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اقعيـــــة  متطلبات األ�شطــــة االقتصاديــــــة الو

 لدولة اإلمــــارات العر�يـــة املتحـــدة

 توج��ات �شــــــأن 

اقعيـــــة  تقر�ـــر األ�شطــــة االقتصاديــــــة الو
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 مـــا هــــو الغـــرض مـــن التقر�ـــر؟

الواقعيـــــة هو تزو�د الهيئة الوطنية للتقييم بمعلومات حول املرخص لھ الغرض من تقر�ر األ�شطــــة االقتصاديــــــة 

واإليرادات واملصروفات واألصول واملوظفيـن وا�َحوكمة فيما يتعلق باأل�شطة ذات الصلة �� دولة اإلمارات العر�يـــة 

 املتحـــدة.

اقعيـــــة؟من ينب�� عليـــھ تقديـــم تقر�ـــر األ�شطــــة االقتصاديــــــة ال  و

من قبل الكيانات القانونية (شركة ذات مسؤولية محدودة،  األ�شطــــة االقتصاديــــــة الواقعيـــــةينب�� تقديم تقر�ر 

شركة مساهمة عامة، شركة مساهمة خاصة، إ�خ.) أو الشرا�ات (شراكة محدودة املسؤولية، شركة تضامنية، إ�خ.) 

 لھ مستث�ى 
ً
ل مرخصا

ّ
 ذات صلة من أي من األ�شطة ذات الصلة التالية خالل الف��ة ال�ي ال �ش�

ً
وال�ي تحقق دخال

 )):1السؤال (، انظر القسم (ج)الواجب اإلبالغ ع��ا (

 األعمــــال املصرفيــــة -

 أعمــــال التأميــــن -

 أعمـــال إدارة صناديـــق االستثمـــار -

 أعمـــال التأجيـــر التمو�لـــي -

 ل املقـــّر الرئي��يأعمـــا -

 أعمـــال ال�حـــن -

 أعمـــال الشركـــة القابضـــة -

 أعمــال امللكيـــة الفكر�ــة -

 أعمــال مركـــز التوز�ـــع وتقديم ا�خدمـة -

الصادر عن  2020) لعام 100) من القرار الوزاري رقم (1ير�� االطالع ع�� دليــل األ�شطــة ذات الصلـــة �� ا�جدول (

 وزارة املالية ملز�د من املعلومات والشرح عن �ل من األ�شطة ذات الصلة الواردة أعاله.

 للغـــة اإلن�ل��يـــة:

https://www.mof.gov.ae/en/StrategicPartnerships/Pages/ESR.aspx 

 العر�يـــة:للغـــة 

https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx 

https://www.mof.gov.ae/en/StrategicPartnerships/Pages/ESR.aspx
https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx
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اقعية واحــد لعــدة مرخـــص لهــم؟  هــل يجــوز تقديـــم تقر�ر أ�شطة اقتصادية و

ھ أن يقدم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية ا�خاص بھ وحده، بصرف النظر عما كال، ينب�� ع�� �ل مرخص ل

 من مجموعة موّحدة ألغراض إعداد التقار�ر املالية أو لألغراض الضر�بية.
ً
 إذا �ان املرخص لھ �ش�ل جزءا

 ما هــي متطلبــات اإلبــالغ امل��تبــة علــى الفـــروع؟

القائمة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة وال�ي تزاول أعمالها من خالل فرع واحد او ينب�� ع�� املنشآت االعتبار�ة 

أك�� م�ّجل �� دولة اإلمارات اإلبالغ عن األ�شطة ذات الصلة ال�ي تزاولها بنفسها ومن خالل فروعها �� الدولة بموجب 

ــــب واحـــــد.
َّ

 تقر�ر أ�شطة اقتصادية واقعية ُمرك

منشأة أجنبية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة تقديم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية �� حال  من فرع ال ُيطلب

 للضر�بة �� الدولة حيث ت�ون شركتھ األم 
ً
تّم اإلبالغ عن الدخل ذات الصلة للفرع اإلمارا�ي و�ان ذلك الدخل خاضعا

.
ً
 قائمة/ مقّره الرئي��ي قائما

 ذات صلة من خالل فرع أجن�ي أو مؤسسة دائمة خاضعة للضر�بة �� �� حال �انت املنشأة اإلمار 
ً
اتية تزاول �شاطا

الدولة األجنبية، ال ينب�� ع�� املنشأة اإلماراتية اإلبالغ عن (أي أنھ يجب عل��ا أن �ستث�ي) الدخل ذات الصلة، 

 االقتصادية الواقعية.وأصول، ومصروفات، وموظفي الفرع األجن�ي أو املؤسسة الدائمة �� تقر�ر األ�شطة 

اقعية؟   مــا �� املهلــة الزمنيــة لتقديــم تقر�ــر األ�شطة االقتصادية الو

 من ��اية السنة املالية للمرخص لھ. 12ينب�� تقديم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية ضمن مهلة 
ً
 شهرا

اقعية؟  كيف ينب�� تقديم تقر�ــر األ�شطة االقتصادية الو

 من خالل بوابــة وزارة املاليــة.يتّم تقـــ
ً
 ديم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية إلك��ونيــا

 ما هـو اإلجــراء املتبع إذا �ان املرخــص لــھ فــي طــور التصفيــة؟

 ذي صلة خالل سنة التصفية، يتوجب علـــــى املنشأة أو املصف�ن طرفها التأكد م
ً
ن إذا �ان املرخص لھ يزاول �شاطا

اإليفاء ب�افة االل��امات الناشئة عن متطلبات األ�شطة االقتصادية الواقعية عن الف��ة ح�ى تار�خ التصفية، بما �� 

 ذلك توجيھ اإلخطار وتقديم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية (حيثما ينطبق).
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ف املرخص لھ عن تقديم 
ّ
اقب تخل اقعية ما �� عو ع�� الرغم من تقر�ر األ�شطة االقتصادية الو

؟
ً
 كونھ ملزما

تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية درهم إمارا�ي �� حال عدم االمتثال الل��ام تقديم  50,000تفرض غرامة قدرها 

األ�شطة االقتصادية اختبار  مستوٍف  غ�� املرخص لھ اعتبارينشأ عنھ قد قبل انقضاء املهلة الزمنية، كما أّن ذلك 

 .الية املعنيةعن السنة امل الواقعية

اقعيةماذا يحدث إذا �انت املعلومات الواردة ��   غ�� �حيحة؟ تقر�ر األ�شطة االقتصادية الو

فرض غرامة قدرها 
ُ
تقر�ر األ�شطة درهم إمارا�ي عند تقديم معلومات غ�� �حيحة أو خاطئة ��  50,000ت

 ع�� نحٍو غ��  . كما أّن تقديم معلومات غ�� �حيحة أو خاطئة عناالقتصادية الواقعية
ً
قصد أو االّدعاء عمدا

�حيح باالستثناء من متطلبات األ�شطة االقتصادية الواقعية قد ينشأ عنھ اعتبار املرخص لھ غ�� مستوٍف اختبار 

   األ�شطة االقتصادية الواقعية عن الف��ة املعنية الواجب اإلبالغ ع��ا.

اقعيةاستكمال   قرار األ�شطة االقتصادية الو

 ."تحديد ع�� أ��ا "اختيار�ةالإلزامية ما لم يتم  التقر�ر��  خاناتجميع ا�

تلقائًيا بناًء ع�� إجاباتك. لذلك ، قد ال ي�ون ترتيب األسئلة االسئلة (والفقرات) عرض اتس التقر�رعند �عبئة 

 .) �سلسلًيا �� �عض ا�حاالتالفقرات(و 

 بيانــــات املرخـــص لــھ أ.

 لــــھاســــــم املرخـــص  .1

 �عنــي االسم املذ�ور �� الرخصة التجار�ـــة أو �� تصر�ـــح املرخــص لــھ.

 هــل يحــوز املرخــص لــھ رخصــة مزدوجــة؟ .2

تتّم اإلجابة بـ "�عم" فقط من قبل املرخص لهم الذين صدرت لصا�حهم أك�� من رخصة تجار�ة واحدة أو تصر�ح 

 2 واحد من قبل سلطات ترخيص مختلفة.

 رقــم الرخصــة التجار�ــة/رقــم التصر�ــح 2-1

 هو رقم الت�جيل املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو �� تصر�ح املرخص لھ.
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 سلطـــة ال��خيـــص 2-2

 هـي السلطة ال�ي تصدر الرخصة التجار�ة أو تصر�ح املرخـــص لـــھ.

 السلطــة التنظيميــة الرئيسيـــة .3

إذا �ان املرخص لھ يحوز رخصة مزدوجة أو �ان يخضع لسلطات تنظيمية متعددة، فإّن السلطة التنظيمية 

الرئيسية �� السلطة التنظيمية ال�ي أصدرت لھ الرخصة التجار�ة الرئيسية عندما تأّسس للمرة األو�� و��ّجل 

 لھ واملصروفات امل��تبة عليھ.   �� امل�ان الذي يقع فيھ مقّر أعمالھ و�تواجد فيھ املوظفون التا�عون 

 مكـــان التأسيـــس .4

�عت�� ذلك بمثابة تأكيد فيما لو �ان م�ان التأسيس الرئي��ي للمرخص لھ (أي م�ان الت�جيل) هو منطقة حرة 

 (بما �� ذلك املنطقة ا�حرة املالية) أو �� ال�ّ� الرئي��ي �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 الرئيســي عنـــوان املقـــّر  .5

 هو العنوان املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو تصر�ح املرخص لھ.

 امل�اتـــب /مقـــاّر األعمـــال (بالقــدم املر�ــع) .6

 هو حجم امل�اتب أو املقار ا�خصصة ال�ي يملكها أو �ستأجرها املرخص لھ �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 الشكـــل القانونـــي  .7

نو�ي للمرخص لھ حسبما هو محدد �� مستنداتھ التأسيسية أو بخالف ذلك حسبما هو مو�ح هو الش�ل القا

 بموجب القوان�ن واألنظمة املعمول ��ا �� بلد تأسيسھ/��جيلھ.

هل املرخص لھ م�جل ألغراض الضر�بة ع�� القيمة املضافة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة/ رقم  .8

 عر�ية املتحدة؟الت�جيل الضر��ي �� اإلمارات ال

خانة والذي يتــــــّم ا�حصول عليھ �عد الت�جيل ألغراض الضر�بة ع�� القيمة  15هو الرقــــم الفر�د املؤلــــــــف من 

املضافة �� اإلمارات العر�ية املتحدة. يمكــن ا�حصول ع�� رقم الت�جيل الضر��ي من شهادة الضر�بة ع�� القيمة 

 من مجموعة م�جلة �� ضر�بة القيمة املضافة �� املضافة أو اإلقرار الضر��
ً
ي. �� حال �ان املرخص لھ جزءا

دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، ير�� تدو�ن رقم الت�جيل الضر��ي للعضو التمثي�� ألغراض الضر�بة ع�� 

 القيمة املضافة.
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 مــن مجموعــــة متعـددة ا�جنسيــات؟ .9
ً
 هل �شكــل املرخــص لــھ جــزءا

 �عت
ً
 من مجموعـــة متعـــددة ا�جنسيــات �� حال �انت شركتھ األم أجنبية أو �ان لديھ فرعا

ً
بـــــر املرخــص لھ جزءا

، أو �� حال �ان املرخص لھ أو أي كيان إمارا�ي آخر يخضـــــع مللكيــــــة أو سيطرة مش��كة، 
ً
 أجنبيا

ً
 تا�عا

ً
أو كيانا

 للضر�بة فيما يتعلق بأ�شطة تت
ً
 ـــــّم مزاول��ا من خالل فرع أو مؤسسة دائمة �� دولـــة أخـــرى.خاضعا

 هل املرخــص لــھ مملوك بال�امل �حكومـــة إماراتية؟ .10

%) سواء بصورة مباشرة أو 100تتّم اإلجابة بـ "�عم" فقط من قبل املرخص لهم اململوك�ن بنسبة مائة باملائة (

 (اتحادية أو محلية).غ�� مباشرة من قبل ح�ومة إماراتية 

 بيانــــات الفـــرع  ب.

غ عـــن �شــــاط ذي صلــة يزاولــھ الفـــرع؟ .1
ّ
بل

ُ
 هــل ت

ينب�� ع�� املرخص لهم الذين لد��م فروع �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة تزاول أ�شطة ذات صلة اإلبالغ عن 

 األ�شطة االقتصادية الواقعية.تلك األ�شطة ذات الصلة ال�ي تزاولها فروعهم �� تقر�ر 

 رقــم الرخصــة التجار�ــة/رقــم التصر�ــح 2-1

 هــــــو رقم الت�جيل املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو �� تصر�ـــح الفرع.

 سلطـــة ال��خيـــص 2-2

 �� السلطة ال�ي قامت بإصدار الرخصة التجار�ة أو تصر�ح الفـــــرع.

 ع��ــاالف��ة الواجــب اإلبــالغ  ج.

و�تّم  2019يناير  1الف��ة الواجب ع�� املرخص لھ اإلبالغ ع��ا �� الف��ة ا�حاسبية ال�ي تبدأ �� أو �عد تار�خ 

تقديم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية ع��ا. يجب أن تتوافق ��اية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا مع ��اية الف��ة 

عّد ع��ا البيانات املالية (
ُ
 إن وجدت).ال�ي �

 ينب�� ع�� املرخص لھ تدو�ن تار�خ "بدء" و "ان��اء" الف��ة الواجب عليھ اإلبالغ ع��ا حسب األمثلــة املو�حــة أدنــاه.

 سنــة املرخــص لھ املاليـــة تتوافـــق مــع التقو�ــم امليــالدي

 2019ينايـــر  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2019د�سمبــر  31:  تار�ــخ االن��ـاء
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 (ف��ة محاسبية قص��ة): 2020مارس  31وتنت�ي سنتھ املالية بتار�خ  2019أكتو�ر  1تّم تأسيس املرخص لھ بتار�خ 

 2019أكتو�ــر  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2020مـــارس  31:  تار�ــخ االن��ـاء

 (ف��ة محاسبية طو�لة): 2020مارس  31خ وتنت�ي سنتھ املالية بتار� 2019يناير  1تّم تأسيس املرخص لھ بتار�خ 

 2019ينايــر  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2020مـــارس  31:  تار�ــخ االن��ـاء

�عد الف��ة ا�حاسبية الطو�لة األو��، يجب أن �غطي تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية الالحق للمرخص لھ 

 الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا التالية:

 2020أبر�ـــل  1:  ـــــدءتار�ــخ الب

 2021مـــارس  31:  تار�ــخ االن��ـاء

، ال ي��تب عليھ تقديم 2019يونيو  30وتنت�ي سنتھ املالية بتار�خ  2018يوليو  1املرخص لھ الذي تّم تأسيسھ �� 

 تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية عن تلك الف��ة، إذ أّن األنظمة تنطبق ع�� السنوات املالية 
ً
ال�ي تبدأ اعتبارا

 لآل�ي:2019يناير  1من /أو �عد 
ً
 . و�التا��، ت�ون الف��ة األو�� الواجب اإلبالغ ع��ا للمرخص لھ املذ�ور وفقا

 2019يوليـــو  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2020يونيــو  30:  تار�ــخ االن��ـاء

 الف��ة املالية ال�ي 
ً
�سبق تلك ال�ي ينب�� تقديم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا �� دائما

 الواقعية خاللها.

 املعلومات ا�حّدثة د. 

من القسم (ب)،  2و  1من القسم (أ)، والسؤال�ن  8، و 7، 5إ��  1هــل تختلف اإلجابة ع�� األسئلة رقم  .1

 ع��ا؟من القسم (ج) عن اإلخطار املقدم عن الف��ة الواجب اإلبالغ  1والسؤال 

 
ً
 تتّم اإلجابة بـ "�عم" فقط من قبل املرخص لهم الذين قاموا بتعديل أي من معلوما��م ال�ي تّم استكمالها مسبقا

 عند تقديم إخطارهم. 
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 املعلومات املالية هـ. 

 هــل البيانات املالية املدققة للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا متوفرة؟ .1

 املالية ال�ي تّم تدقيقها من قبل مدقق محاس�ي خار�� مستقل. البيانات املالية املدققة �� البيانات

تتّم اإلجابة ع�� هذا السؤال بـ "�عم" �� حال �انت البيانات املالية املدققة املستقلة للمرخص لھ متوفرة، أو �� 

املدققة للشركة حال تّم توحيد البيانات املالية للمرخص لھ ألغراض إعداد التقار�ر املالية مع البيانات املالية 

 األم أو شركة من ا�جموعة. 

 العملة املستخدمة للمعلومات املالية الواردة �� تقر�ر النشاط املا�� االقتصادي .2

ينب�� تقديم جميع املعلومات املالية �عملة الدرهم اإلمارا�ي أو الدوالر األمر��ي. ينب�� تحو�ل املبالغ املستلمة أو 

 املدفوعة �عملة مختلفة إ�� ع
ً
ملة الدرهم اإلمارا�ي أو الدوالر األمر��ي باستخدام سعر الصرف السائد (عموما

 سعر الصرف الساري �� وقت استالم املبلغ أو دفعھ أو استحقاقھ).

 إجما�� إيرادات املرخص لھ للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا .3

ت والبيانات املالية األخرى ا�خاصة فقط �� حال �انت البيانات املالية املوحدة متوفرة، ينب�� تقديم اإليرادا

 باملرخص لھ وحده.

إجما�� اإليرادات �ع�ي إجما�� الدخل من العمليات التجار�ة املعتادة وغ��ها من األ�شطة التجار�ة وال�ي تظهر 

 �� بيان الدخل ا�خاص بالشركة.
ً
 أوال

 األر�اح (ا�خسائر) ا�حاسبية للمرخص لھ عن الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا .4

 
ً
عّدة وفقا

ُ
 للبيانات املالية ا�خاصة باملرخص لھ وحده امل

ً
�ع�ي األر�اح ا�حاسبية للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا وفقا

للمعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق. يتوجب تقديم األر�اح ا�حاسبية ا�خاصة باملرخص لھ وحده فقط �� حال 

 البيانات املالية املوحدة متوفرة.

لدف��ية لألصول املادية القائمة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� ��اية الف��ة الواجب صا�� القيمة ا .5

 اإلبالغ ع��ا

 للبيانات املالية ا�خاصة باملرخص لھ وحده صافية من االس��الك امل��اكم وخسائر 
ً
و�� قيمة األصول املادية وفقا

 انخفاض القيمة.
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 صلـــةمعلومــات حــول األ�شطـــة ذات ال و.

 ير�� تحديد النشاط/األ�شطة ذات الصلة ال�ي زاولها املرخص لھ خالل الف��ة الواجب اإلبالغ عنھ .1

ملز�د من  2020) لعام 100) من القرار الوزاري رقم (1ير�� االطالع ع�� دليــل األ�شطــة ذات الصلـــة �� ا�جدول (

 املعلومات فيما يتعلق ب�ّل �شاط ذات صلة.

 تنظيميـــةالسلطـــة ال 2-1

�� السلطة املعّينة بموجب متطلبات األ�شطة االقتصادية الواقعية لتتو�� مسؤولية مراجعة والتحقق من 

 معلومات املرخص لھ فيما يتعلق بالنشاط ذات الصلة.

 ير�� التأكيد إذا �ان املرخص لھ يزاول �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة .2

 أن يحدد ما إذا �ان يزاول �شاط إذا �ان املرخص لھ �ستلم إيرادات 
ً
من أصول امللكية الفكر�ة، ينب�� عليھ أيضا

 امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة.

املرخـــص لھ الذي يزاول �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة هو مرخص لھ يمارس أ�شطة امللكية الفكر�ة و�في 

 ب�افة املتطلبات الثالثـــة التاليـــة:

 لھ بنفسھ بإ�شاء أصول امللكية الفكر�ة ال�ي يحوزها ألغـــراض أ�شطتـــھ؛ و لم يقم املرخص -1

 أحــرز املرخــص لــھ أصــول امللكيــة الفكر�ــة مــن: -2

 شركـــة تنتمــي إلــى ا�جموعــة؛ أو -أ

 مقابل تمو�ل البحث والتطو�ر الذي يقوم بھ �خص آخر يقع مقره �� دولة أجنبيــة؛ و -ب

ب��خيص أو بيع أصول امللكية الفكر�ة إ�� شركة واحدة أو أك�� من شر�ات ا�جموعة، يقوم املرخص لھ  -3

 للتحديد (مثل العوائد أو رسوم ال��خيص) من شركة أجنبية 
ً
 قابال

ً
 منفصال

ً
أو بخالف ذلك يحقق دخال

 تنت�ي إ�� ا�جموعة فيما يتعلق باستخدام أو استغالل أصول امللكية الفكر�ة.

ملز�د من  2020) لعام 100) من القرار الوزاري رقم (1� دليل األ�شطة ذات الصلة �� ا�جدول (ير�� االطالع ع�

 املعلومات.
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 عن اإلخطار املقّدم عن الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا؟  2و 1هــل تختلف اإلجابة ع�� السؤال�ن  .3

 اإلبالغ ع��ا �� اإلخطار املقدم �� النشاط/األ�شطة ذات الصلة للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا �� األ�شطة ال�ي يتّم 

غ ع��ا، ينب�� ع�� 
َّ
بل

ُ
نفس تلك الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا. �� حال أي اختالف �� النشاط/األ�شطة ذات الصلة امل

 املرخص لھ توضيح سبب االختالف.

 هل استخدم املرخص لھ طرف ثالث مقدم ا�خدمة فيما يتعلق بالنشاط/األ�شطة ذات الصلة؟ .4

تحديد فيما لو �ان املرخص لھ قد أبرم أي ترتيبات مع طرف ثالث مقدم ا�خدمة فيما يتعلق باأل�شطة  ير��

 (أو كيانات) ينت�ي إ�� نفس مجموعة املرخص لھ 
ً
 أو كيانا

ً
 ثالثا

ً
ذات الصلة. يجوز أن ي�ون مقدم ا�خدمة طرفا

 أو بخالف ذلك ذات صلة بھ عن طر�ق امللكية أو السيطرة املش��كة.

 سئلـــة عامــة حــول �افـــة األ�شطــة التجار�ــةأ

 الدخل ذو الصلة من النشاط ذي الصلة للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا: .1

الدخل ذو الصلة من النشاط ذي الصلة �ع�ي إجما�� الدخل (اإليرادات) ا�حقق من ذلك النشاط حسبما هو 

 للمعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق، مدّون �� دفاتر و�جالت املرخص لھ للف��ة الواجب 
ً
عّدة وفقا

ُ
اإلبالغ ع��ا امل

 بما �� ذلك الدخل ا�حقق من مصادر خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

، بما �� ذلك إيرادات بيع السلع 
ً
�� هذا السياق، إجما�� الدخل �ع�ي �امل الدخل من أي مصدر �ان محققا

لعالوات وأر�ح ا�حصص وأي دخل آخر محقق فيما يتعلق بالنشاط ذات الصلة. وا�خدمات والعوائد واملصا�ح وا

 لتجنب الشك، الدخل ال �ع�ي الدخل ا�خاضع للضر�بة أو الدخل أو الر�ح ا�حاس�ي.

 املصروفات التشغيلية امل��تبة فيما يتعلق بالنشاط ذات الصلة للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا: .2

�� املرخص لھ نتيجة ألداء النشاط ذات الصلة حسبما هو مدّون �� دفاتر و�جالت �� مبلغ املصروفات امل��تبة ع

 للمعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق.
ً
عّدة وفقا

ُ
 املرخص لھ للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا امل

 بمثابة مصروفات �شغيلية ��: جدول الرواتب، عموالت املبيعات
ً
صّنفة عادة

ُ
، من األمثلة ع�� املصروفات امل

 املصروفات الن��ية/ اإلدار�ة، ت�اليف التنقل والسفر، اإلهالك واالس��الك، واإليجار.



 
 

11 
 

معدل عدد املوظف�ن العامل�ن بدوام �امل �� اإلمارات العر�ية املتحدة فيما يتعلق بالنشاط ذات الصلة  .3

 للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا

�ش�� عدد املوظف�ن العامل�ن بدوام �امل إ�� عدد األ�خاص املعني�ن بممارسة النشاط ذات الصلة �� اإلمارات 

العر�ية املتحدة، سواء �انوا معّين�ن من قبل املرخص لھ مباشرة أو من قبل طرف ذات صلة أو طرف ثالث مقدم 

 الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا.  ساعة ل�امل 40ا�خدمة، وُ�حتسب ع�� أساس أسبوع عمل قيا��ي من 

يجوز احتساب أي موظف�ن �عملون بدوام جزئي أو لم �عملوا طيلة الفتــــــرة الواجب اإلبالغ ع��ا بمثابة جزء من 

 ساعـــة. 40املوظف�ن العامل�ن "بدوام �امـــــــل" الذين ُيحتسبون بالرجوع إ�� أسبوع العمل القيا��ي البالـــغ 

ساعة عمل �� األسبوع ل�امل الف��ة  40) بدوام �امل ملدة 1خص لھ الذي �عمل لديھ موظف واحد (ينب�� ع�� املر 

) �عمل 1الواجب اإلبالغ ع��ا، أن يذكر �� تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية ا�خاص بھ أّن لديھ موظف (

 بدوام �امل م�ا��.

  26ساعة �� األسبوع، و 40م �امل ملدة ) بدوا1ينب�� ع�� املرخص لھ الذي �عمل لديھ موظف واحد (
ً
أسبوعا

) أن يذكر �� تقر�ر النشاط االقتصادي ا�خاص  52من الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا (ال�ي يف��ض أن �عادل 
ً
أسبوعا

 ).26/52× 1) موظف �عمل بدوام �امل م�ا�� (أي 0.5بھ أن لديھ (

ساعة عمل ��  20ن بدوام جزئي، �ّل م��م �عمل ملدة ) موظف�3ينب�� ع�� املرخص لھ الذي ي�ون لديھ ثالثة (

األسبوع ل�امل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا أن يذكر �� تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية ا�خاص بھ أّن لديھ 

 ).20/40×3) موظف بدوام �امل م�ا�� (أي 1.5(

 إضافة إ�� مهامهم كما ينب�� احتساب أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتولون أداء �شاط يحق
ً
 رئيسيا

ً
ق دخال

بصف��م أعضاء مجلس إدارة بمثابة (جزء) من املوظف�ن العامل�ن بدوام �امل م�ا�� الذين ُيحتسبون بالرجوع 

 ساعة. 40إ�� أسبوع العمل القيا��ي البالغ 

 املنجز �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فيما يتعلق بال .4
ً
 رئيسيا

ً
نشاط ذات الصلة النشاط الذي يحقق دخال

 للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا

 وال�ي يزاولها �� دولة اإلمارات العر�ية 
ً
 رئيسيا

ً
ينب�� ع�� املرخص لھ اختيار جميع األ�شطة ال�ي تحقق دخال

املتحدة، و�دراج تفاصيل عن أي أ�شطة أخرى أساسية محققة لدخل رئي��ي يتّم مزاول��ا �� دولة اإلمارات 

 ال ت�ون مذ�ورة ع�� وجھ ا�خصوص �� القائمة.العر�ية املتحدة 

ملز�د من  2020) لعام 100) من القرار الوزاري رقم (1ير�� االطالع ع�� دليــل األ�شطــة ذات الصلـــة �� ا�جدول (

 املعلومات فيما يتعلق باأل�شطة األساسية املدرة للدخل.
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ولة اإلمارات العر�ية املتحدة فيما يتعلق املصروفات امل��تبة �شأن الطرف الثالث مقدم ا�خدمة �� د .5

 بالنشاط ذات الصلة للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا

�� �امل املصروفات امل��تبة �� ذمة املرخص لھ إ�� الطرف الثالث مقدم ا�خدمة �� سياق االستعانة بھ للقيام 

.
ً
 رئيسيا

ً
 بنشاط يحقق دخال

 ات الصلة للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ااألر�اح (ا�خسائر) ا�حاسبية العائدة للنشاط ذ .6

 جميع الت�اليف الناشئة عن النشاط ذات الصلة 
ً
�� الدخل ذات الصلة ا�حقق من النشاط ذات الصلة ناقصا

 للمعاي�� ا�حاسبية واجبة 
ً
حسبما هو مدّون �� دفاتر و�جالت املرخص لھ للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا املعدة وفقا

 التطبيق.

 محـــددة حــول �افـــة األ�شطــة ذات الصلــةأسئلـــة 

 األعمـــال املصرفيـــة -أ

إجما�� قيمة الودائع �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة ا�خصصة لألعمال املصرفية �� تار�خ   1-أ

 امل��انية العمومية:

 هو إجما�� قيمة الودائع ا�حفوظــة كما بتار�خ امل��انية العمومية.

 قيمة الذمم مستحقة القبض من القروض كما بتار�خ امل��انية العموميةإجما��  2-أ

هو القيمة الدف��يــــة للقروض (الرهونات، قروض السيارات، القروض ال�خصيـــــة، البطاقات االئتمانية، 

 إ�خ.) الصادرة كما بتار�خ امل��انية العموميــــة. 

 أعمـــال التأميــن -ب

 شطة التأم�ن األس�� نيابة عن شر�ات ا�جموعة؟هل يزاول املرخص لھ أ� 1-ب

�عت�� املرخــــــــص لھ أنھ يزاول خدمات التأم�ن األس�� �� حال �ان يتو�� تأم�ن مخاطر املالك�ن أو شر�ات 

 ا�جموعة أو املنشآت التا�عة لــــھ.

 أعمــال إدارة صناديــق االستثمــار -ج

 ة لإلدارةإجمالـــي قيمــة األصـــول ا�خاضعــ 1-ج

هو إجما�� القيمة السوقية لألوراق املالية ال�ي تمثل أسهم الشر�ات، واألوراق املالية ال�ي تمثل الدخل 

الثابت، والنقد، واألصول األخرى ال�ي يتو�� املرخص لھ إدار��ا نيابة عن صندوق/صناديق االستثمار كما 

 الغ ع��ا.بتار�خ امل��انية العمومية / ��اية الف��ة الواجب اإلب
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 أعمـــال التأجيـــر التمو�لـــي (التأجيــر) أ -د

 هل يقوم املرخص لھ بتأج�� أصول إ�� شر�ات ا�جموعة أو الغ��، أو إ�� �ل��ما؟ 1-أ -د

ل ذلك إجما�� القيمة السوقية لألوراق املالية ال�ي تمثل أسهم الشر�ات، واألوراق املالية ال�ي تمثل 
ّ
�ش�

لنقد، واألصول األخرى ال�ي يتو�� املرخص لھ إدار��ا نيابة عن صندوق/صناديق االستثمار الدخل الثابت، وا

 كما بتار�خ امل��انية العمومية / ��اية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا.

 عدد اإليجارات امل��مة �� ��اية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا 2-أ -د

 ع�� ا�جهات ال�ي �عامل معه
ً
ل ذلك تأكيدا

ّ
ا املرخص لھ (أي األطراف ذات الصلة أو األطراف الثالثة �ش�

 طرف املستأجر أو �ل��ما).

رة كما بتار�خ امل��انية العمومية 3-أ -د ؤجَّ
ُ
 صا�� القيمة الدف��ية لألصول امل

�� عدد عقود التأج�� التمو��� سار�ة املفعول /ال��تيبات امل��مة من قبل املرخص لھ �� تار�خ امل��انية 

 ومية.العم

 �� دولة  4-أ -د
ً
رة كما بتار�خ امل��انية العمومية القائمة فعليا ؤجَّ

ُ
صا�� القيمة الدف��ية لألصول امل

 اإلمارات العر�ية املتحدة

رة من قبل  ؤجَّ
ُ
�� صا�� القيمة الدف��ية (أي أصل قيمة األصول �عد اقتطاع االس��الك امل��اكم) لألصول امل

 �� األصل و�ش�ل 3-أ -امل��انية العمومية (انظر املالحظة داملرخص لھ كما بتار�خ 
ً
) ال�ي ت�ون قائمة فعليا

 أسا��ي �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 خارج دولة  5-أ -د
ً
رة كما بتار�خ امل��انية العمومية القائمة فعليا ؤجَّ

ُ
صا�� القيمة الدف��ية لألصول امل

 اإلمارات العر�ية املتحدة

رة من قبل �� صا�� ال ؤجَّ
ُ
قيمة الدف��ية (أي أصل قيمة األصول �عد اقتطاع االس��الك امل��اكم) لألصول امل

 �� األصل و�ش�ل 3-أ -املرخص لھ كما بتار�خ امل��انية العمومية (انظر املالحظة د
ً
) ال�ي ت�ون قائمة فعليا

 أسا��ي خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 ر التمو�لـــي (التمو�ــل)أعمـــال التأجيـــ ب -د

 هل يتّم تقديم تمو�ل إ�� شر�ات ا�جموعة أو الغ��، أو إ�� �ل��ما؟ 1-ب -د

 ع�� ا�جهات ال�ي �عامل معها املرخص لھ (أي األطراف ذات الصلة أو األطراف الثالثة 
ً
ــــــل ذلك تأكيدا

ّ
�شك

.(
ً
 طرف املق��ض أو �ل��مـــــا معــــا
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 �� ��اية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��اعدد القروض  2-ب -د

هو إجما�� عدد القروض الصادرة �� ��اية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا. �� حال قام املرخص لھ بتقديم عدة 

 واحتسا��ا بمثابة قرض واحد ألغراض متطلبات 
ً
قروض للمق��ض نفسھ، يجوز تجميع هذه القروض معا

 األ�شطة االقتصادية الواقعية.

 قيمــة القــروض كما بتار�خ امل��انية العمومية 3-ب -د

�� القيمة الدف��ية للقروض الصادرة إ�� مق��ض�ن داخل اإلمارات العر�ية املتحدة وخارجها كما بتار�خ 

 امل��انية العمومية.

ات قيمــة القــروض كما بتار�خ امل��انية العمومية الصادرة إ�� مق��ض�ن قائم�ن �� دولة اإلمار  4-ب -د

 العر�ية املتحدة

�� صا�� القيمة الدف��ية للقروض الصادرة إ�� مق��ض�ن داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة كما بتار�خ 

 امل��انية العمومية.

قيمــة القــروض كما بتار�خ امل��انية العمومية الصادرة إ�� مق��ض�ن خارج دولة اإلمارات  5-ب -د

 العر�ية املتحدة

مة الدف��ية للقروض الصادرة إ�� مق��ض�ن خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة كما بتار�خ �� صا�� القي

 امل��انية العمومية.

 أعمــــال ال�حـــن -ه

 عدد السفن ال�ي �شغلها املرخص لھ خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا 1-ه

و/أو البضائع �� مياه دولية خالل هو إجما�� عدد السفن ال�ي قام املرخص لھ بتشغيلها لغرض نقل الر�اب 

 الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا.

 أعمــــال امللكيــة الفكر�ــة -و

 نوع أصول امللكية الفكر�ة ال�ي يحوزها املرخص لھ 1-و

يتّم �عر�ف أصول امللكية الفكر�ة ع�� أ��ا أي حقوق ملكية فكر�ة �� األصول غ�� املادية، ع�� سبيل املثال 

�راءات االخ��اع، والعالمات التجار�ة، واملار�ات، واملعرفة الفنية ال�ي يحقق م��ا املرخص حقوق التأليف، و 

 للتحديد ع�� ش�ل عوائد ورسوم ترخيص ورسوم امتياز وأر�اح رأسمالية وأي 
ً
 قابال

ً
 مستقال

ً
لھ دخال

 إيرادات أخرى فيما يتعلق ببيع أو استغالل أصول امللكية الفكر�ة.
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 كر�ة إ�� نوع�ن شائع�ن وهما:تنقسم امللكية الف

براءات االخ��اع واألصول املماثلة لها (ال�ي ي�ون لها نفس سمات براءات االخ��اع، بما �� ذلك ع�� سبيل  -1

املثال ال��مجيات بحقوق تأليف محفوظة، املعرفة الفنية وغ�� ذلك من األصول ا�جديدة واملفيدة 

 وا�حمية)؛ و

أصول غ�� مادية ترتبط بأ�شطة التسو�ق و�ساعد �� االستغالل  أصول التسو�ق غ�� املادية (و�� -2

التجاري ملنتج أو خدمة ما، و/أو ي�ون لها قيمة ترو�جية هامة للمنتج املع�ي، ع�� سبيل املثال العالمات 

 التجار�ة، املار�ات، قوائم العمالء والعالقات).

 �د من املعلومات.ملز  2020) لعام 100ير�� االطالع ع�� القرار الوزاري رقم (

 مبلغ ونوع الدخل من أصول امللكية الفكر�ة 2-و

 ع�� مبلغ ونوع الدخل ا�حقق من أصول امللكية الفكر�ة املو�حة �� الفقرة (ح
ً
ل هذا تأكيدا

ّ
 ).1-�ش�

 هل أصول امللكية الفكر�ة م�جلة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة أو �� ا�خارج؟ 3-و

 لفكر�ة م�جلة �� املوقع الذي تّم ��جيلها فيھ لدى مكتب الت�جيل ا�ختص.�عت�� أصول امللكية ا

 املالك القانو�ي ألصول امللكية الفكر�ة ال�ي �� حوزة املرخص لھ: 4-و

املالك القانو�ي ألصول امللكية الفكر�ة هو الكيان الذي قام بت�جيلها أو ُمنح حقوق حماية عل��ا من خالل 

 ترتيبات قانونية أخرى. 

 صا�� القيمة الدف��ية ألصول امللكية الفكر�ة �� ��اية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا 5-و

 للبيانات املالية ا�خاصة باملرخص لھ وحده، صافية من أي 
ً
�� القيمة الدف��ية ألصول امللكية الفكر�ة وفقا

ص لھ وحده فقط �� حال اس��الك م��اكم. ينب�� تقديم القيمة الدف��ية لألصول املادية ا�خاصة باملرخ

 �انت البيانات املالية املوحدة متوفرة.

ترخيص/تحو�ل/ بخالف ذلك توف�� أصول امللكية الفكر�ة إ�� شر�ات ا�جموعة أو الغ�� أو  6-و

 �ل��ما خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا:

 فيما لو تّم ترخيص أصول امللكية الفكر�ة أو تحو�له
ً
ــــــل ذلك تأكيدا

ّ
ا أو بخالف ذلك توف��ها إ�� أطراف �شك

.
ً
 ذات صلة أو إ�� الغ�� أو �ل��مـــا معـــا

 املرخص لھ الذي يزاول �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة
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 يدحض القر�نة ال�ي تق��ي بأن �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة ال يفي 
ً
هل أرفق املرخص لھ إثباتا

 وقد مارس �� باختبار األ�شطة االقتصادية 
ً
اقعية من خالل تقديم برهان ع�� أنھ يمارس فعليا الو

السابق درجة عالية من السيطرة ع�� تطو�ر واستغالل وصيانة وحماية وتحس�ن أصول امللكية 

 الفكر�ة.

ينب�� ع�� املرخص لھ الذي يزاول �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة أن ي��هن أّن الدخل الذي يحققھ 

 تتّم مزاول��ا داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. �عت�� املرخص لھ ناتج عن 
ً
 أساسيا

ً
أ�شطة تحقق دخال

الذي يزاول �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة أنھ لم �ستوِف اختبار األ�شطة االقتصادية الواقعية إال 

 و�ان هن
ً
اك �� السابق درجة عالية من إذا أثبت بصورة مرضية للهيئة الوطنية للتقييم أنھ يوجد حاليا

السيطرة ع�� تطو�ر واستغالل وصيانة وتحس�ن وحماية أصول امللكية الفكر�ة تتّم ممارس��ا من قبل عدد 

�اٍف من موظف�ن عامل�ن بدوام �امل يتمتعون باملؤهالت الضرور�ة و�قيمون �ش�ل دائم و�مارسون تلك 

 األ�شطة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة من قبل مدير�ن أو أعضاء �� ا�جلس غ��  تخذةت�� القرارات الدور�ة امل�ع

مقيم�ن، أو األ�شطة ال�ي يزاولها جهاز موظف�ن مح�� لدى مرخص لھ يحوز ع�� نحٍو سالب ع�� أصول 

زا
ُ
ّتخذ وأ�شطة ت

ُ
ول خارج دولة اإلمارات العر�ية ملكية فكر�ة يتّم إ�شاؤها واستغاللها نتيجة لقرارات ت

لكية امل �شاطاملتحدة، أ��ا غ�� �افية لدحــــــــض القر�نـــــــــة ال�ي تق��ي �عدم استيفاء املرخص لھ الذي يزاول 

 الختبار األ�شطة االقتصادية الواقعية. خطورةا� الفكر�ـــــــة عا��

 زيع)أعمـــال مركـــز التوز�ـــع وتقديم ا�خدمة (التو  أ  -ز

 �لفـــة السلـــع املباعــة فيمــا يتعلـــق بأعمـــال التوزيــع 1-أ -ز

�لفة السلع املباعة �ع�ي الت�اليف املباشرة الناشئة عن إحراز السلع أو املنتجات ال�ي تّم بيعها، وال�ي يتحقق 

دفاتر و�جالت من خاللها الدخل ذو الصلة من أعمال مركز التوزيع وتقديم ا�خدمة حسبما هو مدّون �� 

 للمعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق.
ً
 املرخص لھ للف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا املعّدة وفقا

 الصناعــــة 2-أ  -ز

�عت�� ذلك بمثابة تأكيد ع�� قطاع الصناعة الرئي��ي الذي يزاول املرخص لھ فيما يتعلق بھ أعمال مركز 

 التوزيع وتقديم ا�خدمة.

� حقوق امللكية القانونية للسلع (أو قطع املكونات أو مواد السلع) ال�ي يتّم هل املرخص لھ حائز ع� 3-أ -ز

 شراؤها من أ�خاص أجانب ذوي صلة؟
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ل إليھ امللكية القانونية للسلع،  حوَّ
ُ
�عت�� املرخص لھ أنھ يحوز/يتمتع بحقوق ملكية ع�� السلع عندما ت

يتّم تحو�ل حقوق امللكية القانونية املذ�ورة و�تحمل املرخص لھ ا�خاطر ال�ي قد ت�حق با�خزون (إ�� أن 

 إ�� العميل).

 هــل يحتفــظ املرخص لھ بمخــزون �� دولة اإلمــارات العر�يــة املتحــدة؟ 4-أ -ز

 �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة إذا تّم است��اد السلع املعنية من 
ً
�عت�� ا�خزون أنھ محتفظ بھ فعليا

ة اإلمارات العر�ية املتحدة (مخزن بري �� املنطقة ا�حرة/مخزن بري جمر�ي) �خص أجن�ي ذي صلة إ�� دول

 وتّم تخز���ا �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة قبل بيعها. 

 أعمـــال مركـــز التوز�ـــع وتقديم ا�خدمة (ا�خدمـــات) ب -ز

 نوع ا�خدمات ال�ي يقدمها املرخص لھ خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا 1-ب -ز

 ذلك للتأكيد ع�� نوع ا�خدمات ال�ي يقدمها املرخص لھ.

 خدمات إ�� الغ�� خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا؟ 2-ب -ز
ً
 هل يقّدم املرخص لھ أيضا

) خدمة إ�� الغ��.
ً
 ذلك للتأكيد فيما لو �ان املرخص لھ يقّدم (أيضا

 اإلبالغ ع��ا إجما�� الدخل من ا�خدمة املقدمة إ�� الغ�� خالل الف��ة الواجب3-ب  -ز

 إجما�� الدخل ا�حقق من ا�خدمة املقدمة إ�� الغ�� خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا

 املعلومـــات ا�خاصــة بامللكيـــة -ح

 الشركـــة األم .1

 إذا �انت الشركة األم للمرخص لھ �� املنشأة ال�ي تقوم �ش�ل مباشر بما ي��: 

 لھ؛ أوحيازة أغلبية حقوق التصو�ت لدى املرخص  -أ

 حيازة حق �عي�ن أو تنحية أغلبية مجالس اإلدارة لدى املرخص لھ؛ أو -ب

 ل��تيبات مش��كة مع الشر�اء أو األعضاء اآلخر�ن ع�� أغلبية حقوق  -ج
ً
السيطرة وحدها وفقا

 التصو�ت لدى املرخص لھ؛ أو

 أو سيطرة مباش -د
ً
 كب��ا

ً
 مباشرا

ً
 تأث��ا

ً
 رة ع�� املرخص لھ.حيازة حق ممارسة، أو تمارس فعليا

 االســــم 1-1

 هـــو اســم الشركــة األم.

 رقــم التعر�ــف الضر�بـــي 1-2
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�ع�ي رقم التعر�ف الصادر ألغراض ضر�بة الدخل ع�� الشر�ات من قبل اإلدارة الضر�بية �� الدولة ال�ي 

 يقع ف��ا املقّر الضر��ي للشركة.

 العنـــوان 1-3

 األم.هــو عنــوان الشركــة 

 دولــة املقــّر الضر��ي 1-4

ل مقّرها الضر��ي.
ّ
 �ع�ي الدولة ال�ي تّد�� الشركة األم أ��ا �ش�

 الشركـــة األم باملآل .2

 الشركة األم باملآل للمرخص لھ �� كيان من مجموعة الذي:

تلزمھ يمتلك بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة مص�حة �افية �� املرخص لھ أو املرخص لھ املستث�ى  -أ

بإعداد بيانات مالية موّحدة بموجب املعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق، أو قد ُيطلب منھ القيام بذلك فيما 

 لو تّم التداول بأسهمھ �� سوق عامة لألوراق املالية �� الدولة ال�ي يقع ف��ـــا مقر إقامتھ الضر��ي؛ و

ة أو غ�� مباشرة مص�حة �افية �� الكيان ال توجد منشأة أخرى �� ا�جموعة تمتلك بصورة مباشر  -ب

املذ�ور تلزمھ بإعداد بيانات مالية موحدة بموجب املعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق، أو قد ُيطلب منھ 

القيام بذلك فيما لو تّم التداول بأسهمھ �� سوق عامة لألوراق املالية �� الدولة ال�ي يقع ف��ـــا مقر إقامتھ 

 الضر��ي.

 ــــماالس 2-1

 هـــو اســم الشركــة األم باملآل.

 رقــم التعر�ــف الضر�بـــي 2-2

�ع�ي رقم التعر�ف الصادر ألغراض ضر�بة الدخل ع�� الشر�ات من قبل اإلدارة الضر�بية �� الدولة ال�ي 

 يقع ف��ا املقّر الضر��ي للشركة األم باملآل.

 العنـــوان 2-3

 ل.هــو عنــوان الشركــة األم باملآ

 دولــة املقــّر الضر��ي 2-4

 �ع�ي الدولة ال�ي تّد�� الشركة األم باملآل أ��ا �ش�ل مقّرها الضر��ي.
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 املستفيد من امللكّية باملآل .3

املستفيد من امللكّية باملآل للمرخص لھ هو الفرد الذي يمتلك بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة �سبة خمسة 

رأس املال أو حقوق امللكية  لدى املرخص لھ. و�حق للمرخص لھ أن ي�ون %) أو أك�� من 25وعشر�ن باملائة (

 لديھ مستفيد من امللكّية باملآل واحد أو أك��.

 لشركة أجنبية، حينئٍذ ي�ون املستفيد من امللكّية باملآل هو الفرد الذي يمتلك 
ً
�� حال �ان املرخص لھ فرعا

%) من رأس مال الشركة 25وز خمسة وعشر�ن باملائة (بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة �سبة �عادل أو تتجا

 األجنبية.

 نــوع املستفيد من امللكّية باملآل 3-2

  �ش�� ذلك إ�� العالقة ب�ن املستفيد من امللكّية باملآل واملرخص لھ.

 االســــم 3-3

 هـــو اســم املستفيد من امللكّية باملآل.

 رقــم التعر�ــف الضر�بـــي 3-4

التعر�ف الصادر ألغراض ضر�بة الدخل ع�� الشر�ات أو األفراد من قبل اإلدارة الضر�بية �� �ع�ي رقم 

 الدولة ال�ي يقع ف��ا املقّر الضر��ي للمستفيد من امللكّية باملآل.

 العنـــوان 3-5

 هــو عنــوان املستفيد من امللكّية باملآل

 دولــة املقــّر الضر��ي 3-6

ل مقّره الضر��ي.�ع�ي الدولة ال�ي يّد�� 
ّ
 املستفيد من امللكّية باملآل أ��ا �ش�

 املطلو�ة لكــّل �شـاط ذي صلــة بطرف ثالث مقدم ا�خدمةاالستعانة معلومات  -ط

ا�حققة للدخل من مصادر خارجية امل�لف�ن بأداء �شاط واحد أو أك�� من األ�شطة  ةي ا�خدممقّدمعدد  .1

 األسا��ي

 من نفس ا�جموعة أو  ةا�خدمطرف ثالث مقدم يجوز ل
ً
 أو كيانات �ش�ل جزءا

ً
 أو كيانا

ً
 ثالثا

ً
أن ي�ون طرفا

 بخالف ذلك ترتبط باملرخص لھ من خالل امللكية أو السيطرة املش��كة.
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 الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةاســــم  2-1

 .الطرف الثالث مقّد/ ا�خدمةهـــو االسم املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو تصر�ح 

 الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةـوان عنــ 2-2

 .الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةهـــو العنوان املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو تصر�ح 

 للطرف الثالث مقّد/ ا�خدمةاإلمارات العر�ية املتحدة دولة رقم الت�جيل الضر��ي ��  2-3

خانة والذي يتّم ا�حصول عليھ �عد الت�جيـــــل ألغراض الضر�بة ع�� القيمة  15هو الرقم الفر�د املؤلف من 

 .الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةاملضافة. يمكن ا�حصول ع�� رقم الت�جيل الضر��ي من فوات�� 

ر�ية املتحدة اإلمارات العدولة ��  الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةاملصروفات امل��تبة �شأن  2-4

 خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا:

لقاء ا�خدمات ذات الصلة خالل  الطرف الثالث مقّد/ ا�خدمة�� إجما�� املبلغ الذي يدفعھ املرخص لھ إ�� 

 الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا.

 الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةعدد املوظف�ن العامل�ن بدوام �امل الذين يوفرهم معّدل  2-5

دوام �امل) هو عدد املوظف�ن الذين �عملون نيابة عن ما �عادل املوظف�ن العامل�ن بدوام �امل (أو عدد 

ساعة  40املرخص لھ خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا، الذي ُيحتسب ع�� أساس أسبوع عمل قيا��ي من 

الف��ة الواجب اإلبالغ  خالل �امل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا. يجوز احتساب أي موظف�ن لم �عملوا طيلة

 40ع��ا بمثابة جزء من املوظف�ن العامل�ن "بدوام �امل" من خالل الرجوع إ�� أسبوع العمل القيا��ي البالغ 

 ساعة.

�� ممارسة  الطرف الثالث مقًدم ا�خدمةينب�� ع�� املرخص لھ التأكد من أن الوقت الذي يقضيھ موظفو 

 األ�شطة 
ً
 رئيسيا

ً
 تجاه املرخص لهم اآلخر�ن (أي إذا أم��ى ال�ي تحقق دخال

ً
للمرخص لھ ال يحتسب أيضا

 ساعة واحدة ملمارسة األ�شطة  الطرف الثالث مقّد/ ا�خدمةموظف 
ً
 رئيسيا

ً
رخص لھ مل ال�ي تحقق دخال

 أ�شطة  زاولةما، فال يجوز لنفس املوظف أن �عمل خالل تلك الساعة مل
ً
 رئيسيا

ً
ملرخص لھ  تحقق دخال

 آخر).

 الطرف الثالث مقّد/ ا�خدمةا �ان العنوان امل�جل للمرخص لھ هو نفس عنوان إذ 3-1

، الطرف الثالث مقّد/ ا�خدمةإذا �ان املرخص لھ �ستخدم مقر األعمال/املركز الرئي��ي املوفر من قبل 

 .الطرف الثالث مقّد/ ا�خدمةينب�� ع�� املرخص لھ التأكيد ع�� أّن عنوانھ امل�جل هو نفس عنوان 
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 املرخص لھ يتو�� ع�� نحٍو �اٍف اإلشراف ع�� األ�شطة  3-2
ً
 رئيسيا

ً
ال�ي يزاولها  ال�ي تحقق دخال

 الطرف الثالث مقّد/ ا�خدمة

اإلمارات العر�ية املتحدة ع�� األ�شطة دولة ينب�� ع�� املرخص لھ إثبات أّن لديھ القدرة ع�� اإلشراف �� 

 
ً
 رئيسيا

ً
 .الثالث مقّد/ ا�خدمة الطرفال�ي يزاولها ال�ي تحقق دخال

 مزاولة  3-3
ً
 رئيسيا

ً
 ��  الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةمن قبل  األ�شطة ال�ي تحقق دخال

ً
دولة حصر�ا

 اإلمارات العر�ية املتحدة

 مزاولة األ�شطة الطرف الثالث مقّدم ا�خدمة ينب�� ع�� 
ً
 رئيسيا

ً
اإلمارات العر�ية دولة ��  ال�ي تحقق دخال

 ��  الطرف الثالث مقّدم ا�خدمةاملتحدة (أي ينب�� أن ي�ون موظفي 
ً
وأصولھ املستخدمة متواجدين فعليا

 اإلمارات العر�ية املتحدة).دولة 

 اإلمــارات العر�يــة املتحــدةدولة �سي�� األعمـــال واإلدارة فــي  -ي

 الواجب اإلبالغ ع��ا املنعقدة خالل الف��ةاإلدارة مجلس عدد اجتماعات  .1

هو إجما�� عدد اجتماعات ا�جلس (أو ما �عادلها) ال�ي عقدها املرخص لھ فيما يتعلق بالنشاط/األ�شطة 

 ذات الصلة خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا.

اإلمارات العر�ية املتحدة خالل الف��ة الواجب دولة املنعقدة داخل اإلدارة مجلس عدد اجتماعات  .2

 ��ااإلبالغ ع

 �� 
ً
اإلمارات العر�ية دولة هو إجما�� عدد اجتماعات ا�جلس (أو ما �عادلها) ال�ي عقدها املرخص لھ فعليا

 املتحدة فيما يتعلق بالنشاط/األ�شطة ذات الصلة خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا.

3.  �� 
ً
ة �� اجتماعات اإلمارات العر�ية املتحددولة هل �ان نصاب أعضاء مجلس اإلدارة متوفر فعليا

 اإلمارات العر�ية املتحدة؟دولة ا�جلس املنعقدة �� 

 ملستنداتھ 
ً
يتّم تحديد مع�ى النصاب بموجب القوان�ن واألنظمة واجبة التطبيق ع�� املرخص لھ أو وفقا

ية اإلمارات العر�دولة التأسيسية (أو �ل��ما). ال يتع�ن أن ي�ون أعضاء ا�جلس (أو من �عادلهم) مقيم�ن �� 

 �� 
ً
اإلمارات العر�ية املتحدة عند حضور اجتماعات ا�جلس دولة املتحدة، ولكن يلزمهم التواجد �خصيا

 واتخاذ قرارات اس��اتيجية.
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اإلمارات العر�ية دولة هل صدرت �افة القرارات االس��اتيجية خالل اجتماعات ا�جلس املنعقدة داخل  .4

 املتحدة؟

قرارات االس��اتيجية الصادرة �شأن النشاط/األ�شطة ذات الصلة من قبل أعضاء مجلس الينب�� اتخاذ 

 �� 
ً
 اإلمارات العر�ية املتحدة.دولة إدارة (أو من �عادلهم) متواجدين فعليا

اإلمارات العر�ية دولة و�جالت الشركة ��  اإلدارة مجلسيتّم االحتفاظ بمحاضر اجتماعات هل  .5

 املتحدة؟

فة القرارات االس��اتيجية الصادرة فيما يتعلق بالنشاط/األ�شطة ذات الصلة �� محاضر ينب�� تدو�ن �ا

اجتماعات ا�جلس (أو ما �عادلها) و�نب�� أن ت�ون تلك ا�حاضر موقعة من قبل �افة أعضاء مجلس اإلدارة 

 �� 
ً
 اإلمارات العر�ية املتحدة.دولة (أو من �عادلهم) املتواجدين فعليا

 املعرفة وا�خ��ة ال�افية لإليفاء بمهامھ؟باإلدارة  مجلس تمتعهل ي .6

ينب�� أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة (أو من �عادلهم) باملعرفة وا�خ��ة الضرور�ة لإليفاء بمهامهم وأن 

 اإلمارات العر�ية املتحدة.دولة  يمتنعوا فقط عن إنفاذ القرارات املتخذة خارج 

 اإلقـــــرار -ك

 ا�حــددةجهــة االتصـــال  .1

يجوز أن ت�ون جهة االتصال ا�خصصة لهذا الغرض أي �خص لديھ الصالحية للرد ع�� االستفسارات 

املطروحة من قبل السلطة التنظيمية أو الهيئة الوطنية للتقييم، ولتقديم املز�د من املستندات واملعلومات 

 األخرى إل��ا.

 ـددة" ما يلـــي:تتضمــن األمثلــة علــى "جهــة االتصــال ا�حـ 

 مديـــر عــــام املرخــص لــھ؛

 عضو مجلــس إدارة لدى املرخــص لھ؛

 ضابط التقيد واالمتثال لدى املرخــص لــھ.

 املرخص لھ لديھ عدد �اٍف من: (أ) املوظف�ن املؤهل�ن، (ب) املصروفات، (ج) األصول  .2
ّ

د أن
ّ

أؤك

 �� 
ً
املتحدة فيما يتعلق بالنشاط/األ�شطة ذات الصلة خالل اإلمارات العر�ية دولة املتواجدة فعليا

 الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا

يتّم تحديد املستوى ال�ا�� أو املالئم من األ�شطة االقتصادية الواقعية بناًء ع�� طبيعة ومستوى 

النشاط/األ�شطة ذات الصلة ال�ي يزاولها املرخص لھ. يضمن املرخص لھ أنھ يحتفظ ��جالت �افية 
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ثبات �حة ومالءمة املوارد واألصول املستخدمة واملصروفات امل��تبة فيما يتعلق بنشاطھ/أ�شطتھ ذات إل

 الصلة.

د أن املرخص لھ تقيد ب�افة املتطلبات امل��تبة عليھ �� تقديم أي مستندات أو �جالت أو  أ -2
ّ

أؤك

 �ية املتحدةاإلمارات العر دولة معلومات مطلو�ة بموجب القوان�ن واجبة التطبيق �� 

ينب�� ع�� املرخص لھ التأكيد ع�� أنھ تقيد فيما يتعلق بأعمال شركتھ القابضة ب�افة املتطلبات املفروضة 

عليھ �� تقديم املستندات أو ال�جالت أو املعلومات األخرى إ�� السلطة التنظيمية ا�ختصة بموجب 

 املتحدة. اإلمارات العر�يةدولة القوان�ن واألنظمة واجبة التطبيق �� 

 املرخص لھ لديھ عدد �اٍف من املوظف�ن واملبا�ي �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  ب -2
ّ

د أن
ّ

أؤك

 ملزاولة أعمال الشركة القابضة

يتّم تحديد العدد ال�ا�� أو املالئم بناًء ع�� طبيعة ومستوى النشاط ذي الصلة الذي يزاولھ املرخص لھ. 

جالت �افية إلثبات �حة ومالءمة املوارد واألصول املستخدمة يضمن املرخص لھ أنھ يحتفظ ��

 واملصروفات امل��تبة فيما يتعلق بنشاطھ/أ�شطتھ ذات الصلة.

لتأم�ن موظف�ن ومقاّر أعمال إ�� طرف ثالث أو طرف قدمي ا�خدمة ألغراض االكتمال، يجوز االستعانة بم

، اإليفاء استعانة بطرف ثالث تقّد/ ا�خدمة يما يتعلق بأي ترتيباتذات صلة. ينب�� ع�� املرخص لھ ف

 ) من متطلبات األ�شطة االقتصادية الواقعية.2(6باملتطلبات ا�حددة �� املادة 

د أنھ يتّم �سي�� أعمال و�دارة املرخص لھ �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فيما يتعلق  .3
ّ

أؤك

 بنشاطھ/أ�شطتھ ذات الصلة.

ما إذا �ان يتّم �سي�� أعمالھ و�دارتھ �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة خالل ينب�� ع�� املرخص لھ التأكيد 

من متطلبات  6من املادة  3الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا من خالل اإليفاء بالشروط ا�حددة �� الفقرة 

ز�د من من الدليل مل 2-4األ�شطة االقتصادية الواقعية. كما ير�� االطالع ع�� الفقرة (ب) من املادة 

 املعلومات حول اختبار �سي�� األعمال واإلدارة.

 معلومــات إضافيـــة (اختياري) .5

أي معلومات إضافية لدعم إقرار املرخص لھ بأنھ استو�� اختبار األ�شطة االقتصادية الواقعية عن الف��ة 

 ذات الصلة.
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اقعية  .7  املعلومات الواردة �� تقر�ر األ�شطة االقتصادية الو
ّ

د أن
ّ

 تقديم أؤك
ّ

�املة ودقيقة، وأدرك أن

 للمادة 
ً
اقعية. 15معلومات غ�� �حيحة يخضع لعقو�ات وفقا  من متطلبات األ�شطة االقتصادية الو

فرض غرامة وقدرها 
ُ
درهم إمارا�ي عند تقديم معلومات غ�� �حيحة أو �اذبة �� تقر�ر األ�شطة  50,000ت

�حيحة أو �اذبة عن قصد قد ينشأ عنھ اعتبار  االقتصادية الواقعية. كما أّن تقديم معلومات غ��

 املرخص لھ غ�� مستوٍف اختبار األ�شطة االقتصادية الواقعية عن السنة املالية ذات الصلة.
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