
 

 

 بيان بإفصاح األشخاص عن التملك غير املباشر  في أسهم الشركات املدرجة

Disclosure form: Person(s), who own shares in the listed companies indirectly 
 

 

 .............................................................................................................. : الشخص)طبيعي او اعتباري(اســـــــــــــــــــــــــم 

 .................................................................................................. : رقــــــــــــــــــم املســـــــــــــاهــــــــــــــــــــــــم ــ

 .................................................................................................. : رقم البطاقة الشخصية/ السـجل التجاري 

 .................................................................................................. : الشكل القانوني للشـخص املعنوي 

 .................................................................................................. : رقم صندوق البريدي

 .................................................................................................. : الهاتف رقم

 .................................................................................................. : البريد االلكتروني 

   األسهم اململوكة :
 

الحد األقص ى للتملك حسب ما هو  النسبة عدد األسهم اســــم الشــركة

 مقرر في النظام األساس ي للشركة

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 
 (2016لسنة  1 للقرار رقم تعريف التملك غير املباشر ) وفقا

يقصد بالتملك غير املباشر تملك األشخاص املترابطة اقتصاديا أو قانونيا ألسهم شركة ما ، سواء كان هؤالء األشخاص 

 . أو معنويين ، وسواء كان هذا االرتباط عن طريق امللكية أو اإلدارة املشتركة أو املصالح املتداخلة نطبيعيي

 

 )على سبيل املثال ال الحصر(:   املشتركةحاالت الترابط عن طريق امللكية واإلدارة  (1)

من اسهم الشركة بصفته الشخصية  ) املفصح / املوقع على نموذج االفصاح( ما يمتلكه الشخص

 على أوالده القصر 
 
 طبيعيا

 
 . وبصفته وليا

  :)ارفاق املستندات الثبوتية(( -الرقم الشخص ي "ان وجد"–يرجى ذكر بيانات القصر )االسم 

................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

والشركات التي يكون هذا  ) املفصح / املوقع على نموذج االفصاح(ما تمتلكه الشركة اململوكة لشخص 

 فيها
 
 متضامنا

 
 . الشخص شريكا

 :)ارفاق املستندات الثبوتية((–نوع الشركة -رقم السجل التجاري -يرجى ذكر بيانات الشركات )االسم

....................................................................................................................................................... 



 

 

....................................................................................................................................................... 

 

( من رأس %50أكثر من )  ) املفصح / املوقع على نموذج االفصاح(الشركات التي يمتلك فيها الشخص

 .املال أو التي يكون له السيطرة عليها

 :الثبوتية(()ارفاق املستندات –نوع الشركة -رقم السجل التجاري -يرجى ذكر بيانات الشركات )االسم

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

بالسيطرة ) املفصح / املوقع على نموذج االفصاح( تسمح للشخص وجود روابط اقتصادية أو قانونية 

 . ايير املحاسبة الدوليةوفقا ملا تحدده مع

 )يرجى ذكر البيانات وارفاق املستندات الثبوتية(:

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 حاالت الترابط عن طريق املصالح املتداخلة  )على سبيل املثال ال الحصر(:  (2)

و ممارسة نفوذ مؤثرة أعالقة تسمح بسيطرة شـــخص على شخص آخر  كل تداخلة املصالح يقصد بامل 

ومنها على سبيل  أو تحالف مجموعة من األشخاصعليه عند اتخاذ القرارات املالية او التشغيلية 

 ـاملثال ال الحصــر : 

 

املوقع ) الشخص االعتباري املفصح / عضاء مجلس إدارة الشركة طالبة التملك أي من أالعالقة بين 

كثر من أ( أو %5ي كل من يمتلك )أوبين املالكين واملساهمين الرئيسيين فيها ) على نموذج االفصاح(

   رأسمال الشركة(.

 )يرجى ذكر البيانات وارفاق املستندات الثبوتية(:

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

)الشخص االعتباري املفصح / املوقع على نموذج أصحاب املراكز اإلدارية في الشركة طالبة التملك 

 )الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعدوه واملدراء التنفيذيون ومن في حكمهم(. االفصاح( 

 الثبوتية( :)يرجى ذكر البيانات وارفاق املستندات 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 



 

 

 

) الشخص االعتباري املفصح / املوقع على الشركات التابعة، وهي التي تملك فيها الشركة طالبة التملك

  ( من رأسمالها ويكون لها السيطرة اإلدارية واملالية عليها.%50أكثر من ) نموذج االفصاح(

 الشركات )االسم، رقم السجل التجاري ،نوع الشركة )ارفاق املستندات الثبوتية((:يرجى ذكر بيانات 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

) الشخص االعتباري املفصح الشركات الشقيقة )الزميلة(، وهي التي تمتلك فيها الشركة طالبة التملك 

 ( من رأسمالها، ويكون لها تأثير فعال عليها. %20) ى نموذج االفصاح(/ املوقع عل

 يرجى ذكر بيانات الشركات )االسم، رقم السجل التجاري ،نوع الشركة )ارفاق املستندات الثبوتية((:

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

) الشخص االعتباري املفصح / املوقع على نموذج وجود تحالف معلن أو غير معلن بين شخص

   وأخر أو مجموعة من األشخاص. االفصاح(

 الثبوتية( : املستندات)يرجى ذكر البيانات وارفاق 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
وان أيه  وانها سارية املفعول  املرفقةعن صحة جميع البيانات السابق ذكرها واملستندات  القانونية املسؤوليةأقـر انا املوقع ادناه بتحمل 

 بها فور حدوثها املالية قطر لإليداع املركزي لألوراقتعديالت على تلك البيانات واملستندات سيتم إخطار شركة 

I confirm to assume legal responsibility for all the above information and documents 
attached are complete, accurate valid, and if any change on this information I have to 

inform QCSD immediately  

 ..................................... توقيع املساهم 
 

Shareholder’s Signature:  التاريخ .................. 
 

Date 
 

  لالستخدام الرسمــي   

 ...................................املوظف اسم :...............................................االجراء             :............................................ التاريخ                          

 وقت االستالم.........................................................   ......................................................................التوقيع                           

 

 


