــح أو كان  مـــاذا يتعيـــن علـــى الموظـــف فعلـــه في حال عـــدم تقديم التصر
يـــح غيـــر مكتمل ؟ التصر

نصـــت المـــادة 5 فقـــرة أخيـــرة من الالئحة التنفيذية لقانون الســـجل االقتصادي الموحد علـــى أنه "في األحوال 	 
التـــي يتبيـــن فيهـــا للموظـــف المختـــص بالترخيـــص أو التســـجيل أو التعديـــل أو التجديـــد بالجهـــة المختصـــة عـــدم 
يـــح المقدم متضمنا معلومات غير كاملـــة، يتم اخطار الطالب بأي  يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي أو كان التصر التصر
وســـيلة تفيد العلم لتقديم التصريح بالمســـتفيد الحقيقي أو اســـتكمال التصريح خالل مدة ال تجاوز ثالثة أيام 

يـــخ االخطار و اال اعتبـــر الطلب مرفوضا." مـــن تار

يـــح بالمســـتفيد الحقيقي لطلب القيد بالســـجل التجـــاري أو طلب تعديلـــه أو تجديده، 	   إذا لـــم يتـــم ارفـــاق التصر
يـــح المقدم متضمنا معلومات غيـــر كاملة على الموظف عدم قبول معاملة  بحســـب األحـــوال، أو  كان التصر

التجاري. السجل 

ماهي التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي؟

على كل شركة تجارية، التصريح بالمستفيد الحقيقي منها:

عند طلب القيد بالسجل التجاري.. 1

عنـــد طلـــب التأشـــير علـــى الســـجل التجاري بـــأي تعديـــات أو تغييـــرات أو عند طلب تجديد الســـجل فـــي الحاالت . 2
ية.. التـــي تضبطها إدارة التســـجيل والتراخيـــص التجار

مســـك ســـجل خـــاص للمعلومـــات المطلوبـــة عن المســـتفيدين الحقيقييـــن تضمن بـــه هوياتهـــم والمعلومات . 3
المطلوبـــة عنهـــم المنصـــوص عليهـــا بالمادة 11 مـــن الائحة التنفيذية لقانون الســـجل االقتصـــادي الموحد و 

الوثائـــق المؤيدة لتلـــك المعلومات.

، فـــي مكان آمن يضمن . 4
ً
 والكترونيا

ً
االحتفـــاظ بســـجل المعلومـــات المطلوبة عن المســـتفيدين الحقيقييـــن ورقيا

يتها، وســـرعة اتاحتها للســـلطة المختصة عند الطلب، ســـواء في المركز الرئيســـي للشـــركة أو  حمايتها وســـر
فـــي مـــكان آخر تلتزم الشـــركة بإخطار الـــوزارة به.

تقديـــم نســـخة مـــن ســـجل المعلومات المطلوبة عن المســـتفيدين الحقيقييـــن الى إدارة التســـجيل و التراخيص . 5
يخ تقديم الطلـــب )قيد أو تعديـــل أو تجديد(. يـــة خـــال مـــدة ال تجاوز عشـــرة أيام مـــن تار التجار

تحديـــث بيانات ســـجل المعلومات المطلوبة عن المســـتفيدين الحقيقيين والتأشـــير فيـــه بجميع التعديات التي . 6
تطـــرأ عليهـــا، وذلـــك طبقـــا لآلجـــال واإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة 12 مـــن الائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون 

الســـجل االقتصـــادي الموحد.

ية بـــكل التغييرات التي تطرأ على المعلومات المطلوبة وتقديم ســـجل . 7 إعـــام إدارة التســـجيل والتراخيـــص التجار
يخ الحصـــول على الوثائق المثبتـــة لحصول التغيير.   من تار

ً
محـــدث فـــي أجـــل ال يتجاوز ثاثيـــن يوما

فـــي حالـــة تعـــذر الحصـــول علـــى الوثائـــق المثبتة لحصـــول التغييـــر علـــى المعلومـــات المطلوبة، اعـــام االدارة . 8
المذكـــورة بـــأي تغييـــر علـــى المعلومـــات المطلوبـــة فـــي أجـــل ال يتجـــاوز تســـعين يوما مـــن تاريخ علمهـــا بهذا 

التغييـــر، مـــع بيـــان االســـباب التـــي دعتها الـــى االعتقـــاد بحـــدوث تغيير فـــي المعلومـــات المطلوبة.

تعييـــن شـــخص طبيعـــي علـــى األقل مقيم فـــي دولة قطر )من بين الشـــركاء أو الموظفيـــن أو أعضاء مجلس . 	
 بتوفيـــر كافـــة المعلومـــات المطلوبة عـــن المســـتفيدين الحقيقيين، وتوفير المســـاعدة 

ً
االدارة( يكـــون مخـــّوال

عنـــد الطلـــب. وفـــي جميـــع الحـــاالت يكون مديـــر الشـــركة أو رئيس مجلـــس االدارة، بحســـب األحوال، مســـؤوال 
أمـــام الســـلط المختصـــة، عـــن توفيـــر كافـــة المعلومـــات التـــي يتضمنهـــا ســـجل المعلومـــات المطلوبـــة عـــن 

المســـتفيدين الحقيقييـــن  وتوفيـــر المســـاعدة عنـــد الطلب.

إعـــام االدارة ببيانـــات المســـؤول عن توفيـــر المعلومات المذكورة طبق االســـتمارة المعدة من طرف االدارة . 10
للغرض.. 

االحتفـــاظ بســـجل المعلومـــات المطلوبـــة عن المســـتفيدين الحقيقيين ، وكافـــة الوثائق والمســـتندات المثبتة . 11
يخ انقضاء الشـــركة. لهـــا، لمـــدة ال تقل عن عشـــر ســـنوات مـــن تار

1415 www.moci.gov.qa www.moci.gov.qa



دليل سير عمل التصريح بالمستفيد الحقيقي
عند تأسيس شركة جديدة

1

2

3

4

5

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي ألول مـــرة طبـــق النمـــوذج المعد مـــن قبل ادارة التســـجيل  تقديـــم التصر
ية و التراخيـــص التجار

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي مـــن ضمـــن المســـتندات المؤيـــدة لطلـــب القيـــد  التأكـــد مـــن ارفـــاق التصر
التجاري  بالســـجل 

يـــح يتضمـــن كامـــل المعلومـــات المطلوبـــة أي أنـــه لم يقع الســـهو عـــن تعبئة  التأكـــد مـــن أن التصر
بعـــض الخانات 

يح قد تم امضاؤه من قبل الممثل القانوني للشركة التأكد من أن التصر

المســـتفيدون  كان  اذا  حقيقـــي  مســـتفيد  لـــكل  بالنســـبة  مســـتقل  يـــح  تصر تقديـــم  مـــن  التأـكــد 
أكثـــر مـــن شـــخص طبيعـــي واحـــد  الشـــركة  الحقيقيـــون مـــن 

التأكد من إعام االدارة باي تغييرات تطرأ على المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي بالنســـبة للشـــركات المقيـــدة  دليـــل ســـير عمـــل التصر
بالســـجل التجـــاري قبـــل دخـــول أحـــكام القانون رقم 1 لســـنة 2020 حيـــز التطبيق

1

2

3

4

يـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي مـــن ضمـــن المســـتندات المؤيـــدة لطلـــب التأشـــير بالســـجل  ارفـــاق التصر
التجـــاري بـــأي تغييـــرات أو تعديـــات  أو بطلـــب تجديـــد القيـــد بالســـجل التجـــاري

يـــح يتضمـــن كامـــل المعلومـــات المطلوبـــة أي أنـــه لم يقع الســـهو عـــن تعبئة  التأكـــد مـــن أن التصر
بعـــض الخانات 

يح قد تم امضاؤه من قبل الممثل القانوني للشركة التأكد من أن التصر

المســـتفيدون  كان  اذا  حقيقـــي  مســـتفيد  لـــكل  بالنســـبة  مســـتقل  يـــح  تصر تقديـــم  مـــن  التأكـــد 
أكثـــر مـــن شـــخص طبيعـــي واحـــد  الشـــركة  الحقيقيـــون مـــن 

التأكد من إعام االدارة باي تغييرات تطرأ على المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي
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 دليل الموظف للحصول على المعلومات
المطلوبة عن المستفيد الحقيقي
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