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 مـــا هــــو الغـــرض مـــن اإلخطـــار؟

لهم وأ�شط��م �� دولة الغرض من اإلخطار هو تزو�د السلطات التنظيمية ببعض املعلومات األولية فيما يتعلق باملرخص 

 لتقديم 
ً
 مسبقا

ً
اإلمارات بالنسبة للف��ة املعنية الواجب اإلبالغ ع��ا، إذ إّن املعلومات املقدمة كجزء من اإلخطار �ش�ل شرطا

.(
ً
 تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية عن نفـــس الفتـــرة (إن كـــان مطلو�ــــا

 ؟إخطـــار قديممـــن ينبغـــي عليـــھ ت

 (ع�� سبيل املثال شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة عامة، شركة  قديمعليكم ت
ً
 قانونيا

ً
إخطار �� حال كنتم كيانا

مساهمة خاصة، إ�خ..) أو شرا�ات (شراكة محدودة املسؤولية، شراكة تضامنية، إ�خ..) تزاول أي من األ�شطة ذات الصلة 

 )):1ر القســـم (ج)، الســــؤال (التالية خــــالل السنة املالية املعنيــــــة (أنظ

 األعمــــال املصرفيــــة -

 أعمــــال التأميــــن -

 أعمـــال إدارة صناديـــق االستثمـــار -

 أعمـــال التأجيـــر التمو�لـــي -

 أعمـــال املقـــّر الرئي��ي -

 أعمـــال ال�حـــن -

 أعمـــال الشركـــة القابضـــة -

 امللكيـــة الفكر�ــةأعمــال  -

 أعمــال مركـــز التوز�ـــع وتقديم ا�خدمـــة -

 أو أك�� من األ�شطة أعاله خالل السنة املالية املعنية بـ "املرخص 
ً
 واحدا

ً
�شار إ�� املنشآت التجار�ة اإلماراتية ال�ي تزاول �شاطا

 لھ".

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

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

 ذي صلة خالل جزء فقط من السنة، هل مازال ُيطلــب م��ا 
ً
ماذا يحدث إذا زاولت املنشأة التجار�ة �شاطا

 توجيــھ إخطار؟

�� املنشأة التجار�ة اإلبالغ عن �افة األ�شطة ذات الصلة ال�ي تزاولها خالل السنة املالية، بصرف النظر عما إذا �عم، ينب�� ع

 تّمت مزاولة النشاط ذات الصلة خالل السنة املالية ب�املها أم ال.
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 هــل يجــوز لعــدة مرخـــص لهــم توجيــھ إخطــار واحـــد؟

 من كال، ينب�� ع�� �ل مرخص لھ أن 
ً
 بھ وحده، بصرف النظر عما إذا �ان املرخص لھ املع�ي �ش�ل جزءا

ً
 خاصا

ً
يقدم إخطارا

 مجموعة موّحدة لألغـــراض ا�حاسبيــة أو الضر�بيــة أو ســوى ذلــك.

 هــل يتوّجــب علــى الفـــرع تقديــم إخطـــار مستقــل عن مقـــّره الرئيســي؟

 يتضمن تفاصيل جميع فروعھ �� دولة كة األم �� كال، يقّدم املقّر الرئي��ي/الشر 
ً
 موحدا

ً
 واحدا

ً
اإلمارات العر�ية املتحدة إخطارا

 ذي صلة، بصرف النظر عما إذا �ان املقّر الرئي��ي يـــزاول بنفســھ النشــاط ذات  دولة
ً
اإلمارات العر�ية املتحدة ال�ي تزاول �شاطا

 الصلــة أم ال.

 لتقديم اإلخطـــارات؟  مـــا �� املهلــة الزمنيــة

 ينب�� تقديم اإلخطار ضمن مهلة ستة أشهر ت�� ��اية السنة املالية للمرخــــص لـــھ.

 علــى سبيــل املثـــال:

 املهلــة الزمنيــة ��ايــة السنــة املاليــة

 سبتمبــر 30 مــارس 31

 د�سمبــر 31 يونيــــو 30

 مـــارس 31 سبتمبــر 30

 يونيـــــو 30 د�سمبــر 31

 كيـــــف ينبغـــي تقديم اإلخطــــار؟

 من خالل بوابــة وزارة املاليــة.
ً
 يتّم تقديم اإلخطــار إلك��ونيا

 مــا هـــو اإلجــراء املتبــع إذا كــان املرخــص لــھ فــي طــور التصفيــة؟

 ذي صلة خالل سنة 
ً
التصفية، يتوجب ع�� املنشأة أو املصف�ن التأكد من اإليفاء ب�افة إذا �ان املرخص لھ يزاول �شاطا

اإلخطار  وجيھاالل��امات الناشئة عن أنظمة األ�شطة االقتصاديــــة الواقعية عن الف��ة ح�ى تار�خ التصفية، بما �� ذلك ت

 تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية (حيثمـــا ينطبـــق).تقديم و 

ف 
ّ
اقب تخل  بذلــــك؟ما �� عو

ً
 املرخص لھ عن تقديم إخطار ع�� الرغم من كونھ ملزمـــا

 درهم إمارا�ي ع�� عدم التقّيد بال��ام تقديم إخطـــار قبـــل انقضــاء املهلـــة الزمنيـــة. 20,000تفرض غرامة وقدرها 
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 مـــاذا يحــدث إذا �انــت املعلومــات الــواردة �� اإلخطــار غيــر �حيحــة؟ 

 
ُ
درهم إمارا�ي عند تقديم معلومات غ�� �حيحة أو �اذبة �� اإلخطار. كما أّن تقديم معلومات  50,000فرض غرامة وقدرها ت

 ع�� نحٍو غ�� �حيح بأّن املرخص لھ مستث�ى من أنظمة األ�شطة االقتصادية 
ً
غ�� �حيحة أو �اذبة عن قصد أو االّدعاء عمدا

 م �ستوِف اختبار األ�شطة االقتصادية الواقعية عن الف��ة املعنيـــة الواجب اإلبـــــالغ ع��ـــا. الواقعية قد ينشأ عنھ اعتباره بأنھ ل

 خطاراستكمال اإل 

 ."تحديد ع�� أ��ا "اختيار�ةالإلزامية ما لم يتم  خطار�� اإل  خاناتجميع ا�

 )الفقراتلذلك ، قد ال ي�ون ترتيب األسئلة (و تلقائًيا بناًء ع�� إجاباتك. ) لفقراتاالسئلة (واعرض اتسعند �عبئة اإلخطار 

 .�� �عض ا�حاالت �سلسلًيا

 بيانــــات املرخـــص لــھ أ.

 اســــــم املرخـــص لــــھ .1

 �عنـــي االســــــم املذ�ور �� الرخصة التجار�ة أو �� تصر�ح املرخـــص لـــھ.

 هــل يحــوز املرخــص لـــھ رخصــة مزدوجــة؟ .2

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

 ة. ـــص مختلفـــات ترخيـــمن قبل سلط

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

 هو رقم الت�جيل املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو ��  تصر�ح املرخص لھ.

 سلطـــة ال��خيـــص 2-2

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

 السلطــة التنظيميــة الرئيسيـــة .3

 أو �ان يخضع لسلطات تنظيمية متعددة، فإّن السلطة التنظيمية الرئيسية 
ً
 مزدوجة

ً
إذا �ان �ان املرخص لھ يحوز رخصة

رئيسية عندما تأّسس للمرة األو�� و��ّجل ��  امل�ان الذي يقع �� السلطة التنظيمية ال�ي أصدرت لھ الرخصة التجار�ة ال

 فيھ مقّر أعمالھ و�تواجد فيھ املوظفون التا�عون لھ وتكّبد املصروفات امل��تبة عليھ. 
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 مكـــان التأسيـــس .4

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

 ذلك املنطقة ا�حرة املاليـــة) أو �� ال�ّ� الرئي��ي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 عنـــوان املقـــّر الرئيســي  .5

 هـو العنوان املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو �� تصر�ح املرخــص لـــھ.

 الشكـــل القانونـــي  .6

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

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

رقم الت�جيل اإلمارات العر�ية املتحدة/ دولة هل املرخص لھ م�جل ألغراض الضر�بة ع�� القيمة املضافة ��  .7

 ؟الضر��ي �� اإلمارات

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

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

 من مجموعة ماإلقرار الضر��ي. �� حال �ان املرخص لھ جزء
ً
اإلمارات العر�ية  دولة �جلة �� ضر�بة القيمة املضافة ��ا

 املتحدة، ير�� تدو�ن رقم الت�جيل الضر��ي للعضو التمثي�� ألغراض ضر�بة القيمة املضافة.

 بيانــــات الفـــرع  ب.

بلـــغ عـــن �شــــاط ذي صلــة يزاولــھ الفـــرع؟ .1
ُ
 هــل ت

اإلمارات العر�ية املتحدة تزاول أ�شطة ذات صلة اإلبالغ عن تلك  دولةذين لد��م فروع �� ينب�� ع�� املرخص لهم ال

 واحد. موّحد األ�شطة ذات الصلة ال�ي تزاولها فروعهم �� إخطار

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

 هو رقم الت�جيل املو�ح �� الرخصة التجار�ة أو �� تصر�ح الفــــرع.

 ��خيـــصالسلطة   2-2

 هـــي السلطـــــة ال�ي قامت بإصدار الرخصة التجار�ة أو تصر�ـــح الفــــرع.
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 الفتــــرة الواجــب اإلبــالغ ع��ــا ج.

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

عّد ع��ا البيانـــات املاليـــة (إن وجـــدت).ع��ا. يصادف ح
ُ
 لول ��اية الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا �� ��اية الف��ة ال�ي �

 ينب�� ع�� املرخص لهم تدو�ن تار�خ "بدء" و "ان��اء" الف��ة الواجب عل��ـــم اإلبالغ ع��ــا حســـب األمثلــة املو�حــة أدنــاه.

 ـة تتوافـــق مــع التقو�ــم امليــالديسنــة املرخــص لھ املاليــ

 2019ينايـــر  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2019د�سمبــر  31:  تار�ــخ االن��ـاء

 (فتــرة محاسبيــة قصيــرة): 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

 (فتــرة محاسبيــة طو�لــة): 2020مارس  31وتنت�ي سنتھ املالية بتار�خ  2019يناير  1تّم تأسيس املرخص لھ بتار�خ 

 2019ينايــر  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2020مـــارس  31:  تار�ــخ االن��ـاء

 ، يجب أن �غطي إخطار املرخص لـــھ الالحـــق الف��ة الواجــب اإلبالغ ع��ا التالية:�عد الف��ة ا�حاسبية الطو�لة األو��

 2020أبر�ـــل  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2021مـــارس  31:  تار�ــخ االن��ـاء

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

 من أو �عد 
ً
، و�التا�� ت�ون الف��ة 2019يناير  1عن تلك الف��ة، إذ إّن األنظمة تنطبق ع�� السنوات املالية ال�ي تبدأ اعتبارا

 لآلتــي:
ً
 األو�� الواجب اإلبالغ ع��ا للمرخص لھ املذ�ور وفقـــا

 2019يوليـــو  1:  تار�ــخ البـــــدء

 2020ونيــو ي 30:  تار�ــخ االن��ـاء

 الف��ة املالية ال�ي �سبق تلك ال�ي ينبغـــي تقديم اإلخطـــار خاللهـــا.
ً
 الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا �� دائما
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 األ�شطـــة ذات الصلـــة د. 

 ذات صلة خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا؟ .1
ً
 هــل زاول املرخص لھ �شاطا

(أي أولو�ة ا�جوهر ا�حاس�ي ع�� الش�ل القانو�ي) لتحديد ما إذا �ان ينب�� اعتماد ن�ج "ا�جوهرغالب ع�� الش�ل" 

 ذات صلة. ي��تب ع�� ذلك النظر إ�� أ�عد مما هو مو�ح �� الرخصة التجار�ة أو �� التصر�ح، أي 
ً
املرخص لھ يزاول �شاطا

 خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا.
ً
 إ�� األ�شطة ال�ي تّمت مزاول��ا فعليا

 تحديد النشاط/األ�شطة ذات الصلة ال�ي زاولها املرخص لھ خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا ير��أ   -2

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

 فيما يتعلق ب�ّل �شاط ذات صلة.

 من النشاط ذات الصلة خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا؟هل  حقق املرخص ل  ب -2
ً
 ھ دخال

ل ذلك إجما�� الدخل ا�حقق من النشاط ذات الصلة حسبما هو مدّون �� الدفاتر وال�جالت للف��ة الواجب اإلبالغ 
ّ
�ش�

 للمعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق، بما �� ذلك الدخل ا�حقق من مصادر خ
ً
عّدة وفقا

ُ
ارج دولة اإلمارات العر�ية ع��ا امل

 املتحدة، ودون اقتطاع أي نوع من الت�اليف أو املصروفات.

�� سياق الدخل ا�حقق من املبيعات أو ا�خدمات، فإّن إجما�� الدخل �ع�ي إجما�� اإليرادات من املبيعات أو ا�خدمات 

باعة أو ت�اليف ا�خدمات.
ُ
 دون اقتطاع ت�اليف السلع امل

 تحقــق الدخـــل مــن النشــــاط ذات الصلـــة؟هــل   ج -2

 للضر�بة عندما يتّم احتسابھ عند احتساب الدخل ا�خاضع للضر�بة لشركة أجنبية أو منشأة أخرى 
ً
�عت�� الدخل خاضعا

بلُغ عن دخلها �� اإلمارات ألغراض ضر�بة الدخل ع�� الشر�ات، بصرف النظر عما إذا �ان من ا
ُ
ملمكن معنية �� ا�جموعة ت

أن �ستفيد الدخل ا�حقق �� اإلمارات من اإلعفاء أو من أي ش�ل آخر من عدم ا�خضوع لضر�بة الشر�ات �� البلد األجن�ي 

 التفاقية االزدواج الضر��ي.
ً
 بموجب قانون الضر�بة ا�ح�� أو وفقا

 السلطـــة التنظيميـــة  د -2

الواقعية لتتو�� مسؤولية مراجعة والتحقق من معلومات �� السلطة املعينة بموجب أنظمة األ�شطة االقتصادية 

 املرخص لھ فيما يتعلق بالنشاط ذات الصلة.
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د أن�ي لم أحقق أي دخل من النشاط/األ�شطة ذات الصلة خالل الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا  هـ -2
ّ

 أؤك

 منھ خالل الف�� 
ً
 ذات صلة دون أن يحققوا دخال

ً
ة الواجب اإلبالغ ع��ا غ�� مطالب�ن بتقديم املرخص لهم الذين زاولوا �شاطا

 تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية و�ثبات واقعية أ�شط��م �� اإلمارات عن الف��ة الواجب اإلبالغ ع��ا املذ�ورة.

ية أ) ير�� التأكيد إذا ما �ان املرخص لھ يزاول �شاط امللك -2�� حال اختياركم "أعمال امللكية الفكر�ة" �� السؤال ( .3

 الفكر�ة عا�� ا�خطورة

 لھ يزاول �شاط 
ً
 أن يحدد ما إذا �ان مرخصا

ً
 من أصول امللكية الفكر�ة، ينب�� عليھ أيضا

ً
إذا �ان املرخص لھ يحقق دخال

 امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة.

كر�ة و�في ب�افة املرخـــص لھ الذي يزاول �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة هو مرخص لھ يمارس �شاط امللكية الف

 املتطلبات الثالثـــة التاليـــة:

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

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

 شركـــة تنتمــي إلــى ا�جموعــة؛ أو -أ

 حث والتطو�ر الذي يقوم بھ �خص آخر يقع مقـــره فــي دولـــة أجنبيــة؛ ومقابل تمو�ل الب -ب

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

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

ً
 منفصال

ً
ة تنت�ي إ�� ا�جموعة فيما ذلك يحقق دخال

 يتعلق باستخدام أو استغالل أصول امللكية الفكر�ة.

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

 فيما يتعلق باملرخص لهم الذين يزاولون �شاط امللكية الفكر�ة عا�� ا�خطورة.

 االستثناءات هـ. 

 ير�� التأكيد ما إذا �ان املرخص لھ �ستو�� �عر�ف مصط�ح "مرخص لھ مستث�ى" .1

إذا اّد�� املرخص لھ أنھ "مرخص لھ مستث�ى" ينب�� عليھ تحديد األساس الذي يرتكز عليھ االستثناء بموجب األسئلة مـــن 

 ستثناء ا�خاص بھ. هـ) وتقديم املستندات الالزمة إلثبات وضع اال -1أ) إ�� ( -1(

ال يتوجب ع�� املرخص لھ املستث�ى تقديم تقر�ر األ�شطة االقتصادية الواقعية و�ثبات مزاولة �شاط اقتصادي واق�� �� 

 اإلمارات العر�ية املتحدة عن الف��ات الواجب اإلبالغ ع��ا ال�ي يفي خاللها بمتطلبات املرخص لـــھ املستث�ى. دولة
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 املرخص .أ.1
ّ

د أن
ّ

) مملوك بال�امل من قبل مواطن�ن إماراتي�ن أو أفراد مقيم�ن �� اإلمارات العر�ية املتحدة، 1لھ ( أؤك

 من مجموعة متعددة ا�جنسيات، و (2(
ً
 اإلمارات العر�ية املتحدةدولة ) يزاول األعمال فقط �� 3) ليس جزءا

اإلمارات العر�ية املتحدة  دولةأفراد مقيم�ن ��  ينب�� ع�� املرخص لهم اململوك�ن بال�امل من قبل مواطن�ن إماراتي�ن أو

 من مجموعة متعددة ا�جنسيات والذين يزاولون األعمال �� 
ً
اإلمارات العر�ية املتحدة فقط  دولةالذين ال �ش�لون جزءا

ل أ�شطة ذات صلة) تقديم املستندات الداعمة ذات الصلة إلثبات وضع استثنا�
ّ
�م، بما (بما �� ذلك األ�شطة ال�ي ال �ش�

 �� ذلك:

 �جـــل الشركـــاء •

 الرســم البيانــي لهي�لــة الشركـــة •

ع�� سبيل املثال: ��خة عن جواز السفر اإلمارا�ي/تأش��ة اإلقامة  -إثبات جنسية و/أو مقّر إقامة الشر�ك (الشر�اء) •

 اإلمارات العر�ية املتحدة دولة�� 

 حسابات اإلدارة �� حال �انت البيانات املالية غ�� متوفرة) ��خة عن البيانات املالية للف��ة ذات الصلة (أو •

 
ً
 تا�عا

ً
 أو كيانا

ً
 من مجموعة متعددة ا�جنسيات �� حال �انت شركتھ األم أجنبية أو �ان لديھ فرعا

ً
�عت�� املرخص لھ جزءا

، أو �� حال �ان املرخص لھ أو أي كيان إمارا�ي آخر يخضع مللكية أو سيطرة مش��كة، خ
ً
 للضر�بة فيما يتعلق أجنبيا

ً
اضعا

 بأ�شطة تتّم مزاول��ا من خالل فرع أو مؤسسة دائمة �� دولة أخرى.

 املرخص لھ هو صندوق استثمار حسب التعر�ف الوارد لـــھ فـــي األنظمـــة ب -1
ّ

د أن
ّ

 أؤك

 (حيث أّن صناديق االستثمار ال�ي
ً
 �عت�� بمثابة  ينب�� ع�� صناديق االستثمار ال�ي ال تتّم إدار��ا ذاتيا

ً
تتّم إدار��ا ذاتيا

 "أعمال إدارة صناديق االستثمار") تقديم دليل مستندي �اٍف إلثبات وضع االستثناء ا�خاص ��م، ع�� سبيل املثال:

 ��خة عن املستندات التأسيسية •

 ��خة عن دليل السياسة واإلجراءات/مذكرة املعلومات •

ق االستثمار ال�ي تّم تأسيسها خارج دولة اإلمارات العر�ية ��خة عن رخصة/��جيل صندوق االستثمار (لصنادي •

 املتحـــدة)

ل �شاطها الرئي��ي �� إصدار حقوق استثمار�ة �جمع األموال أو تجميع أموال 
ّ
"صندوق استثمار" �ع�ي املنشآت ال�ي يتمث

العوائد الناتجة عن قيام تلك  املستثمر�ن، ألغراض تمك�ن صاحب صندوق االستثمار املذ�ور من االستفادة من األر�اح أو

املنشأة �شراء أو حيازة أو إدارة أو التصرف باالستثمارات، وال �شمل املنشآت ال�ي يقوم صندوق االستثمار من خاللها 

 ج)).-1باالستثمار �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر (انظر السؤال (
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 املرخص لھ هو كيان ذات أغراض خاصة أو شركة قابضة ل ج-1
ّ

د أن
ّ

الستثمار تا�عة لصندوق استثمار حسب أؤك

 التعر�ف الوارد لھ �� األنظمة

ينب�� ع�� املرخص لهم الذين يقوم صندوق االستثمار من خاللهم باالستثمار أو مزاولة األعمال (ولكن ال �شمل ذلك 

اعمة ذات الصلة إلثبات املنشأة أو املنشآت ال�ي �ستثمر ف��ا صندوق االستثمار �ش�ل أسا��ي) تقديـــــم املستندات الد

 وضع استثنا��م، ع�� سبيل املثـــال:

الرسم البيا�ي لهي�لية صندوق االستثمار واملنشآت الفرعية القابضة لالستثمار/ الكيانات ذات األغراض ا�خاصة  •

 التا�عة لھ

 ب)). -1(انظر السؤال (اإلمارات العر�ية املتحدة  دولةإثبات ع�� وضع صنــــدوق االستثمار الذي أّسس املنشآت ��  •

لتجنب الشك، فإّن عبارة "يقوم صندوق االستثمار من خاللها بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة باالستثمار أو ممارسة 

�شاطھ" �شيـــــر إ�� أي منشآت قائمة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة وظيف��ا الوحيدة �سهيل االستثمارات ال�ي يقوم ��ا 

 ـــار.صندوق االستثمـ

 املقّر الضر��ي للمرخص لھ  د -1
ّ

د أن
ّ

 خارج دولة اإلمارات العر�يـــة املتحـــدةهو أؤك

ينب�� ع�� املرخص لهم الذي ي�ون مقّرهم الضر��ي خارج دولة اإلمارات العر�ية املتحدة والذين يخضع دخلهم من �شاط 

، تقديم املعلومات الداعمة التالية ذات صلة لضر�بة الدخل ع�� الشر�ات �� الدولة األجنبية ال�ي ي
ً
قيمون ف��ا ضر�بيـــا

 إلثبات وضـــع استثنا��م:

 الضر�بــي؛ هاتّد�� املنشأة بأ��ا �ش�ل مقّر  تفاصيل الدولة ال�ي -1

 الضر��ي؛ هارقم التعر�ف الضر��ي الصادر عن الدولة ال�ي ُيّد�� بأ��ا �ش�ل مقرّ  -2

 التالية إلثبات اإلقامة الضر�بية �� دولة أجنبية:أي من املستندات الداعمة  -3

خطاب أو شهادة محررة من قبل أو صادرة عن السلطة ا�ختصة للدولة املعنية تفيد بأّن املنشأة �عت�� بأ��ا تقيم  •

 ألغراض ضر�بة الدخل ع�� الشر�ات �� تلك الدولة؛ أو

ع�� الشر�ات، إثبات ع�� ضر�بة الدخل ع�� ��خة عن تقييم ضر�بة الدخل ع�� الشر�ات، طلب ضر�بة الدخل  •

 الشر�ات، أو أي مستند آخر صادر عن السلطة ا�ختصة للدولة املعنية.

 املرخص لھ هو فرع شركة أجنبية قائم ��  هـ -1
ّ

د أن
ّ

اإلمارات العر�ية املتحدة وأن �امل دخل الفرع اإلمارا�ي دولة أؤك

 جنبية قائمةخاضع للضر�بة �� الدولة حيث تكون الشركة األ 

 لھ مستث�ى إذا  دولة�� حال �ان املرخص لھ فرع شركة أجنبية قائم �� 
ً
اإلمارات العر�ية املتحدة، فيجوز اعتباره مرخصا

�ان �امل الدخل الذي يحققھ من �شاط ذات صلة خاضع لضر�بة الدخل ع�� الشر�ات �� الدولة �� املقّر الضر��ي 

 علومات الداعمة التالية:لشركتھ األم، مع مراعاة تقديم امل
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 تفاصيل عن الدولة حيث املقّر الضر��ي للشركة األم/ للمقّر الرئي��ي؛ -1

 رقم التعر�ف الضر��ي للمقر الرئي��ي/الشركة األم صادر عن السلطة الضر�بية ا�ختصة �� الدولة األجنبية؛ و -2

 أي من املستندات الداعمة التالية: -3

أو النماذج وا�جداول املرفقة بھ ال�ي تّم تقديمها إلثبات اإلبالغ عن الدخل ذات الصلة �� ��خة عن اإلقرار الضر��ي  •

 اإلقرار الضر��ي للمقّر الرئي��ي األجن�ي

��خـــــــة عن أي تقييم لضر�بة الدخل ع�� الشر�ات/طلب ضر�بــــــة الدخل ع�� الشر�ات �� الدولة األجنبية عن الف��ة  •

)ذات الصلة صادر من قب
ً
 ل املقّر الرئي��ي (�� حال كـــان متوفـــرا

 املعلومـــات ا�خاصــة بامللكيـــة و. 

 الشركـــة األم .1

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

 تحوز أغلبية حقوق التصو�ت لدى املرخص لھ؛ أو -أ

 لــــھ؛ أوتتمتع بحق �عي�ن أو تنحية أغلبية مجالس اإلدارة لدى املرخص  -ب

 ل��تيبات مش��كة مع الشر�اء أو األعضاء اآلخر�ــــــن ع�� أغلبية حقوق التصو�ت لدى املرخص  -ج
ً
�سيطــــــــــر وحدها وفقا

 لـــھ؛ أو

 أو سيطرة مباشرة ع�� املرخص لھ. -د
ً
 كب��ا

ً
 مباشرا

ً
 تأث��ا

ً
 تتمتع بحق ممارسة، أو تمارس فعليا

 االســــم 1-1

 ـة األم.هـــو اســم الشركـ

 رقــم التعر�ــف الضر�بـــي 1-2

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

 الضر��ي للشركة.

 العنـــوان 1-3

 هــو عنــوان الشركــة األم.

 دولــة املقــر الضر��ي 1-4

ل مقّر الضر��ي. �ع�ي الدولة ال�ي تّد��
ّ
 الشركة األم أ��ا �ش�
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 الشركـــة األم باملآل .2

 الشركة األم باملآل للمرخص لھ �� كيان من مجموعة:

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

بيق، أو قد ُيطلب منھ القيام بذلك فيما لو تّم التداول بأسهمھ �� موّحدة بموجب املعاي�� ا�حاسبية واجبة التط

 سوق عامة لألوراق املالية �� الدولة ال�ي يقع ف��ـــا مقره الضر��ي؛ و

ال توجد منشأة أخرى �� ا�جموعة تمتلك بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة مص�حة �افية �� الكيان املذ�ور تلزمھ  -ب

بموجب املعاي�� ا�حاسبية واجبة التطبيق، أو قــــــد ُيطلـــــــب منھ القيام بذلك فيما لو تّم  بإعداد بيانات مالية موحدة

 التداول بأسهمھ �� سوق عامة لألوراق املالية �� الدولة ال�ي يقع ف��ـــا مقره الضر�بـــي.

 االســــم 2-1

 هـــو اســم الشركــة األم باملآل.

 ــيرقــم التعر�ــف الضر�بـ 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

 هــو عنــوان الشركــة األم باملآل.

 دولــة املقــر الضر��ي 2-4

 الضر��ي.ها ��ائية أ��ا �ش�ل مقرّ كة األم ال�ع�ي الدولة ال�ي تّد�� الشر 

 املستفيد من امللكّية باملآل .3

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

ھ مستفيد من امللكّية %) أو أك�� من رأس املال أو حقوق امللكية  لدى املرخص لھ. و�حق للمرخص لھ أن ي�ون لدي25(

 باملآل واحد أو أك��.

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

 %) من رأس مال الشركة األجنبية.25أو غ�� مباشرة �سبة �عادل أو تتجاوز خمسة وعشر�ن باملائة (
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 ملستفيد من امللكّية باملآلنــوع ا 3-2

 �شيــــر ذلك إ�� العالقة ب�ن املستفيد من امللكّية باملآل واملرخـــص لـــھ.

 االســــم 3-3

 هـــو اســم املستفيد من امللكّية باملآل.

 رقــم التعر�ــف الضر�بـــي 3-4

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

 ف��ا املقّر الضر��ي للمستفيد من امللكّية باملآل.

 العنـــوان 3-5

 هــو عنــوان املستفيد من امللكّية باملآل

 الضر��يّر دولــة املقــ 3-6

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

 إلقـــــرارا ز. 

 جهــة االتصـــال ا�حــددة .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 ومعلومات أخرى إل��ا.

 ى "جهــة االتصــال ا�حــددة" ما يلـــي:تتضمــن األمثلــة علــ

 مديـــر عــــام املرخــص لــھ؛

 عضو مجلــس إدارة لدى املرخــص لھ؛

 ضابط التقيد واالمتثال لدى املرخــص لــھ.
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