دليــل األنشطــة ذات الصلـــة الخاصة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ()13
لسنة  9132بشأن تحديد متطلبات األنشطة االقتصادية الواقعية

مقدمـــــــــة

تقييــــم مــا إذا كـــان كيان معين تـــزاول نشــاطــا ً ذي صلــة

المــدرة للدخــل
األنشطـــة ذات الصلـــة واألنشطـــة األساسيـــة
ّ
األعمــــال المصرفيــــة
أعمــــال التأميــــن
أعمـــال إدارة صناديـــق االستثمـــار
أعمـــال التأجيـــر التمويلـــي
أعمـــال المقـــا ّر الرئيسيـــة
أعمـــال الشحـــن
أعمـــال الشركـــات القابضـــة
أعمــال الملكيـــة الفكريــة
أعمــال مراكـــز التوزيـــع والخدمـــات
المشــــورة المهنيـــة

 -3المقدمــــة
لقددددددددد أصدددددددددرت المددددددددارات اليربيددددددددة المتحدددددددددة أن مددددددددة بتدددددددداري  03أبريددددددددل 9302
األنشددددددتة االةتصددددددادية الواةييددددددة بموجدددددد ةددددددر ار مجلددددددر الددددددوزرا رةدددددد  )00ليددددددا
"( 9302األنظمةةةةةةةة")  ،ثددددددد ّ صدددددددددرت التوجيهدددددددات المتيلقدددددددة بتتبيددددددددق األن مدددددددة فددددددددي
 00سدددددددددددبتمبر  9302بموجددددددددددد القدددددددددددرار الدددددددددددوزار رةددددددددددد  )902ليدددددددددددا 9302
("التوجيهات").
تفدددددرظ األن مدددددة علدددددا الشدددددركات واألشددددددكال األخدددددر مدددددن األعمدددددال المسدددددجلة فددددددي
المدددددارات اليربيددددددة المتحدددددددة وا لتدددددي تددددددزاول نشدددددداتا م واحددددددام أو أكثددددددر مددددددن األنشددددددتة
ذات الصدددددددلة يشدددددددار إليهدددددددا ميدددددددا م بدددددددـ "األنشةةةةةةةطة ذات الصةةةةةةةلة") ،أن يكدددددددون لدددددددديها
نشدددداتا م اةتصددددداديا م واةييدددددا م فددددي المدددددارات اليربيدددددة المتحددددددة فيمددددا يتيلدددددق بتلددددد األنشدددددتة
وأن تتقيدددددد بالتزامدددددات البددددددبا وتقددددددي إةددددددرار باألنشدددددتة المينيدددددة ،ويشددددددار إلدددددا تلدددددد
األعمال في األن مة وفي هذا المستند بـ "المرخص لهم".
لغدددددرظ دعددددد األعمدددددال فدددددي المدددددارات ومسددددداعدتها علدددددا فهددددد نتددددداق وكيفيدددددة تتبيدددددق
األن مددددددة ،تتضددددددمن هددددددذإ الوثيقددددددة إرشددددددادات إضددددددافية حددددددول األنشددددددتة ذات الصددددددلة
وحدددددول األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرة للدددددددخل المرتبتددددددة بهددددددا التددددددي تدددددددعا األنشددددددتة
األساسية المدرّة للدخل .
يجددددوز تيددددديل هددددذإ الوثيقددددة مددددن وةددددت قخددددر لكددددي تيكددددر نتيجددددة المناةشددددات التددددي تددددت ّ
مددددددددددع منتددددددددددد من مددددددددددة التيدددددددددداون االةتصدددددددددداد والتنميددددددددددة المينددددددددددي بالممارسددددددددددات
الضريبيـــــددددددـة الضددددددارة ،ومددددددع مجموعددددددة ةواعددددددد السددددددلو فددددددي االتحدددددداد األوروبددددددي
بشددددددددأن الضددددددددرائ التجاريددددددددة ،وكددددددددذل نتيجدددددددد ة الخبددددددددرات التددددددددي سددددددددو تكتسددددددددبها
المدددددددددارات والددددددددددول األخدددددددددر عقددددددددد تتبيدددددددددق تشدددددددددريياتها الخاصدددددددددة باألنشددددددددددتة
االةتصاديـــة الواةيية.
ال يغندددددي هدددددذا الدددددددليل عدددددن ةيددددددا األعمدددددال فددددددي المدددددارات اليربيددددددة المتحددددددة بدددددد جرا
تقدددددددي االستفسددددددارات والتقييمددددددات الخاصددددددة بهددددددا أو عددددددن اللجددددددو إلددددددا رأ مستشددددددار
مهني في حال كان لديها أ ش حول التزاماتها الناشئة عن األن مة.

يتوجــــددددددددددـ ةــددددددددددـرا ة هددددددددددذا الدددددددددددليل بددددددددددالتزامن مددددددددددع األن مددددددددددة ،والتوجيهددددددددددات،
واألسئلـــــدددددـة المتداولددددددة التددددددي يمكددددددن االتددددددبت عليهددددددا بالضددددددغت علددددددا الددددددروابت ذات
الصلــــة أدنـــاإ.
األن مــــــة:
* ةددددددرار مجلددددددر الدددددددوزرا رةدددددد  )00ليددددددا  9302بشدددددددأن أن مددددددة األنشدددددددتة
االةتصاديـــة الواةييــــة
* ةدددددددددرار مجلدددددددددر الددددددددددوزرا رةددددددددد  )25ليددددددددددا  9302بتحديدددددددددد السددددددددددتات
التن يميــــة
التوجيهــــــات:
* القدددددددرار الدددددددوزار رةددددددد  )902ليدددددددا  9302بشدددددددأن ب صددددددددار التوجيهدددددددات
الخاصة بتنفيذ أحكا ةرار مجلر الوزرا رة  )00لسنة .9302
األسئلــــة المتداولــــة:
*
https://www.mof.gov.ae/en/StrategicPartnership
s/Pages/ESR.aspx
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تنتبدددددق األن مددددددة علددددددا الشددددددركات واألشددددددكال األخدددددر مددددددن األعمددددددال المسددددددجلة فددددددي
المددددددارات اليربيددددددة المتحدددددددة ،بمددددددا فددددددي ذلدددددد المندددددداتق الحددددددرة أو المندددددداتق الماليددددددة
الحرة ،والتي تزاول أ من األنشتة االةتصادية الواةيية التاليـــة:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

األعمــــال المصرفيــــة
أعمــــال التأميــــن
أعمـــال إدارة صناديـــق االستثمـــار
أعمـــال التأجيــــر التمويلـــي
أعمـــال المقـــا ّر الرئيسيـــة
أعمـــال الشحـــن
أعمـــال الشركـــات القابضـــة
أعمــال الملكيـــة الفكريــة
أعمــال مراكـــز التوزيـــع والخدمـــات

يُتوةدددددع مدددددن األعمددددددال فدددددي المدددددارات أن تيتمددددددد نهجدددددا م يقضدددددي بددددددأنّ الجدددددوهر يغلدددددد
علدددددا الشددددددكل لتحديدددددد مددددددا إذا كانددددددت تدددددزاول نشدددددداتا م ذ صدددددلة أ ال ،وبنتيجددددددة ذلدددددد
فيمددددا إذا كانددددت تقددددع ضددددمن نتدددداق األن مددددة مدددددن عدمدددد  .ةددددد يتتلدددد هددددذا التحديددددد مدددددن
األعمددددال فدددددي المددددارات أن تن دددددر لدددددير فقددددت فدددددي األنشدددددتة المددددذكورة فدددددي رخصدددددتها

التجاريدددددة أو فدددددي شدددددهادة التسدددددجيل الخاصدددددة بهدددددا بدددددل أن تقدددددو كدددددذل بتقيدددددي األنشدددددتة
التي زاولتها خبل الفترة المالية المينيـــة.
ال يسدددددددتلز بالضدددددددرورة أن تكدددددددون األعمدددددددال فدددددددي المدددددددارات تقدددددددو فيليدددددددا م بممارسدددددددة
إحددددد فئدددددات األعمدددددال الموضددددحة أعدددددبإ لكدددددي تيتبدددددر أنهددددا تدددددزاول نشددددداتا م ذ صدددددلة،
علدددددا سدددددبيل المثدددددال سدددددو

ييتبدددددر االسدددددتب السدددددلبي للددددددخل بموجددددد

إيجدددددار تمدددددويلي

أن يشكل مزاولة ألعمال التأجيــر التمويلي.
يجدددددوز أن يدددددزاول المدددددرخش لهددددد أكثدددددر مدددددن نشدددددات واحدددددد ذات صدددددلة خدددددبل تفددددددر
الفتدددددرة الماليدددددة ،وسدددددو

يتتلددددد ذلددددد مدددددن المدددددرخش لددددد الميندددددي أن يثبدددددت النشدددددات

االةتصدددداد الدددددواةيي فيمدددددا يتيلددددق بكدددددل نشدددددات ذات صدددددلة ،مددددا لددددد تكدددددن األنشدددددتة ذات
الصدددددددلة األخدددددددر مسددددددداعدة أو إضدددددددافية لنشددددددددات ذات صدددددددلة رئيسدددددددي .فدددددددي بيددددددددظ
الحددددداالت يمكدددددن أن يقدددددو المدددددرخش لدددددد بتوحيدددددد األنشدددددتة ذات الصدددددلة المسدددددداعدة أو
الضددددددافية تحددددددت النشددددددات ذات الصددددددل ة الرئيسددددددي لمنددددددع ازدواجيددددددة البددددددبا .ونندددددداة
فددددددي البنــدددددددـود التاليددددددة الحددددددداالت التددددددي يُصددددددد ّر فيهددددددا بالقيــدددددددـا بالبــددددددـبا علــدددددددـا
نحـــو موحّـــد:
* البنــــد  :0- 0األعمـــال المصرفيـــة
* البنــــد  :4- 0أعمـــال التأجيــر التمويلـــي
* البنــــد  :2- 0أعمـــال المقـــا ّر الرئيسيـــة
* البنــــد  : 2- 0أعمــال مراكـــز التوزيــع والخدمـــات
يخضدددددددع المدددددددرخش لددددددد لمتتلبدددددددات النشدددددددات االةتصددددددداد الدددددددواةيي الموضددددددد فدددددددي
األن مدددددددة اعتبــــــدددددددـار ما مدددددددن التددددددداري الدددددددذ يباشدددددددر فيددددددد المدددددددرخش لددددددد مزاولدددددددة
النشـــــــدددددـات ذ الصلــــــددددددـة ،أو بالنسدددددبة للسددددددنوات الماليدددددة التددددددي تبددددددأ فددددددي أو بيددددددد
 0ينايـــدددددـر  9302فدددددي حـــــدددددـال كـــدددددـان المددددددرخش لددددد ةائمدددددا م ةبدددددل تددددداري نفـــددددددـاذ
األن مـــة.

المــدرة للدخــل
 -1األنشطـــة ذات الصلـــة واألنشطـــة األساسيـــة
ّ
م
إن تحديدددددد مددددددا إذا كدددددان الكيددددددان القددددددائ فدددددي الدولددددددة يمددددددارر نشددددداتا ذا صددددددلة يترتدددددد
عليدددد تحديدددد د مددددا إذا كددددان ذلدددد الكيدددددان ييتبددددر مددددرخش لدددد وبالتددددالي يخضددددع لنتددددداق
تتبيق األن مة .1
يتوجددددددد علدددددددا المدددددددرخش لددددددد أن يثبدددددددت النشدددددددات االةتصددددددداد الدددددددواةيي وأن يقددددددد ّد
إةدددددرارام بهدددددذا الخصدددددوش فيمدددددا يتيلدددددق بدددددالفترات الماليدددددة التدددددي تددددد ّ خبلهدددددا تحقيدددددق أ
دخل إجمالي من النشات ذ الصلة.
ألغددددددراظ هددددددذإ األن مددددددة ،فدددددد نّ مصددددددتل دخددددددل إجمددددددالي يينددددددي كافددددددة اليددددددرادات
مهمدددددا كددددددان مصدددددددرها وأيددددددا م كدددددان تريقددددددة تحصدددددديلها ،بمددددددا فدددددي ذلدددددد إيددددددرادات بيددددددع
المخددددددزون والممتلكدددددددات ،الخدددددددمات ،األتددددددداوات ،الفوائددددددد ،األةسدددددددات ،أربددددددا األسددددددده
وأ مبالغ أخر .
أحدددددددد متتلبددددددددات إثبددددددددات النشدددددددات االةتصدددددددداد الددددددددواةيي هدددددددو أندددددددد يتوجدددددددد علددددددددا
المرخـــــدددددـش لددددد أن يدددددزاول نشددددداتا م أساسددددديا م مددددددرام للددددددخل فيمدددددا يتيلدددددق بنشدددددات أو
بأنشتتـــــددددددـ ) ذ الصدددددددلة فدددددددي دولددددددة المدددددددارات اليربيدددددددة المتحدددددددة .أمدددددددا األنشدددددددتة
األساسيــــــددددددـة المدددددددرّة للدددددددخل فهددددددي األنشدددددددتة التددددددي يكددددددون لهددددددا أهميددددددة مركزيدددددددة
بالنسدددددبة للمرخــــددددددـش لددددد النتددددددات الدددددددخل الجمدددددالي الددددددذ يتحقدددددق مددددددن نشددددددات ذ
الصلــــة.
لقددددددد وضددددددحت التوجيهددددددات أنّ األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل المدرجددددددة فددددددي
األن مدددددة بالنسدددددبة لكدددددل نشدددددات ذ صدددددلة ال تشدددددكل ةائمدددددة شددددداملة لكافدددددة تلددددد األنشدددددتة
فيمدددددا يتيلدددددق بكدددددل نشدددددات ذ صدددددلة ،ولدددددير مدددددن الضدددددرور أن يقدددددو المدددددرخش لددددد
بمزاولدددددة كافدددددة األنشدددددتة األساسدددددية المددددددرّة للددددددخل المدرجدددددة فدددددي األن مدددددة .وبالتدددددالي
يتوجددددد علدددددا المدددددرخش لددددد أن يأخدددددذ بيددددددين االعتبدددددار األنشدددددتة التدددددي يحقدددددق منهددددددا
دخلدددد الجمدددددالي وأن يتأكدددددد مددددن أنّ تلددددد األنشدددددتة األساسدددددية المدددددرّة للددددددخل تدددددت ّ فدددددي
دولة المارات اليربية المتحدة.
عندددددددما تقتضددددددي األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل اتخدددددداذ ةددددددرارات تتيلددددددق بهدددددددا،
يتوجددددددد عندئددددددددذب أن تتواجدددددددد غالبيددددددددة األشدددددددخاش الددددددددذين يتخدددددددذون القددددددددرارات فددددددددي
المددددارات اليربيددددة المتحدددددة عنددددد اتخدددداذ القددددرار المينددددي لكددددي ييتبددددر هددددذا األخيددددر أندددد
اتخذ في المارات اليربية المتحدة.
تنددددداة البندددددود التاليدددددة النتددددداق المقصدددددود لكدددددل نشدددددات ذ صدددددلة واألنشدددددتة األساسدددددية
المدددددددرّة للدددددددخل المتيلقددددددة بهددددددا ،وتتضددددددمن أمثلددددددة عـــــددددددـن سدددددديناريوهات ةددددددد تخضددددددع
المرخش ل أو ال تخضي لألن مة باالعتماد علا أنشتتــــــ .
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إنّ الغدددددرظ مدددددن األمثلدددددة الدددددواردة فدددددي دليدددددل األنشدددددتة ذات الصدددددلة هدددددذا أن تشكـدددددـل
إرشددددادات عامدددددة فدددددي سدددددياق النشدددددات ذ صددددلة الميددددديّن الدددددذ تدددددت ّ مناةشتــــــــدددددـ فدددددي
البندددددد الميندددددي ،ويجددددد أن تن دددددر األعمدددددال فدددددي المدددددارات فيمدددددا إذا كانـــدددددـت األنشدددددتة
الموضحة في أ من األمثلة ةد تشكل نشاتا م ذ صلــــة آخـــر.
 3-1األعمــــال المصرفيــــة
يينددددددي مصددددددتل األعمددددددال المصددددددرفية نشددددددات ةبددددددول الودائددددددع النقديددددددة التددددددي يجددددددوز
سددددددحبها أو التدددددددي يسددددددتحق سددددددددادها عندددددددد التلدددددد أو بيدددددددد فتددددددرة محدددددددددة ،أو الحقدددددددا م
لختددددار ،بموجددددد شدددددي أو غيدددددر ذلددددد  ،وتينددددي كدددددذل اسدددددتخدا كامدددددل تلددددد الودائدددددع
أو جز منها في:
أ  -إنشدددددددا أو مدددددددن تسدددددددهيبت القدددددددروظ ،السدددددددلفيات  ،السدددددددح علدددددددا المكشدددددددو ،
الضمانـــات أو التسهيـــبت االئتمانية المماثلـــة؛ أو
 إنشــــا االستثمــــارات لحســـا المرخـــش لـــ وعلـــا مسؤوليتـــ .إنّ المددددددرخش لهددددددد الددددددذين يزاولدددددددون األعمددددددال المصدددددددرفية فددددددي المدددددددارات اليربيدددددددة
المتحددددددددة يكدددددددون لدددددددديه بصدددددددورة عامدددددددة رخصدددددددة بصدددددددفة بنددددددد تجدددددددار أو فئدددددددة
تددددددرخيش ميادلددددددة تخددددددوّ ل ةبددددددول الودائددددددع وتصدددددددر إمددددددا عددددددن المصددددددر المركددددددز
بالنسددددددبة لمددددددرخش لدددددد يددددددزاول أعمالدددددد داخددددددل دولددددددة المددددددارات) ،أو تصدددددددر عددددددن
سدددددلتة دبدددددي للخددددددمات الماليدددددة بالنسدددددبة لمدددددرخش لددددد يقدددددع مقدددددرإ فدددددي مركدددددز دبدددددي
المددددالي اليددددالمي) ،أو عدددددن هيئددددة تن دددددي الخدددددمات الماليددددد ة بالنسددددبة لمدددددرخش لدددد يقدددددع
مقددددرإ فددددي سددددوق أبدددددو بي اليددددالمي) .أمددددا بالنسددددبة للمدددددرخش لدددد الددددذ يشددددكل جدددددز ام
مددددددن مجموعددددددة مصددددددرفية ويقددددددد فقــددددددـت خدددددددمات المشددددددورة أو الترتيدددددد أو خدددددددمات
أخدددددر إلددددددا عمددددددب المجموعددددددة المصددددددرفية فددددددب ييتبددددددر عدددددداد مة أندددددد يددددددزاول أعمدددددداالم
مصددددرفية علدددددا الدددددرغ مددددن أنددددد ينبغدددددي عليدددد أن ين دددددر فيمدددددا إذا كددددان يدددددزاول نشدددددات
ذ صلة آخر).
ال تيتبددددددر أعمددددددال مصددددددرفية ألغددددددراظ هددددددذإ األن مددددددة األعمددددددال التددددددي تددددددت ّ مزاولتهددددددا
فددددددي المدددددددارات وتيمددددددل فدددددددي مجددددددل صدددددددر اليمددددددبت األجنبيدددددددة وتحويددددددل المبدددددددالغ
الماليدددددة ،وكدددددذل األمدددددر بالنسدددددبة لتلددددد التدددددي تيمدددددل بصدددددفة وسددددديت فدددددي بيدددددع وشدددددرا
األسدددددده والسدددددددن دات المحليدددددددة واألجنبيدددددددة ،واليمددددددبت والسدددددددلع وميدددددددامبت األسدددددددواق
المالية.
يحدددددددق للمددددددددرخش لهدددددددد الددددددددذين يزاولدددددددون األعمددددددددال المصددددددددرفية أن يقدددددددددموا كددددددددذل
خدددددددمات أو يزاولددددددوا أنشددددددتة اليجددددددار أو التمويددددددل كجددددددز عدددددداد مددددددن عملياتهـــــددددددـ
التجاريددددددة ،ومددددددن أجددددددل تفدددددداد ازدواجيددددددة البددددددبا ،ال ييتبددددددر هددددددؤال المرخــــددددددـش
لهدددد كدددددذل أنهدددد يزاولدددددون أعمدددددال منفصددددلة فدددددي مجدددددال مراكددددز التويدددددع والخددددددمات أو
أعمدددددددال التأجيــددددددددـر التمدددددددويلي وال يحتدددددددداجون بالتددددددددالي لثبدددددددات النشددددددددات االةتصدددددددداد
الواةيي فيما يتيلق بتل األنشتة ذ الصلة المساعدة علا حدة.
األنشتــة األساسيــة المــدرّة للدخــل الخاصــة باألعمــال المصرفيــة

تدددددنش األن مددددددة علدددددا األنشددددددتة األساسددددددية المددددددرّة للدددددددخل التاليدددددة بالنسددددددبة لألعمددددددال
المصرفيــــة:
* جمددددددع األمددددددوال وإدارة المخدددددداتر بمددددددا فددددددي ذلدددددد مخدددددداتر االئتمددددددان واليمددددددبت
والفوائددددددد – بالضددددددافة إلددددددا ةبددددددول الودائددددددع مددددددن عامددددددة الجمهددددددور ،فدددددد نّ نشددددددات
جمدددددددع األمددددددددوال يشدددددددمل أيضددددددددا م جمددددددددع رؤور األمدددددددوال وإصدددددددددار السددددددددندات أو
اللجددددددو إلدددددددا أسددددددواق المدددددددال .وتهددددددد أنشدددددددتة إدارة المخدددددداتر التدددددددي تزاولهدددددددا
األعمدددددال المصدددددرفية إلدددددا ضدددددمان عدددددد تمكدددددل القاعددددددة الرأسدددددمالية للمدددددرخش لددددد
والسددددددديترة علددددددددا تكلفددددددددة األمددددددددوال ،ويُتوةددددددددع أن يددددددددت ّ أدا الو ددددددددائ الرئيسددددددددية
واتخددددداذ القدددددرارات المرتبتدددددة بهدددددا فيمدددددا يتيلدددددق بتلددددد األنشدددددتة ،داخدددددل المدددددارات
اليربية المتحدة.
* اتخدددددداذ مراكددددددز التحددددددوّ ت – حيدددددد يخفدددددد المددددددرخش لدددددد مددددددن المخدددددداتر عددددددن
تريدددددق اتخددددداذ مراكددددددز ميارضدددددة أو تيويضدددددية ،ولكددددددن يتوجددددد علدددددا المددددددرخش
لدددددد أن يثبددددددت أنّ األنشددددددتة واتخدددددداذ القددددددرارات ذات الصددددددلة تددددددت ّ فددددددي المددددددارات
اليربية المتحدة.
* تددددددوفير القددددددروظ والتسدددددددهيبت االئتمانيددددددة أو خدددددددمات ماليدددددددة أخددددددر لليمدددددددب
– يُتوةددددددع أن يقددددددو الكيددددددان الددددددذ يددددددزاول األعمددددددال المصددددددرفية بدددددد ةراظ عميلدددددد
أو اسدددددتثمار ودائدددددع هدددددذا األخيدددددر واألمدددددوال المتدددددوفرة األخدددددر بدددددأ شدددددكل آخدددددر.
أمدددددددا مصدددددددتل عميدددددددل هندددددددا فلدددددددير محصدددددددورام بددددددداألفراد بدددددددل يشدددددددمل أيضددددددددا م
الشركات والمؤسسات المالية األخر .
* إدارة رؤور األمددددددددوال وإعددددددددداد التقددددددددارير للمسددددددددتثمرين أو أل هيئددددددددة حكوميددددددددة
مددددددع و ددددددائ تتيلددددددق بالشددددددرا علددددددا تلدددددد األعمددددددال أو تن يمهددددددا – إنّ القتددددددات
المصددددرفي مددددن علددددا نحدددددو مكثدددد وينتددددو علددددا مختلددددد التقددددارير التددددي تقدددددد
إلددددددا هيئددددددات التن ددددددي و المسددددددتثمرين ،لددددددذا يُتوةددددددع مددددددن المددددددرخش لدددددد أن يددددددؤد
و ائفدددددددد وأنشددددددددتت المتيلقددددددددة بالتقددددددددارير وإعددددددددداد التقددددددددارير داخددددددددل المددددددددارات
اليربية المتحدة.
أمثلــــــة:
 - 0يقدددددد إيددددد بددددددي سدددددي بندددددد يدددددو كيدددددد ) خددددددمات الحسددددددابات الجاريدددددة ،حسددددددابات
التددددددوفير ،القددددددروظ ،بتاةددددددات االئتمددددددان ،والمنتجددددددات والخدددددددمات األخددددددر إلددددددا
عمددددب أفددددراد وشددددركات مددددن خددددبل عدددددد مددددن الفددددروت التابيددددة لدددد فددددي المددددارات
اليربيددددددة المتحدددددددة ،إن هددددددذا البندددددد يددددددزاول بوضددددددو نشددددددات األعمددددددال المصددددددرفية
ويخضع لألن مة.
 - 9يشدددددددددكل بيدددددددددد كيدددددددددو آر الفددددددددددرت المددددددددداراتي لقسدددددددددد الخددددددددددمات المصددددددددددرفية
االسدددددتثمارية اليائدددددد لمجموعدددددة إر تدددددي فدددددي المصدددددرفية .وتشدددددمل أنشدددددتة بيدددددد
كيددددددو آر االكتتددددددا فددددددي سددددددندات ديددددددن جديدددددددة واألوراق الماليددددددة ،تسددددددهيل وتقدددددددي
المشددددددددورة إلدددددددددا المشدددددددددترين والبدددددددددائيين حددددددددول عمليدددددددددات الددددددددددم واالسدددددددددتحواذ

وتسدددددددويق المنتجدددددددات الماليدددددددة .وعلدددددددا الدددددددرغ مدددددددن أنددددددد يُصددددددد ّر لددددددد بموجددددددد
رخصدددددددة األعمدددددددال المصدددددددرفية االسدددددددتثمارية الماراتيدددددددة ةبدددددددول الودائدددددددع التدددددددي ال
يقدددددلّ تددددداري اسدددددتحقاةها عدددددن سدددددنتين اثنتدددددين ،إال ّ أنّ تمويدددددل بيددددد كيدددددو آر محددددددود
بددددداالةتراظ مدددددن مركدددددزإ الرئيسدددددي ومدددددن بندددددو أخدددددر  ،ولدددددن ييتبدددددر بيددددد كيدددددو
آر أنددددد يدددددزاول األعمدددددال المصدددددرفية كمدددددا أنددددد لدددددن يخضدددددع لألن مدددددة علدددددا هدددددذا
األسار فقت.
 - 0يشددددددددكل إ إن أو الفددددددددرت المدددددددداراتي لمجموعددددددددة جيدددددددد كيدددددددد إل المصدددددددددرفية
التدددددي تقدددددد خددددددمات األعمدددددال المصدددددرفية لألفدددددراد والشدددددركات حدددددول اليدددددال  .أمدددددا
أنشدددددددددتة إ إن أو فهدددددددددي محددددددددددودة بتقددددددددددي المسددددددددداعدة والمشدددددددددورة ل مدددددددددارات
اليربيدددددددة المتحدددددددددة واليمددددددددب الةليميددددددددين حدددددددول منتجددددددددات وخدددددددددمات مجموعددددددددة
جيددددددد كيددددددد إل المصدددددددرفية ،بمدددددددا فدددددددي ذلددددددد المسددددددداعدة فدددددددي عمليدددددددة فتـــــدددددددـ
الحسدددددابات لدددددد الكياندددددات التابيدددددة لتلددددد المجموعدددددة والتدددددي يقدددددع مقرهدددددا الرئيسدددددي
خدددددددارت المدددددددارات اليربيدددددددة المتحددددددددة .وبالتدددددددالي فددددددد نّ إ إن أو ذ . .ال تيتبددددددددر
أنهددددا تددددزاول األعمدددددال المصددددرفية لمجددددرّد أنهدددددا تشددددكل جددددز ام مدددددن نفددددر مجموعدددددة
الشدددددركات ،ولدددددن تيتبدددددر ا لمسددددداعدة فددددددي فدددددت الحسابــــــدددددـات المصرفيــــدددددـة أنهددددددا
تشدددددكل أنشدددددتة ةبدددددول واسدددددتب الودائدددددع ،إال ّ أنددددد يجدددددوز علدددددا الدددددرغ مدددددن ذلددددد
اعتبددددددددددار إ إن أو أنهددددددددددا تددددددددددزاول أعمددددددددددال مراكددددددددددز التوزيددددددددددع والخدددددددددددمات
وإخضاعها لنتاق األن مة علا هـــذا األســـار.
 9-1أعمــــال التأميــــن
يينددددددي مصدددددددتل أعمددددددال التدددددددأمين نشددددددات ةبدددددددول المخدددددداتر عدددددددن تريددددددق إبدددددددرا أو
تنفيددددذ عقدددددود التدددددأمين فدددددي ةتددددداعي التدددددأمين علدددددا الحيددددداة وتدددددأمين المخددددداتر علدددددا حددددد ّد
سوا  ،بما في ذل عقود إعادة التامين وترتيبات التأمين االحتكار .
يدددددت ّ تن دددددي النشدددددات المددددداراتي بمزاولدددددة أعمدددددال التدددددامين إمدددددا بواسدددددتة هيئدددددة التدددددأمين
ل مددددددارات اليربيددددددة المتحدددددددة بالنسددددددبة لمددددددرخش لدددددد يقددددددع مقددددددرإ الرئيسددددددي داخددددددل
الدولددددة ) أو بواسددددتة هيئددددة دبدددددي للخدددددمات الماليددددة بالنسددددبة لمدددددرخش لدددد يقددددع مقدددددرإ
فددددددي مركدددددددز دبددددددي المدددددددالي اليددددددالمي) ،أو بواسدددددددتة هيئددددددة تن دددددددي الخدددددددمات الماليدددددددة
بالنسبة لمرخش ل يقع مقرإ الرئيسي في سوق أبو بي اليالمي).
ولمندددددع البدددددبا المدددددزدوت ال ييتبدددددر المدددددرخش لهددددد الدددددذين يقددددددمون خددددددمات التدددددأمين
االحتكار أنه يزاولون كذل أعمال مراكز التوزيع والخدمات.
أمدددددددا بالنسددددددددبة لوسددددددددتا ووكدددددددب التددددددددأمين واألعمددددددددال األخدددددددر التددددددددي تقددددددددد فددددددددي
المدددددارات اليربيدددددة المتحددددددة خددددددمات تتيلددددددق بالتدددددأمين والتدددددي ال تنتدددددو علدددددا ةبددددددول
كامددددددل أو بيددددددظ المخدددددداتر المددددددؤمّن عليهددددددا ،فددددددب ييتبددددددروا مشددددددمولين فددددددي تيريدددددد
أعمددددال التددددأمين علددددا الددددرغ مددددن أنهدددد ةددددد يزاولددددون أنشددددتة تنتمددددي إلددددا فئددددة نشددددات
ذ صلة آخر.

األنشتــة األساسيــ ة المــدرّة للدخــل الخاصــة بأعمــال التأميـــن
تددددددنش األن مددددددة علددددددا األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل التاليددددددة بالنسددددددبة ألعمددددددال
التأميـــــن:
*

التنبدددددددؤ بالمخددددددداتر واحتسدددددددابها – تنتددددددددو هدددددددذإ األنشدددددددتة األساسدددددددية المدددددددددرّة
للدددددددخل علددددددا تحديددددددد كدددددد واحتمددددددال وةددددددوت الحددددددد

المددددددؤمن عليدددددد والتكدددددددالي

المحتملددددة التددددي ةددددد تنشددددا عندددد  ،والتأكدددددد مددددن أنّ األةسددددات المفروضددددة تتناسدددد مدددددع
المخاتر المقبولة.
*

التدددددأمين وإعددددددادة التددددددأمين ضددددد ّد المخدددددداتر وتقدددددددي خددددددمات أعمددددددال التددددددأمين إلددددددا
اليمدددددددب

– تشدددددددمل هدددددددذإ األنشدددددددتة األساسدددددددية المددددددددرّة للددددددددخل تدددددددأمين حددددددداملي

وثدددددائق التدددددأمين ضدددددد مخددددداتر مييّندددددة وتدددددوفير إعدددددادة التدددددأمين لشدددددركات التأميـــدددددـن
الرئيسيــــة.
*

االكتتدددددددا

فدددددددي التدددددددأمين وإعدددددددادة التدددددددأمين  -تشدددددددير هدددددددذإ األنشدددددددتة األساسدددددددية

المدددددددرّة للددددددددخل إلددددددا تقيدددددددي وتحليدددددددل مخدددددداتر وثيقدددددددة التددددددأمين وتحديدددددددد أسددددددديار
المخاتر القابلة للتأمين المقبولة.
أمثلــــــة:
 - 0تقدددددددد شدددددددركة فيرسدددددددت اليددددددد

ذ . .إ ت ) التدددددددأمين علدددددددا الحيددددددداة والتدددددددأمين

الصدددددددحي وتددددددددأمين السدددددددديارات فدددددددي ومددددددددن المددددددددارات اليربيدددددددة المتحدددددددددة ويددددددددت ّ
تن يمهدددددددا بصدددددددفة شدددددددركة تدددددددأمين خاضدددددددية لهيئدددددددة التدددددددأمين الماراتيدددددددة ،وبالتدددددددالي
تقددددددو هدددددددذإ الشدددددددركة بوضدددددددو بأعمددددددال التدددددددأمين وتخضدددددددع لمتتلبدددددددات األنشدددددددتة
االةتصادية الواةيية.
 - 9شدددددددد ركة انترميدددددددددييريكو ذ . .إ ت ) هددددددددي وسددددددددديت تددددددددأمين ،وتسدددددددداعد وتمثدددددددددل
المسدددددتهلكين فددددددي ابدددددرا وشددددددرا التدددددأمين وتقددددددد خددددددماتها إلددددددا شدددددركات التددددددأمين
لتسدددددهيل وتكملدددددة عمليدددددة إبدددددرا التدددددأمين .يدددددت ّ تن دددددي هدددددذإ الشدددددركة بصدددددفة وسددددديت

تددددددأمين وال يُتلددددددد منهدددددددا أن تخضدددددددع ألن مددددددة شدددددددركات التأميــــــدددددددـن ،إذ إنهدددددددا ال
تزاول نشات التأمين وال تخضع بالتالي لألن مـــة علا هــــذا األســـار.
 1- 1أعمــــال إدارة صناديـــق االستثمـــار
يشددددددددمل تيريدددددددد مصددددددددتل أعمددددددددال إدارة صددددددددناديق االسددددددددتثمار المددددددددرخش لهدددددددد
الدددددددذين يقددددددددمون خددددددددمات إدارة االسدددددددتثمارات بندددددددا م علدددددددا سدددددددلتته التقديريدددددددة فيمدددددددا
يتيلــق بــ صناديــق االستثمــار المحلية أو األجنبية.
وتتضددددددددمن خددددددددددمات إدارة صددددددددناديق االسدددددددددتثمار وفقدددددددددا م للسددددددددلتة التقديريدددددددددة اتخددددددددداذ
ةددددددرارات االسدددددددتثمار ،وبيددددددع االسدددددددتثمارات ،واتخددددددداذ القددددددرارات المتيلقدددددددة بالمخددددددداتر
بالنيابدددددة عدددددن صدددددندوق االسدددددتثمار ،وبالتدددددالي فددددد نّ الشدددددركات الماراتيدددددة التدددددي تدددددزاول
نشدددددددات إدارة األعمدددددددال االداريدددددددة لصدددددددناديق االسدددددددتثمار ،الحددددددداف األمدددددددين ،المشدددددددورة
االسدددددددتثمارية ،وسدددددددواها مدددددددن الخددددددددمات المتيلقدددددددة بالصدددددددناديق االسدددددددتثمارية ال تيتبدددددددر
أنها تزاول أعمال إدارة صناديق االستثمار.
وال ييتبددددددددر صددددددددندوق االسددددددددتثمار بحدددددددد ّد ذاتدددددددد أندددددددد نشددددددددات أعمددددددددال إدارة صددددددددناديق
االسددددددتثمار مددددددا لدددددد يكددددددن صددددددندوةا م يدددددددير نفسدددددد بنفسدددددد أ يكددددددون مدددددددير االسددددددتثمار
وصندوق االستثمار جز ام من نفر الكيان).
إذا اتخدددددذ صدددددندوق االسدددددتثمار شدددددكل شدددددراكة ولديددددد شدددددري عدددددا يتخدددددذ شدددددكل شدددددركة
ومدددددددددير لصددددددددندوق االسددددددددتثمار ميددددددددام ،يخضددددددددع مدددددددددير صددددددددندوق االسددددددددتثمار وحدددددددددإ
لألن مددددددة إذا كدددددددان الشدددددددري ا ليدددددددا ال يددددددزاول أنشدددددددتة تجاريدددددددة منفصدددددددلة عدددددددن دورإ
كشري عا لصندوق االستثمار.
األنشتـدددددددددـة األساسيـدددددددددـة المـدددددددددـدرّة للدخـدددددددددـل الخاصـدددددددددـة بأعمـدددددددددـال إدارة صدددددددددناديق
االستثمـــار
تددددددنش األن مددددددة علددددددا األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل التاليددددددة بالنسددددددبة ألعمددددددال
إدارة صناديـــق االستثمــار:
* اتخددددداذ القدددددرارات بشدددددأن امدددددتب وبيدددددع االسدددددتثمارات – تنتدددددو هدددددذإ األنشددددددتة
األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل علددددددا القيدددددددا بصددددددورة مسددددددتقلة بالدراسددددددة والمداولدددددددة
واتخددددداذ ةددددددرارات االسدددددتثمار وبيددددددع المنتجددددددات ،أمدددددا المددددددرخش لددددد الددددددذ يتبددددددق
فقددددددددت القددددددددرارات التددددددددي يتخددددددددذها كيددددددددان آخددددددددر فيمددددددددا يتيلددددددددق بددددددددامتب وبيددددددددع
اال سدددددددتثمارات دون القيدددددددا بتقيدددددددي مسدددددددتقل ةبدددددددل اتخددددددداذ الختدددددددوات أو القدددددددرارات
البزمدددددة لنفددددداذ القدددددرارات اليائددددددة لبسدددددتثمار أو بيدددددع االسدددددتثمار ،ف نّددددد ال يدددددزاول
النشات األساسي المد ّر للدخل.
مددددددن الحقددددددائق التجاريددددددة أندددددد ال يمكددددددن لمدددددددير أو أعضددددددا لجنددددددة االسددددددتثمار أن
يتمركدددددزوا جمدددددييه فدددددي المدددددارات اليربيدددددة المتحددددددة أو أن يتواجددددددوا فيليدددددا م فيهدددددا
عنددددددد اتخدددددداذ أ ةددددددرارات لبسددددددتثمار أو سددددددح االسددددددتثمار ،ولكددددددن لكددددددي ييتبددددددر
النشددددات األساسدددددي المددددد ّر للددددددخل أندددد تددددد ّ فددددي المدددددارات اليربيددددة المتحددددددة ،يجددددد

أن تكددددددددون غالبيددددددددة هددددددددؤال الددددددددذين اتخددددددددذوا القددددددددرارات متواجدددددددددين فيليددددددددا م فددددددددي
المارات عند اعتماد القرارات المينية.
* احتسددددددددددا المخدددددددددداتر واالحتياتددددددددددات – تنتددددددددددو إدارة صددددددددددندوق االسددددددددددتثمار
علدددددددا تحديددددددددد وةيددددددددار ومراةبدددددددة والددددددددتحك بالمخدددددددداتر التدددددددي تتيلددددددددق بيمليددددددددات
صدددددندوق االسدددددتثمار واسدددددتثمارات  .ويشدددددير النشدددددات األساسدددددي المدددددد ّر للددددددخل إلدددددا
األنشددددددتة المتيلقددددددة بالمخددددددداتر التددددددي يتيددددددرظ لهدددددددا صددددددندوق االسددددددتثمار ككدددددددلّ،
مقارند م
ددددة بحسدددددابات المخددددداتر المنفصدددددلة التدددددي تتيلدددددق بمجدددددال واحدددددد مدددددن المخددددداتر
القابلددددددة للتتبيدددددددق والتددددددي ال تأخدددددددذ بيددددددين االعتبدددددددار كافددددددة المخددددددداتر ذات الصدددددددلة
التددددددي تنتبدددددددق علدددددددا صددددددندوق االسدددددددتثمار ومبدددددددالغ االحتياتيددددددات البزمدددددددة علدددددددا
أسار شمولي.
* اتخددددداذ القدددددرارات بشدددددأن تقلبدددددات أسددددديار اليمدددددبت أو الفوائدددددد ومراكدددددز التحدددددوّ ت
– يشدددددير هدددددذا النشدددددات األساسدددددي المدددددد ّر للددددددخل إلدددددا األنشدددددتة المتلوبدددددة لتحديدددددد
مدددددا إذا كدددددان صددددددندوق االسدددددتثمار ميدددددرّظ لترتيبددددددات التحدددددوّ ت أو إذا كدددددان تحقيددددددق
أفضددددددددل المصددددددددال لصددددددددندوق االسدددددددددتثمار أن يبددددددددر ترتيبددددددددات التحددددددددوّ ت مقابدددددددددل
تقلّبدددددات اليمددددددبت أو الفوائددددددد  ،واتخددددداذ القددددددرارات ذات الصددددددلة فيمدددددا يتيلددددددق بتلدددددد
الترتيبدددددات .وكمددددددا هددددددو الحددددددال فيمددددددا يتيلدددددق باألنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل
األخدددددر  ،فيُتوةدددددع مدددددن مددددددير صدددددندوق االسدددددتثمار أدا هدددددذا النشدددددات علدددددا أسدددددار
شدددددمولي مدددددع األخدددددذ بيدددددين االعتبدددددار مركدددددز صدددددندوق االسدددددتثمار بصدددددورة عامدددددة،
إذ إنّ القددددددددرارات المنفصددددددددلة التددددددددي تتيلددددددددق باستثمــددددددددـارات ميينددددددددة غيددددددددر كافيددددددددة
ل يفا بمتتلبات النشات األساسي المد ّر للدخـــل.
* إعدددددددداد التقدددددددارير للمسدددددددتثمرين أو أل هيئدددددددة حكوميدددددددة مدددددددع الو دددددددائ المتيلقدددددددة
بالشدددددرا علدددددا وتن ددددددي تلددددد األعمدددددال – ال يتتلدددددد النشدددددات األساسدددددي المددددددد ّر
للددددددخل مدددددن المدددددر خش لددددد أن يددددددؤد واجبدددددات إداريدددددة تقتضدددددي تجميدددددع مختلدددددد
التقددددددارير الروتينيددددددة السددددددنوية أو الفصددددددلية ،ولكددددددن يُتوةددددددع مددددددن المددددددرخش لدددددد أن
يشددددر علددددا هددددذا اليمدددددل مددددن المددددارات اليربيددددة المتحددددددة وأن يتأكددددد مددددن تواجدددددد
الدددددددن واليمليددددددددات الضدددددددرورية بهددددددددذا الخصدددددددوش ،بمددددددددا فدددددددي ذلدددددددد الترتيدددددددد
التياةددددددد مددددددع أ إدارة مددددددن الغيددددددر .كمددددددا يُتوةددددددع أيضددددددا م مددددددن المددددددرخش لدددددد أن
يتحمددددددل المسدددددددؤولية النهائيدددددددة عدددددددن التقددددددارير وأن يكدددددددون لديددددددد الفهددددددد والميرفدددددددة
الكددددددافيين لكددددددي يبلددددددغ بدةددددددة عددددددن وضددددددع صددددددندوق صددددددناديق) االسددددددتثمار فددددددي أ
وةت.
مثـــــــــــال:
 - 0صدددددندوق ترينيتددددددي هددددددو صدددددندوق اسددددددتثمار مسددددددجل لدددددد هيئددددددة األوراق الماليددددددة
والسدددددلع علدددددا شدددددكل صدددددندوق شدددددراكة خددددداش مدددددع ترينيتدددددي ذ . .المددددددارات)
كشددددددري عددددددا لهددددددا .وةددددددد عيّنددددددت هددددددذإ األخيددددددرة مورفيددددددور ذ . .المددددددارات)
بصددددددفة مدددددددير السدددددددتثمار لـددددددـ صددددددندوق ترينيتدددددددي وفوّ ضددددددت مورفيدددددددور ذ. .
بمسددددددؤوليات اتخدددددداذ القددددددرارات اليوميددددددة فيمددددددا يتيلددددددق باالسددددددتثمارات وبييهددددددا ،أمددددددا

األعمدددددددددال االداريدددددددددة لصدددددددددندوق االسدددددددددتثمار فيتوالهـــــــدددددددددـا مسدددددددددؤول األعمدددددددددال
االدارية من الغير وهو مسجل في المارات تحت اســـ نيـــو ذ. . .
ال ييتبددددددددر صدددددددددندوق ترينيتدددددددددي نفسددددددددد أندددددددد يدددددددددزاول أعمدددددددددال إدارة صدددددددددناديق
االستثمـــار.
وال تيتبددددددددددر شددددددددددركة ترينيتددددددددددي ذ . .أنهددددددددددا تددددددددددزاول ن شددددددددددات إدارة صددددددددددناديق
االسدددددتثمار علدددددا أسدددددار أنشدددددتتها محددددددودة بكونهدددددا الشدددددري اليدددددا لـدددددـ صدددددندوق
ترينيتدددددددددي وعلدددددددددا أسدددددددددار أنّ كافدددددددددة األنشدددددددددتة المتيلقدددددددددة بددددددددد دارة االسدددددددددتثمار
المتضدددددمنة السدددددلتة التقديريددددددة فدددددي االسددددددتثمار مفوّ ضدددددة إلددددددا شدددددركة مورفيددددددور
ذ. . .
أمددددددددا شددددددددركة مورفيددددددددور ذ . .فبصددددددددفتها مدددددددددير االسددددددددتثمار لددددددددد
ترينيتي فتيتبر أنها تزاول أعمال إدارة صناديق االستثمار.

صددددددددندوق

ومددددددن ناحيددددددة أخددددددر  ،بمددددددا أنّ شدددددددركة نيددددددو ذ . .ال تقددددددد الخدددددددمات المتيلقدددددددة
بقددددددددرارات االسدددددددددتثمار ،ف نهدددددددددا ال تيتبدددددددددر بالتددددددددالي أنهدددددددددا تدددددددددزاول أعمدددددددددال إدارة
صناديق االستثمار.
 4- 1أعمــــال التأجيـــر التمويلــــي
يشدددددمل تيريددددد أعمدددددال التدددددأجير التمدددددويلي المدددددرخش لهددددد الدددددذين يقددددددمون خددددددمات
االئتمدددددددان أو التمويدددددددل بدددددددأ نددددددددوت مدددددددن المقابدددددددل وتشددددددددمل التمويدددددددل بدددددددين شددددددددركات
المجموعة ذاتها.
أمددددددا تقدددددددي خدددددددمات االئتمددددددان أو التمويددددددل فيشددددددمل مددددددن القددددددروظ إلددددددا األتددددددرا
التابيددددددة وغيددددددر التاب يددددددة ،إبددددددرا اليجددددددارات التمويليددددددة فيمددددددا يتيلددددددق باألصددددددول غيددددددر
األراضدددددي وتدددددوفير االئتمدددددان علدددددا شدددددكل اتفاةيدددددات شدددددرا تنتهدددددي بالتملّددددد  ،تسدددددهيبت
ائتمانية علا المد التويل ،وأنوات أخر من ترتيبات التمويــــل.
بالضددددددافة إلددددددا الفائدددددددة ،فدددددد نّ المقابددددددل يشددددددمل أيضددددددا م ألغددددددراظ أعمددددددال التددددددأجير
التمددددددويلي ،رسددددددو النشددددددا والمتابيددددددة ،المكاسدددددد عنددددددد تحويددددددل القددددددرظ إلددددددا رأر
مددددددال فددددددي المددددددددين ،وغرامددددددات التدددددددأخير ،إال ّ أنّ مددددددن ضدددددددمان لصددددددال المقدددددددرظ ال
يشكل مقابل .
عنددددددددما ال يُتوةدددددددع الحصدددددددول علدددددددا مقابدددددددل لبئتمدددددددان بتددددددداري منحددددددد  ،لدددددددن تيتبدددددددر
الشركة الماراتية أنها تزاول أعمال التأجير التمويلي.
ال ييتبددددددددر االسددددددددتثمار فددددددددي السددددددددندات أو األوراق الماليددددددددة المماثلددددددددة أو أدوات الدددددددددين
التي يت تداولها في سوق مالية من مة من فئة أعمال التأجيـــر التمويلـــي.

أمدددددا المدددددرخش لهددددد الدددددذين يزاولدددددون األعمدددددال المصدددددرفية ،أعمدددددال التدددددأمين وأعمددددددال
إدارة صددددددناديق االسددددددتثمار ،فيحددددددق لهدددددد كددددددذل مزاولددددددة أنشددددددتة التددددددأجير أو التمويددددددل
كجددددددز ميتدددددداد مدددددددن عمليدددددداته التجاريدددددددة ،ولتفدددددداد البددددددبا المدددددددزدوت ،لددددددن ييتبدددددددر
هدددددؤال المدددددرخش لهددددد أنهددددد يزاولدددددون أعمــــــدددددـال التدددددأجير التمدددددويلي ولدددددن يحتددددداجوا
لثبدددددات النشدددددات االةتصددددداد الدددددواةيي بصدددددورة منفصدددددلة فيمدددددا يتيلدددددق بدددددأ أنشتــــدددددـة
تأجيــ ـــر أو تمويـــــــل مساعــــدة.
األنشتــة األساسيــة المــدرّة للدخــل الخاصــة بأعمــال التأجير التمويلـــي
تددددددنش األن مددددددة علددددددا األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل التاليددددددة بالنسددددددبة ألعمددددددال
التأجيـــر التمويلـــي:
* الموافقدددددددة علدددددددا شدددددددروت التمويدددددددل – يتيلدددددددق هدددددددذا النشدددددددات األساسدددددددي المدددددددد ّر
للددددددخل بتمويدددددل المدددددرخش لددددد نفسددددد ويشدددددمل الموافقدددددة علدددددا ندددددوت التمويدددددل أ
حقددددددوق ملكيددددددة ،حصددددددش أو أسدددددده تفضددددددديلية ،ديددددددن ،الدددددد  ،)..والموافقددددددة علدددددددا
مبلددددددغ التمويددددددل ،واليملددددددة ،وأسدددددديار الفائدددددددة واجبددددددة الدددددددفع ،والضددددددمان الممنددددددو
إن وجد) بالضافة إلا أ تيهدات أخر .
* تحديدددددددد وشدددددددر ا األصددددددددول المزمدددددددع تأجيرهدددددددا فددددددددي حدددددددال التدددددددأجير المنتهددددددددي
بالتملّدددددد – يشددددددير هددددددذا النشددددددات األساسدددددددي المددددددد ّر للدددددددخل إلددددددا نشددددددات تحديدددددددد
والتدددددددةيق فددددددي أصددددددول مبئمددددددة للشددددددرا ثدددددد تأجيرهددددددا إلددددددا مسددددددتأجر لمدددددددة يددددددت ّ
االتفددددددداق عليهدددددددا ،بمدددددددا فدددددددي ذلددددددد عقدددددددد مفاوضدددددددات الشدددددددرا وشدددددددروت توريدددددددد
األصـــول المزمــع تأجيرهـــا.
* تحديدددددددد شدددددددروت ومددددددددة أ تمويدددددددل أو تدددددددأجير منتهدددددددي بالتملّددددددد – يُتوةدددددددع مدددددددن
المددددددرخش لددددددد أن تكددددددون لديددددددد السدددددددلتة فددددددي نتددددددداق بيددددددظ الحددددددددود ،حيثمدددددددا
ينتبددددددق) ويتددددددولا التفدددددداوظ علددددددا مبلددددددغ التمويددددددل أو التددددددأجير التمددددددويلي المزمددددددع
تدددددددوفيرإ ،وعلدددددددا األحكدددددددا والشددددددددروت الماليدددددددة واألحكدددددددا والشدددددددروت األخددددددددر
واالتفاةيات القانونية ذات الصلة المتلـــو إبرامهـــا.
* متابيدددددة وتيدددددديل أيدددددة اتفاةيدددددات – يتيلدددددق هدددددذا النشدددددات األساسدددددي المددددددر للددددددخل
بالحصددددددددددددول علددددددددددددا الميلومددددددددددددات الخاصددددددددددددة بددددددددددددالمقترظ أو المسددددددددددددتأجر أو
المجموعدددددة التددددددي يكددددددون جدددددز منهددددددا) والتحقددددددق مدددددن االلتددددددزا بشددددددروت التمويددددددل
وتمديددددد مدتددددد أو تيدددددديل الشدددددروت األخدددددر للتمويدددددل الدددددذ تددددد تقديمددددد للتأكدددددد مدددددن
تددددددوافر كافددددددة الميلومدددددددات التددددددي ييتمدددددددد عليهددددددا فددددددي اتخددددددداذ القددددددرار وأ تيدددددددديل
لشروت التمويل.
* إدارة أ مخدددددددداتر – يشددددددددير هددددددددذا النشددددددددات األساسددددددددي المددددددددد ّر للدددددددددخل إلدددددددددا
األنشددددددددتة المتيلقددددددددة بتحصددددددددديل الددددددددديون ،وبمراةبددددددددة والمحاف دددددددددة علددددددددا حالدددددددددة
األصدددددددول المدددددددؤجرة فدددددددي حدددددددال التدددددددأجير التمدددددددويلي) ،الددددددددخول فدددددددي ترتيبدددددددات
المقايضددددددددددة والتحددددددددددوت ،وتتدددددددددددوير وتتبيددددددددددق اسدددددددددددتراتيجيات للتقليددددددددددل مـــدددددددددددـن
المخاتــــر أو توزييها.

أمثلـــــــة:
م
 - 0تقدددددددرظ شدددددددركة إر تدددددددي يدددددددو ذ . .المدددددددارات) مبلغدددددددا وةددددددددرإ 003330333
درهدددد إمددددداراتي إلددددا الشدددددركة التابيدددددة لهددددا فدددددي دبليدددددو إكددددر ذ . .بميددددددل فائددددددة
 %03سدددددنويام .بالنسددددددبة لقدددددرظ االشددددددري الددددددذ يندددددت فائدددددددة الممندددددو مددددددن ةبددددددل
إر تددددددددي يددددددددو ذ ، . .تيتبددددددددر هددددددددذإ األخيددددددددرة أنهددددددددا تددددددددزاول أعمددددددددال التددددددددأجير
التمويلي وتحديدا التمويل).
 - 9تتنددددددددازل بيددددددددد ذلدددددددد إر تددددددددي يددددددددو ذ . .عددددددددن القددددددددرظ البددددددددالغ 003330333
درهدددددد إمدددددداراتي إلددددددا وا ز ذ . .المددددددارات)  ،شددددددركة أخددددددر مددددددن نفددددددر
المجموعـــة.
بيد الحوالة ،تيتبر وا ز ذ . .أنها تزاول أعمال التأجير التمويلي.
إذا كددددددان مبلددددددغ الـددددددـ  003330333درهدددددد إمدددددداراتي هددددددو القددددددرظ الوحيددددددد الددددددذ
منحتددددددددد شدددددددددركة إر تدددددددددي يدددددددددو ذ ، . .ولددددددددد تحصدددددددددل وا ز ذ . .علدددددددددا
ةددددددرظ ينددددددت فائددددددددة مددددددن وا ز ذ . .مقابدددددددل الحوالددددددة ،فددددددد ن إر تددددددي يدددددددو
ذ . .تيتبدددددر أنهدددددا لدددددد تيدددددد تددددددزاول أعمدددددال التددددددأجير التمدددددويلي حالمددددددا يدددددت ّ إنفدددددداذ
التنازل والتحويل.
 - 0تبيدددددددع شدددددددركة تريددددددددكو ذ . .المدددددددارات) اللدددددددواز المكتبيدددددددة وتمدددددددن عمب هدددددددا
مهلددددددة  42يومددددددا م لسددددددداد ةيمددددددة ال فددددددواتير ،وإذا لدددددد يدددددددفع اليمددددددب ضددددددمن مهلدددددددة
الـدددددددددـخمسة وأربيدددددددددين يومدددددددددا م المددددددددددذكورة تحتسددددددددد تريددددددددددكو فائددددددددددة علـددددددددددـا
المدفوعـــات المتأخــــرة.
ال ييتبددددددر ترتيدددددد االئتمددددددان التجددددددار هددددددذا مددددددن أعمددددددال التددددددأجير التمددددددويلي إذ إنّ
االئتمدددددان ال يقدددددد بنيدددددة إنتدددددات الفوائدددددد بدددددل بددددداألحر مدددددن أجدددددل تسدددددهيل األنشدددددتة
التجارية التي تزاولها تريدكو .
 - 4تشددددددددكل تريجوريكددددددددو ذ . .المددددددددارات) جددددددددز ما مددددددددن مجموعددددددددة جيدددددددد إ آر
“وتيمدددددل بصددددددفة الخزانددددددة المركزيددددددة للمجموعددددددة .وبالتددددددالي ،تبددددددر تريجوريكددددددو
ترتيبدددددددات اةتدددددددراظ خدددددددارجي وتقدددددددو بددددددد ةراظ مجموعدددددددة الشدددددددركات األمدددددددوال
التدددددي تقترضدددددها هدددددي بدددددنفر أسددددديار ال فائددددددة المحتسدددددبة عليهدددددا مدددددن ةبدددددل الممدددددوّ لين
الخارجيين.
علددددددا الدددددددرغ مدددددددن أنّ تريجوريكددددددو ال تتبدددددددق زيدددددددادة علددددددا الفائددددددددة المحتسدددددددبة
عليهدددددا ،ف نهدددددا تقدددددد تمدددددويبم مدددددع مقابدددددل إلدددددا شدددددركات المجموعدددددة وتيتبدددددر بالتدددددالي
أنها تزاول أعمال التأجير التمويلي.
المقـــار الرئيسيـــة
 5- 1أعمـــال
ّ

ييتبددددر المددددرخش لدددد أندددد يددددزاول أعمددددال المقددددا ّر الرئيسددددية إذا كددددان يقددددد خدددددمات إلددددا
مجموعات شركات أجنبية ،ويقو من خبل تقديم لتل الخدمــــــات:
أ  -تحمل مسؤوليــة نجــا المجموعــة ككل؛ أو
 تحمل مسؤولية جز ها من أدا المجموعة ككل.لكددددي تيتبددددر شددددركة إماراتيددددة أنهددددا تتددددولا مسددددؤولية كددددل أو جددددز هددددا مددددن نجددددا أو
أدا المجموعددددددة بصددددددورة عامددددددة  ،يجدددددد أن تنتددددددو الخدددددددمات التددددددي تقدددددددمها تلــددددددـ
الشركـــة علـــا:
 توفيــــر مها الدارة اليليـــا، تحمّدددددددل أو الددددددددتحك بالمخددددددداتر الجوهريددددددددة الخاصددددددددة باألنشدددددددتة التددددددددي تزاولهدددددددداشركـــات المجموعـــة األجنبيـــة؛ أو
 المشــورة الجوهريــة فيما يتيلــق بتحمّــل أو التحكــ بتل المخاتــر.ال يشدددددكل مركدددددز المدددددرخش لددددد فدددددي هيكلدددددة مجموعدددددة الشدددددركات أهميدددددة لتحديدددددد مدددددا
إذا كدددددان يدددددزاول أعمدددددال المقددددددا ّر الرئيسدددددية مدددددن عدمدددددد  .ال يحتدددددات المدددددرخش لدددددد ألن
يكدددددون الكيددددددان األ المباشددددددر أو النهددددددائي لشددددددركة مدددددن المجموعددددددة لكددددددي يددددددت ّ اعتبددددددارإ
بمثابددددددة أعمددددددال المقددددددا ّر الرئيسددددددية ،إذ إنّ مزاولددددددة الشددددددركة ألعمددددددال المقددددددا ّر الرئيسددددددية
م
كليددددددة علدددددددا تبييددددددة الخددددددددمات التددددددي تقددددددددمها تلدددددد الشدددددددركة إلددددددا شدددددددركات
ييتمددددددد
المجموعــــة األجنبيـــة.
بالنسدددددددبة للشدددددددركات التدددددددي تدددددددزاول األعمدددددددال المصدددددددرفية ،أعمدددددددال التدددددددأمين ،أعمدددددددال
إدارة صدددددددناديق االسدددددددتثمار ،أعمدددددددال التدددددددأجير التمدددددددويلي ،أعمدددددددال الشدددددددحن والتوزيدددددددع
وأعمددددددال مراكددددددز الخدددددددمات ،ةدددددددد يشددددددكل تددددددوفير خددددددددمات المقددددددا ّر الرئيسددددددية جدددددددز ام
ميتددددددادام مدددددددن أنشددددددتتها ،ولتفددددددداد ازدواجيددددددة البدددددددبا ،ال ييتبددددددر هدددددددؤال المدددددددرخش
لهددددد أنهددددد يزاولدددددون أيضدددددا م أعمدددددال المقدددددا ّر الرئيسدددددية ولدددددن يحتددددداجوا لثبدددددات األنشدددددتة
االةتصادية الواةيية علا نحو منفصل فيما يتيلـــق بتلــ األنشتـــة.
األنشتــة األساسيــة المــدرّة للدخــل الخاصــة بأعمــال المقا ّر الرئيسيــــــة
تددددددنش األن مددددددة علددددددا األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل التاليددددددة بالنسددددددبة ألعمددددددال
المقـــار الرئيسيــــة:
*

اتخددددداذ القدددددرارات الداريدددددة ذات الصدددددلة – يشدددددير هدددددذا النشدددددات األساسدددددي المدددددد ّر
للدددددخل إلددددا اتخدددداذ القدددددرارات بشددددأن الو ددددائ

األساسدددددية والمخدددداتر الهامددددة التدددددي

تواجههددددددا شددددددركات المجموعدددددددة ،مثددددددل القددددددرارات المتيلقدددددددة بيمليددددددات االسدددددددتحواذ
والشددددددددرا الجوهريددددددددة ،اسددددددددتراتيجية المبييددددددددات والت سددددددددويق الخاصددددددددة بشددددددددركات
المجموعددددددة ،تتددددددوير المنتجددددددات ،توحيددددددد إجددددددرا ات اليمددددددل الدددددد  ..ولكددددددي ييتبددددددر
ةدددددرار مدددددا أنددددد ةدددددد تددددد ّ اتخددددداذإ فدددددي المدددددارات اليربيدددددة المتحددددددة ،يجددددد
غالبية األشخاش الذين يتخذون القرار متواجدين فيليا م داخل المارات.

أن يكدددددون

* تكبددددددد نفقدددددددات تشدددددددغيلية بالنيابددددددة عدددددددن شدددددددركات المجموعددددددة – ةدددددددد يشدددددددمل هدددددددذا
النشددددددددات األساسددددددددي المدددددددددد ّر للدددددددددخل تقدددددددددي المشدددددددددورة التخصصددددددددية أو شدددددددددرا
التكنولوجيددددددددا بالنيابدددددددددة عددددددددن المجموعدددددددددة ككدددددددددلّ ،أو شددددددددرا أصدددددددددول كبيدددددددددرة أو
خدمات مييّنة باس أو بالنيابة عن شركات المجموعة.
* تنسددددديق أنشدددددتة المجموعدددددة  -يشدددددير هدددددذا النشدددددات األساسدددددي المدددددد ّر للددددددخل إلدددددا
التأكددددددد مددددددن أنّ األنشددددددتة التددددددي تشددددددمل التسددددددويق ،المددددددوارد البشددددددرية ،تكنولوجيددددددا
الميلومددددددات ،الماليددددددة ،الضددددددرائ  ،الدددددد  ..يددددددت ّ تنسدددددديقها وتن يمهددددددا بتريقددددددة تنددددددت
أفضدددددل دخدددددل للمجموعدددددة ككددددددلّ ولدددددير لكدددددل شددددددركة مدددددن شدددددركات المجموعــددددددـة
علــا حـــدة.
أمثلـــــــة:
 - 0تشدددددكل شدددددركة بيدددددد إل سددددد ي ذ . .المددددددارات) جدددددز ام مددددددن مجموعدددددة شددددددركات
متيدددددددة الجنسددددديات ولدددددديها شدددددركات تابيدددددة لهدددددا فدددددي كافدددددة أنحدددددا اليدددددال  .يتدددددولا
كدددددددل شدددددددخش فدددددددي فريدددددددق الدارة اليليدددددددا المتمركدددددددز فدددددددي المدددددددارات مسدددددددؤولية
منتقددددددة مختلفددددددة ويقضددددددي وةتددددددا م بصددددددورة منت مددددددة فددددددي الشددددددركات التابيددددددة مدددددددع
الدارة المحليددددددة لكددددددي يقددددددد لهدددددد التوجيدددددد االسددددددتراتيجي ويسدددددداعده علددددددا إدارة
المخددددددددداتر الرئيسدددددددددية .بالضدددددددددافة إلدددددددددا ذلددددددددد  ،تددددددددددع بيددددددددد إل سدددددددددي ذ. .
المجموعدددددة فددددددي إدارة المخددددداتر عددددددن تريدددددق الحصددددددول علدددددا مشددددددورة خارجيددددددة
بصددددددددورة مركزيددددددددة ويددددددددت ّ تقاسدددددددد التكددددددددالي المرتبتددددددددة بددددددددذل بددددددددين شددددددددركات
المجموعة.
بالتددددددددالي ،تقددددددددع أنشددددددددتة بيدددددددد إل سددددددددي ذ . .ضددددددددمن نتدددددددداق أعمددددددددال المقددددددددا ّر
الرئيسيــــة.

 - 9تشددددددددكل شددددددددركة إ جددددددددي إتدددددددد ذ . .المددددددددارات) جددددددددز ام مددددددددن مجموعدددددددددة
شددددددركات يقددددددع مقرهددددددا فددددددي المملكددددددة المتحدددددددة ولددددددديها شددددددركات تابيددددددة لهددددددا فددددددي
المملكدددددددة اليربيددددددددة السددددددديودية .وبينمددددددددا الدارة اليليدددددددا لشددددددددركة إ جدددددددي إتدددددددد
ذ . .علددددددا اتصدددددددال مندددددددت بدددددد د ارة الشدددددددركات التابيدددددددة فددددددي المملكدددددددة اليربيدددددددة
السددددددديودية حددددددددول أدا أعمالهدددددددا ولمشدددددددداركة الددددددددرؤ مدددددددن المجموعددددددددة ،وعلددددددددا
الددددددددرغ مدددددددددن أنّ إ جددددددددي إتددددددددد ذ . .بصدددددددددفتها شددددددددريكة) تتمتدددددددددع بدددددددددبيظ
الحقدددددوق والنفدددددوذ فيمدددددا يتيلدددددق بددددد دارة وعمليدددددات الشدددددركات التابيدددددة فدددددي المملكدددددة
اليربيدددددددة السددددددديودية ،إال ّ أنّ هدددددددذإ األ خيدددددددرة تتبدددددددع توجيهدددددددات اسدددددددتراتيجية وتددددددددير
المخددددداتر بتريقدددددة تتوافدددددق مدددددع سياسدددددة الشدددددركة التدددددي يضددددديها المركدددددز الرئيسدددددي
الذ يقع في المملكة المتحدة.
ال تيتبدددددر شددددددركة إ جددددددي إتدددددد ذ . .أنهدددددا تقددددددد خدددددددمات المقددددددا ّر الرئيسددددددية
ألنّ التوجيهددددددددات االسددددددددتراتيجية للمجموعددددددددة يددددددددت ّ تحديدددددددددها مددددددددن ةبددددددددل المركددددددددز
الرئيسدددددددي فددددددددي المملكدددددددة المتحدددددددددة ولدددددددير مددددددددن ةبدددددددل إ جددددددددي إتدددددددد ذ، . .
وبالتدددددددالي فدددددددد نّ إ جددددددددي إتدددددددد ذ . .ليسدددددددت مسددددددددؤولة عددددددددن أدا الشددددددددركات
التابية في المملكة اليربية السيودية.
 6- 1أعمــــال الشحــــن
لكددددددي ييتبددددددر أندددددد يددددددزاول أعمددددددال الشددددددحن يتوجدددددد علددددددا المددددددرخش لدددددد أن يقددددددو
بتشددددددغيل سف ينــــــددددددـة واحدددددددة أو أكثددددددر فددددددي النقددددددل الدددددددولي ،وذلدددددد لنقددددددل الركددددددا أو
البضائــــــع أو كبهمـــا.
إنّ تيريــــــدددددددددددـ
يشمـــل:

مصتلـــــــدددددددددددـ

سفينـــــــدددددددددددـة ألغدددددددددددراظ هدددددددددددذإ األن مدددددددددددة ال

* السفــن التـــي تستخـــد ألغـــراظ الصيــد،
* السفـــن الصغيـــرة أ ال تتجــاوز حمولتهــا عشــرة أتنــان)؛ و
* سفـــن الترفيـــ أ السفــن السياحيــة واليخــوت الخاصــة).
إضد ّ
دددافة إلددددا ذلدددد  ،تيتبددددر األنشددددتة التاليددددة مددددن فئددددة أعمددددال الشددددحن فقددددت عندددددما يقددددو
بهددددا المددددرخش لدددد باالرتبددددات مددددع أعمددددال تشددددغيل سددددفينة واحدددددة أو عدددددة سفــددددـن فـددددـي
النقـــل الدولـــي:
* تأجيــر السفــن بموج عقد إيجــار مخصــش للسفــن
* بيــع التذاكــر أو المستنــدات المماثلــة
* استخــدا أو صيانــة أو تأجيــر الحاويــات
* إدارة تواةـــ السفـــن

ال ينددددددرت تدددددأجير السدددددفن علدددددا أسدددددار إيجدددددار السدددددفينة مجدددددردة ضدددددمن نتددددداق أعمدددددال
الشدددددحن ألنّ الشدددددركة التدددددي تدددددؤجر السدددددفينة ال تقدددددو بتشدددددغيلها ،إال ّ أنّ هدددددذا النشدددددات ةدددددد
ينددددددرت ضدددددمن نتددددداق أعمددددددال التدددددأجير التمدددددويلي بحسدددددد شدددددروت ترتيبدددددات التددددددأجير
علا أسار السفينة المجردة).
ال تيتبددددددددر وكددددددددداالت السدددددددددفر ووكددددددددداالت الشدددددددددحن الددددددددددولي أنهدددددددددا تدددددددددزاول أعمدددددددددال
الشحـــــــدددددـن بمجدددددرد أنهدددددا تبيدددددع تدددددذاكر للركدددددا للسدددددفر دوليدددددا م بواسدددددتة علدددددا مدددددتن
السفـــــدددددـن .وكدددددذل فددددد نّ الشدددددركات التدددددي تتخدددددذ الترتيبدددددات لكدددددي يدددددت ّ نقدددددل البضدددددائع
الخاصدددددة بأعمالهدددددا أو بأعمدددددال كياندددددات أخدددددر إلدددددا الخدددددارت عدددددن تريدددددق البحدددددر ،ال
تيتبدددددددر أنهدددددددا تدددددددزاول أعمدددددددال الشدددددددحن مدددددددا لددددددد تقددددددد بنفسدددددددها بتشدددددددغيل السفـــــــدددددددـن
المينيـــة.
األنشتــة األساسيــة المــدرّة للدخــل الخاصــة بأعمــال الشحــن
تذكـــــدددددددـر األن مدددددددة األنشدددددددتة األساسدددددددية المددددددددرّة للددددددددخل التاليدددددددة بالنسدددددددبة ألعمدددددددال
الشحـــن:
* إدارة األتقددددد بمدددددا فدددددي ذلددددد تييدددددين أعضدددددا التددددداة ودفدددددع رواتدددددبه والشدددددرا
علددددددديه ) – يجدددددددوز أن يشدددددددمل هدددددددذا النشدددددددات األساسدددددددي المدددددددد ّر للددددددددخل تدددددددأمين
التددددددددداة  ،وتيييدددددددددنه  ،واختيددددددددداره  ،وتددددددددددوزييه  ،وإعدددددددددداد الجدددددددددداول الزمنيددددددددددة،
التدددددددري  ،والدارة اليوميدددددددة لألتقددددددد المنشدددددددورة علدددددددا السدددددددفن ،بمدددددددا فدددددددي ذلددددددد
الدارة المرتبتدددددددددة بدددددددددذل جددددددددددول الرواتددددددددد  ،التدددددددددأمين ،اةتتدددددددددات الضدددددددددرائ
والتدددددددددأمين االجتمدددددددددداعي) والمسدددددددددائل اللوجسددددددددددتية ترتيبدددددددددات السددددددددددفر ،المبيددددددددددت
المؤةت ال .)..
* تصددددددلي وصددددددديانة السدددددددفن – ينتدددددددو هدددددددذا النشدددددددات األساسدددددددي المدددددددد ّر للددددددددخل
علددددددا تحمددددددلّ المسددددددؤولية واتخدددددداذ القددددددرارات المتيلقددددددة برفددددددع السددددددفن مددددددن المددددددا
لصيانتها والصيانة اليامة للسفن.
* الشددددرا علددددا الشدددددحن وتيقبدددد – يشدددددير هددددذا النشددددات األساسدددددي المددددد ّر للددددددخل
إلدددددددا الشدددددددرا علددددددددا وإدارة الندددددددواحي اللوجسدددددددتية الخاصددددددددة بالنقدددددددل الدددددددددولي
للبضدددددائع والركدددددا بواسددددددتة السدددددفن ،بمددددددا فدددددي ذلددددد الشددددددرا علدددددا تحركددددددات
السفن وإدارتها.
* تحديدددددد مدددددا هدددددي البضدددددائع التدددددي يتوجددددد أن تُتلددددد ومتدددددا يدددددت ّ تسدددددليمها وتن دددددي
الدددددرحبت والشدددددرا عليهددددددا – ينتدددددو هددددددذا النشدددددات األساسددددددي المدددددد ّر للدددددددخل
علددددا مسدددددائل تحديدددددد كيفيددددة اسدددددتخدا السدددددفينة ،وأنددددوات البضدددددائع المقبولدددددة وإعدددددداد
الجددددددداول الزمنيددددددة لتسددددددلي تلددددددد البضددددددائع ،وإدارة النددددددواحي اللوجسددددددتية لتشدددددددغيل
السدددددددفن ،وتحديدددددددد أ مسدددددددارات يدددددددت ّ اسدددددددتخدامها والتأكدددددددد مدددددددن اتخددددددداذ ترتيبدددددددات
التوارئ الضرورية.
أمثلـــــــة:

 - 0تمتلدددددد شددددددركة ووتددددددر ذ . .سددددددفينة للركددددددا وتقتصددددددر أنشددددددتتها علددددددا تشددددددغيل
تلددددد السدددددفينة فدددددي النقدددددل الددددددولي للركدددددا مدددددن المدددددارات اليربيدددددة المتحددددددة إلدددددا
بلدددددددان أخددددددر فددددددي الشددددددرق األوسددددددت .تندددددددرت ووتددددددر ذ . .ضمــــــددددددـن نتدددددداق
أعمال الشحن ألنها تقو بتشغيل سفينة في النقل الدولـــي للركـــا .
تقدددددددددو شدددددددددركة سدددددددددايلوركور ذ . .بتدددددددددوفير وإدارة تددددددددداة سدددددددددفينة شدددددددددركة
فددددددور فليددددددت ذ . .كجدددددددز مددددددن أعمددددددال إدارة التدددددددواة اليائدددددددة لهددددددا ،ولكدددددددنّ
سددددددايلوركور ذ . .ال تقددددددو بتشددددددغيل السددددددفينة ،كمددددددا أنّ هددددددذإ األخيددددددرة ليسددددددت
تابية لشركة فور فليت ذ. . .
ال تيتبددددددر شدددددددركة سددددددايلوركور ذ . .أنهدددددددا تدددددددزاول أعمددددددال الشدددددددحن ألنهدددددددا ال
تشدددد ّغل السددددفن التدددددي يددددت ّ نشددددر تاةمهدددددا عليهددددا ،إذ إنّ مجددددرّد تدددددوفير التدددداة وتقددددددي
خدددددددمات إدارة السددددددفينة ال ييتبددددددر بحدددددد ّد ذاتدددددد تشددددددغيبم للسددددددفينة ألغددددددراظ هددددددذإ
اقن مة.
وبمدددددددا أنّ شدددددددركة سدددددددايلوركور ذ . .ليسدددددددت تابيدددددددة لشدددددددركة فدددددددور فليدددددددت
ذ . .فدددددد نّ الشدددددددركة األولددددددا ال تنددددددددرت كددددددذل ضدددددددمن نتدددددداق األن مدددددددة بصدددددددفة
أعمال مراكز التوزيع والخدمات .
 - 9تمتلدددددد شددددددركة تشددددددارتر ذ . .سددددددفينة وتقددددددو بتأجيرهددددددا علددددددا أسددددددار السددددددفينة
مجدددددردة إلدددددا شدددددركة كدددددارغو ذ . .التدددددي تسدددددتخد وتشددددد ّغل تلددددد السدددددفينة لنقدددددل
البضائع من المارات اليربية المتحدة إلا بلدان أخر .
ال تقددددددو تشدددددددارتر ذ . .بتشددددددغيل السدددددددفينة التددددددي أجرتهدددددددا إلددددددا كدددددددارغو ذ. .
وهي بالتالي ال تيتبر أنها تزاول أعمال الشحن.
أمددددا كددددارغو ذ . .مددددن ناحيددددة أخددددر  ،فهدددددي تيتبددددر أنهددددا تددددزاول أعمددددال الشدددددحن
ألنهددددددا تقدددددددو بتشددددددغيل السدددددددفينة التددددددي أجرتهدددددددا السددددددتخدامها فدددددددي النقددددددل الددددددددولي
للبضدددددددائع ،كمدددددددا أنّ كدددددددون كدددددددارغو ذ . .ال تملددددددد السدددددددفينة ال يشدددددددكل أمدددددددرام ذا
أهمية.
 7- 1أعمــال الشركـــات القابضـــة
تــــــددددددـ ّ تيريدددددد أعمددددددال الشددددددركات القابضددددددة فددددددي المددددددادة  )0مددددددن األن مددددددة علددددددا
أنهـــــا:
أ) أعمدددددال تشدددددكل شدددددركة ةابضدددددة وفقدددددا م للقدددددانون واجددددد
ل الذ يزاول ذل النشات؛

التتبيدددددق علدددددا المدددددرخش

) لددددددديها و يفددددددة رئيسددددددية وهددددددي االسددددددتحواذ علددددددا وامددددددتب حصددددددش أو حقددددددوق
ملكية فـــي شركــات أخــر ؛

ت) ال تـــزاول أ نشــات تجـــار آخـــر.
تشدددددددمل حقدددددددوق الملكيدددددددة حصصدددددددا م فدددددددي شدددددددركة مدددددددا ومصالـــــــدددددددـ فدددددددي شدددددددراكة
مسجلــــــدددددددـة بالضدددددددافة إلدددددددا أ أداة تمدددددددن المدددددددرخش لددددددد حصدددددددة ملكيدددددددة نفييدددددددة
فـــــــي الشركــــــة.
أمددددددا المددددددرخش لدددددد الددددددذ تكددددددون أنشددددددتت محصددددددورة بمزاولددددددة أعمددددددال الشدددددددركات
القابضددددددددة فسددددددددو يُتلدددددددد مندددددددد فقددددددددت اسددددددددتيفا المتتلبددددددددات المخفضددددددددة لألنشددددددددتة
االةتصادية الواةيية بموج المادة  4- 6من األن مة.
وكذلـــدددددددـ  ،فددددددد نّ الشدددددددركة الماراتيدددددددة التدددددددي ال تفدددددددي بدددددددالتيري
الشركــات القابضــة ألنهــا:

الضددددددديق ألعمدددددددال

 )0إمـــا تـــزاول أ نشـــات آخـــر؛ و/أو
 )9تمتلددددد أشدددددكاالم أخددددددر مدددددن االسدددددتثمارات أو األصددددددول مثدددددل القدددددروظ التـددددددـي
تنتـــ فوائـــد)
فقددددددد يُتلدددددد منهددددددا أن تفددددددي بمتتلبددددددات األنشددددددتة االةتصددددددادية الواةييددددددة الكاملددددددة
أو المتزايدددددددددددددة) الناشددددددددددددئة عددددددددددددن المددددددددددددادة  9- 6مددددددددددددن األن مددددددددددددة إذا كانددددددددددددت
األنشتـــــــددددددددـة أو األصدددددددددول األخددددددددر تجيدددددددددل الشددددددددركة الماراتيدددددددددة تنددددددددددرت
ضددددددددمن نتدددددددداق فئدددددددددة مختلفددددددددة مددددددددن األنشدددددددددتة ذات الصددددددددلة مثددددددددل التدددددددددأجير
التمدددددويلي) ،وإذا كدددددان المدددددرخش لددددد يحقدددددق إجمدددددالي دخلددددد مدددددن ذلددددد النشــدددددـات
ذ الصلـــة اقخـــر.
يتضدددددمن الجددددددول أدندددددداإ أمثلدددددة توضدددددد كيددددد
بتقيي التزاماتها بموج األن مة في ل ال رو
الدخل من
األصول/األنشتة
األصول /األنشتة

 0امتب أصول دخل من األصول
غير منقولة مثل غير المنقولة مثل
اليجار)
اليقارات)
 9امتب أصول دخل من األصول
المنقولة ،مثل:
منقولة
أ) دخل من التأجير
التمويلي
) دخل من بيع
األصول المنقولة

يمكدددددن لشددددددركة إماراتيدددددة أن تقددددددو
المذكورة أعـــــبإ.
ضمن نتاق
األن مة

المتلو ل يفا
بمتتلبات األنشتة
االةتصادية الواةيية
إذا كانت ضمن
نتاق األن مة)
غير ةابل للتتبيق

أ) ني – أعمال
التأجير التمويلي
) ال

أ) ني
) ال

ال

0

4

2
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ني
ني – أعمال
دخل من الملكية
امتب أصول
تنتبق متتلبات
الملكية الفكرية
الفكرية أن ر
ملكية فكرية
المادة  5-9كمثال إذا كان بالمكان األنشتة االةتصادية
بخصوش الملكية تحديد إجمالي دخل الواةيية المتزايدة
علا المرخش ل
أصول الملكية
الفكرية الكامنة)
الفكرية علا نحو لملكية فكرية عالية
المخاتر)
منفصل)
متتلبات مخفضة
ني – أعمال
دخل من حقوق
امتب حقوق
الملكية مثل أربا الشركات القابضة لألنشتة االةتصادية
ملكية فقت
الواةيية
الحصش فقت
والمكاس
الرأسمالية)
غير ةابل للتتبيق
ال
دخل من حقوق
امتب حقوق
الملكية واألنشتة
ملكية تزاول
غير ذ صلة
نشاتا م آخر غير
ذ صلة
ني
ني – أعمال
دخل من حقوق
امتب حقوق
تنتبق متتلبات
الملكية والنشات النشات ذ الصلة،
ملكية وتزاول
اقخر ذ الصلة ولكن لير أعمال األنشتة االةتصادية
نشاتا م آخر ذ
الشركات القابضة الواةيية المتزايدة
صلة
علا المرخش ل
لملكية فكرية عالية
المخاتر)

األنشتــة األساسيــة المــدرّة للدخــل الخاصــة بأعمــال الشركات القابضـــة
إنّ األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل بالنسدددددددبة ألعمددددددال الشددددددركات القابضددددددة هدددددددي
جمييهددددددا أنشددددددتة تتيلددددددق باالسددددددتحواذ علددددددا وامددددددتب الحصددددددش أو حقددددددوق الملكيددددددة
فدددددي شدددددركات أخدددددر  ،شدددددريتة أال ّ تشدددددكل تلددددد األنشدددددتة نشددددداتا م ذات صدددددلة آخدددددر ،إذ
فددددي مثدددددل هدددددذإ الحالدددددة األخيدددددرة تكدددددون األنشددددتة األساسدددددية المددددددرّة للددددددخل هدددددي تلددددد
المتيلقة بالنشات ذ الصلة اقخر.
أمثلـــــــة:
 - 0إنّ النشدددددات ال وحيددددددد لشدددددركة إيدددددد بدددددي سددددددي ذ . .هدددددو امددددددتب حصدددددش فددددددي
أربدددددع شدددددركات تابيدددددة ،كمدددددا أنّ إيددددد بدددددي سدددددي ذ . .هدددددي ذاتهدددددا مملوكدددددة مدددددن
ةبدددددل الشدددددركة الةليميدددددة القابضدددددة للمجموعدددددة التدددددي يقدددددع مركزهدددددا الرئيسدددددي فدددددي

فرنسدددددا .أمدددددا إجمدددددالي الددددددخل الوحيدددددد الدددددذ تكسدددددب

إيددددد بدددددي سدددددي ذ . .فهدددددو

أربا الحصش السنوي ة التي تحققها الشركات التابية لها.
تيتبدددددر إيددددد بدددددي سدددددي ذ . .أنهدددددا تدددددزاول نشدددددات الشدددددركات القابضدددددة بصددددددر
الن دددددر عمدددددا إذا كاندددددت حصصدددددها مملوكدددددة بواسدددددتة شدددددركة ةابضدددددة أخدددددر فدددددي
المجموعة أو غير ذل .
 - 9تقدددددددو د ئدددددددي إ
شركة أخر

جي إت

ذ . .بتصدددددددنيع منتجدددددددات غذائيدددددددة وتمتلددددددد حصصدددددددا م فدددددددي
آر ذ ) . .تقو بتشغيل متي .
ذ . .تمتلدددددددد حصدددددددش جدددددددي إتدددددددد

بدددددددالرغ مدددددددن أنّ د ئدددددددي إ
وتكسددددددد دخددددددد م
ب مدددددددن أربدددددددا الحصدددددددش ،ال تيتبدددددددر د ئدددددددي إ

آر ذ. .

ذ . .أنهدددددددا

تدددددددزاول أعمدددددددال الشدددددددركات القابضدددددددة ألنّ أعمالهدددددددا هدددددددي إنتدددددددات المنتجــــددددددددـات
الغذائيـــة.
وألنّ تصددددددنيع المنتجددددددات الغذائيددددددة وتشددددددغيل المتدددددداع ال يفددددددي بتيريدددددد أ مددددددن
األنشدددددددددتة ذ الصدددددددددلة األخدددددددددر  ،ال تخضدددددددددع د ئدددددددددي إ ذ . .وال جدددددددددي
إت آر ذ . .لألن مة.
 - 0تمتلددددددد جدددددددي إتددددددد آ ذ . .نسدددددددبة  %033مدددددددن الحصدددددددش فدددددددي شدددددددركتين
تابيتيــــدددددددـن ،وةدددددددد ةددددددددمت ةدددددددر ظ شدددددددري يندددددددت فوائدددددددد إلدددددددا إحدددددددد هددددددداتين
الشركتيــــــددددددددـن ،وتكسدددددددد جددددددددي إتدددددددد آ ذ . .أربددددددددا حصددددددددش سددددددددنوية
وإيرادات فوائــــد.
تيتبدددددر جدددددي إتــــــدددددـ آ ذ . .أنهدددددا تدددددزاول أعمدددددال التدددددأجير التمدددددويلي فقددددددت
وال تيتبـــــــر بالضافة إلا ذل أنها تزاول أعمال الشركة القابضـــة.
 - 4تيمدددددددل تراسدددددددتي ذ . .بصدددددددفة أمدددددددين ليددددددددد مدددددددن الصدددددددناديق غيدددددددر المرتبتدددددددة
ببيضددددددها الددددددبيظ وتملددددددد أصددددددوالم بصدددددددفتها أمينددددددا م عليهدددددددا .وبمددددددا أنّ تراسدددددددتي
ذ . .تيمدددددددل فدددددددي مجدددددددال تقددددددددي خددددددددمات الحفددددددد األمدددددددين وال تحمدددددددل صدددددددفة
المالددددددد المسدددددددتفيد مدددددددن األصدددددددول ،فدددددددب تيتبدددددددر تراسدددددددتي ذ . .أنهدددددددا تدددددددزاول
أعمال الشركات القابضة.
 8- 1أعمـــال الملكيـــة الفكريـــة

تيتبدددددر الشدددددركة الماراتيدددددة أنهدددددا تدددددزاول أعمدددددال الملكيدددددة الفكريدددددة إذا كاندددددت تمتلددددد أو
تستغلّ أو تتلقا إجمالي اليرادات من أصول الملكية الفكريــــة .
يدددددت ّ تيريددددد مصدددددتل أصدددددول الملكيدددددة الفكريدددددة علدددددا أنهدددددا حقدددددوق ملكيدددددة فكريدددددة
فددددددددي أصددددددددول مينويددددددددة ،مثددددددددل حقددددددددوق المؤلدددددددد  ،بددددددددرا ات االختددددددددرات ،اليبمددددددددات
التجاريدددددة ،السددددددمات التجاريددددددة ،الميرفدددددة الفنيددددددة ،التددددددي يكسددددد المددددددرخش لدددددد منهددددددا
علدددددا نحدددددو منفصدددددل وةابدددددل للتحديدددددد دخدددددبم علدددددا شدددددكل إتددددداوات ،رسدددددو تدددددرخيش،
رسدددددددو امتيددددددداز ،أربدددددددا رأسدددددددمالية ،وأ إيدددددددرادات أخدددددددر مدددددددن بيدددددددع أو اسدددددددتغبل
أصـــ ول الملكيـــة الفكريـــة.
تمتلددددد غالبيدددددة الشددددددركات الماراتيدددددة بيددددددظ أشدددددكال أصدددددول الملكيددددددة الفكريدددددة مثددددددل
عبمتهددددددا التجاريددددددة ،ميرفتهددددددا الفنيددددددة المتيلقددددددة باليمليددددددات التددددددي تقددددددو بهددددددا ،حقددددددوق
المؤلدددددد علددددددا األعمددددددال التددددددي تؤديهددددددا الدددددد  ،)..ولكنهددددددا ال تكسدددددد دخددددددبم منفصددددددبم
ةددددداببم للتحديدددددد مدددددن تلددددد األصدددددول .وبددددددالم عدددددن ذلددددد  ،فددددد نّ أصدددددول الملكيدددددة الفكريدددددة
تسدددددداه فددددددي أو تحمددددددي ةيمددددددة البضددددددائع أو الخدددددددمات التددددددي تقدددددددمها تلدددددد الشددددددركات
الماراتيدددددددة ،وال تيتبدددددددر ملكيدددددددة أصدددددددول الملكيددددددددة الفكريدددددددة المدددددددذكورة أنهدددددددا تشددددددددكل
مزاولدددددة ألعمدددددال الملكيدددددة الفكريدددددة إذ إنّ هدددددذإ األخيدددددرة هدددددي مجدددددرّد عنصدددددر مسدددددداعد
لألع مال الرئيسية التي تزاولها الشركات الماراتيــــة المينيـــة.
إذا ُوجدددددددت أ إشددددددارة علددددددا أنّ المددددددرخش لدددددد ةددددددد تبعدددددد ب جمددددددالي دخلدددددد لكددددددي
يتفدددددددداد خضددددددددوع لمتتلبددددددددات األنشدددددددددتة االةتصددددددددادية الواةييددددددددة كشددددددددركة تدددددددددزاول
أعمددددال الملكيدددددة الفكريدددددة ،علددددا سدددددبيل المثدددددال إذا ةدددددا ب خفددددا التددددداوات تحدددددت تسدددددمية
جدددددز مدددددن دخدددددل المبييدددددات ،سدددددو تتخدددددذ السدددددلتة التن يميدددددة الجدددددر ات الضدددددرورية
في حق للتأكد من تقيدإ بهذإ األن مة.
األنشتــة األساسيــة المــدرّة للدخــل الخاصــة بأعمــال الملكية الفكريـة
تددددددنش األن مددددددة علددددددا بيددددددظ األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل بالنسددددددبة ألعمددددددال
الملكيددددددة ا لفكريددددددة ،وتيتمددددددد األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل الواجدددددد مزاولتهددددددا
دولددددددة المدددددددارات علدددددددا تبييدددددددة األصدددددددول التدددددددي يدددددددت ّ اسدددددددتغبلها وكيفيدددددددة اسدددددددتخدا
المرخش ل لتل األصول لنتات إجمالي الدخل.
بةةةةةةراءات االختةةةةةةةراا واألصةةةةةةةول المماثلةةةةةةةة علدددددددا سدددددددبيل المثدددددددال ،تلددددددد التدددددددي لدددددددديها
ميددددددزات مشدددددددتركة مددددددع بدددددددرا ات االختدددددددرات ،بمددددددا فدددددددي ذلدددددد البرمجيدددددددات المحميدددددددة
بحقددددددددوق المؤلدددددددد  ،الميرفددددددددة الفنيددددددددة وغيرهددددددددا مددددددددن األصددددددددول الجديدددددددددة والمفيدددددددددة
والمحمية المماثلة) :البحـــ والتتويــــر .
تشدددددددمل هددددددددذإ األنشددددددددتة األساسددددددددية المدددددددددرّة للدددددددددخل التختدددددددديت وتوثيددددددددق المنتجددددددددات
واليمليدددددددات أو الخددددددددمات الجديددددددددة ،إعدددددددداد ا لنمددددددداذت األوليدددددددة ،الشدددددددر  ،التجريددددددد ،
االختبددددددددار ،إثبدددددددددات التقنيددددددددات الجديددددددددددة أو المحسددددددددنة ،ميالجدددددددددة عوائددددددددق علميدددددددددة أو
تكنولوجيددددددددة ميروفددددددددة ،تتبيددددددددق نتددددددددائ األبحددددددددا أو الميرفددددددددة األخددددددددر لنتددددددددات أو

لدخددددددددال مددددددددوا ّد جديدددددددددة أو مح ّسددددددددنة ،األجهددددددددزة ،المنتجددددددددات ،اليمليددددددددات ،األن مددددددددة،
التكنولوجيــات أو الخدمـــات ،إلـــ ...
تسةةةةةةويق األشةةةةةةياء يةةةةةةر الملموسةةةةةةة الشددددددي غيددددددر الملمددددددور الددددددذ يتيلددددددق بأنشددددددتة
التسويــــــــدددددـق ،ويسددددداعد فدددددي االسدددددتغبل التجدددددار لمندددددت أو خدمدددددة ،و/أو لددددد ةيمدددددة
ترويجيدددددددة مهمدددددددة للمندددددددت الميندددددددي مثدددددددل اليبمدددددددات التجاريدددددددة والسدددددددمات التجاريدددددددة
وةوائ اليمب وعبةات اليمب ) :السمة التجارية والتسويــق والتوزيـــع .
يشددددددمل التسددددددويق وتددددددروي السددددددمة التجاريددددددة الدعايددددددة والعددددددبن ،السدددددديي للحصددددددول
علددددددددا اعتمددددددددادات للمنددددددددت  ،التصددددددددمي الفنددددددددي ،تتددددددددوير الددددددددوعي لددددددددد المسددددددددتهلكين
وتتويــــر وال اليمـــب .
كمدددددا يشدددددمل التوزيدددددع مدددددن ناحيدددددة أخدددددر توزيدددددع األشددددديا غيدددددر الملموسدددددة التدددددي يدددددت ّ
توزييهدددددا مدددددن خدددددبل مختلددددد الوسدددددائت مثدددددل الخددددددمات بندددددا م علدددددا التلددددد  ،األعمدددددال
التددددددي تقددددددد لقتاعددددددات األعمددددددال ،االدمددددددات مددددددع ن دددددد تكنولوجيددددددا الميلومددددددات ،إنشددددددا
شددددددبكات مددددددو ّزعين ميتمدددددددين وةنددددددوات التوزيددددددع والحفددددددا علددددددا اليبةددددددات للمسدددددداعدة
في توزيع األشيا غير الملموسة التي يت ّ ت سويقهـــا.
عندددددد إثبددددددات النشدددددات االةتصدددددداد الدددددواةيي فددددددي المدددددارات اليربيددددددة المتحددددددة بالنسددددددبة
لشددددددركة تددددددزاول أعمددددددال الملكيددددددة الفكريددددددة ،فدددددد نّ القددددددرارات الدوريددددددة التددددددي يتخددددددذها
المدددددددديرون غيدددددددر المقيمددددددددون غيدددددددر كافيدددددددة ل يفددددددددا بمتتلبدددددددات النشدددددددات االةتصدددددددداد
األمدددددددر أكثدددددددر مدددددددن جهددددددداز مدددددددو فين محليدددددددين

الدددددددواةيي ،وبالتدددددددالي سدددددددو يتتلددددددد
يمتلكدددددون بشددددددكل سددددددلبي أصددددددوالم غيددددددر ملموسددددددة يشددددددكل إنشدددددداؤها واسددددددتغبلها جددددددز ام
مدددددددددن القدددددددددرارات المتخدددددددددذة واألنشدددددددددتة المنفدددددددددذة خدددددددددارت المــدددددددددـارات اليربيــدددددددددـة
المتحـــدة.
أمثلـــــــة:
 - 0تمتلدددددد

اليسنسددددددكو عبمددددددة تجاريددددددة ،ويددددددت ّ مددددددن تددددددرخيش ل خددددددرين بددددددالحقوق

المتيلقدددددة بتلددددد اليبمددددددة التجاريدددددة مقابدددددل إتدددددداوة تحصدددددل عليهدددددا “اليسنسكــــددددددـو ،
وبالتالي تندرت اليسنسكو ضمن نتاق أعمال الملكيــة الفكريـــة.

 - 9تمتلدددددددد

تشدددددددداكليتكو مجموعددددددددة مددددددددن أصددددددددنا

عبمات تجارية تقو هي بتصنييها وبييها إلا أترا

الشددددددددوكوالتة المسددددددددجلة تحددددددددت
غير تابيين لهـــا.

ال تيتبدددددددر تشدددددددداكليتكو أنهددددددددا تددددددددزاول أعمدددددددال الملكيددددددددة الفكريددددددددة إذ إنّ إجمددددددددالي
دخلهدددددا ينشددددددأ عددددددن بيددددددع بضددددددائع جددددداهزة للغيددددددر ولددددددير اسددددددتغبل أصددددددول ملكيددددددة
فكريددددددددة أ أنّ ةيمددددددددة اليبمددددددددة التجاريددددددددة هددددددددي بحددددددددد ذاتهددددددددا مرتبتددددددددة بقيمددددددددة
الشددددددوكوالتة وال يمكددددددن تمييزهددددددا بصددددددورة منفصددددددلة عددددددن تريددددددق االسددددددتفادة مددددددن
اليبمة التجاريـــة اليرضيــة).
 - 0ةامددددددت سددددددوفتويركو بتتددددددوير منصددددددة برمجيددددددات لتكنولوجيددددددا الميلومددددددات فريدددددددة
مدددددن نوعهدددددا لقبدددددول وميالجدددددة وتيقددددد التلبيدددددات علدددددا االنترندددددت وتقدددددو بدددددامتب
واسددددددتخدا تلدددددد المنصددددددة ضددددددمن نتدددددداق األعمددددددال الخاصددددددة بهددددددا للتسددددددويق عبددددددر
االنترندددددددت .كمدددددددا أنّ سدددددددوفتويركو تقدددددددو أيضدددددددا م بتدددددددرخيش منصدددددددة برمجيدددددددات
تكنولوجيدددددددا الميلومدددددددات ل خدددددددرين السدددددددتخدامها ضدددددددمن أعمدددددددال التسدددددددويق التدددددددي
يقومدددددددون بهددددددددا عبددددددددر االنترنددددددددت .يدددددددددفع المسددددددددتخدمون رسددددددددو تددددددددرخيش إلددددددددا
سدددددوفتويركو لغدددددرظ اسددددددتخدا تلددددد المنصددددددة ،وبالتدددددالي تندددددددرت هدددددذإ األخيددددددرة
ضمن نتاق أعمال الملكية الفكريــة.
المرخـــص لــه بملكيـــة فكريــة عاليــة المخاطــر
عندددددما يدددددزاول المدددددرخش لددددد أعمدددددال الملكيدددددة الفكريدددددة عليددددد أن يتحقدددددق أيضدددددا م مدددددا إذا
كاندددددددت تشدددددددكل ملكيدددددددة فكريدددددددة عاليدددددددة المخددددددداتر أ ال .تددددددد ّ تيريددددددد المدددددددرخش لددددددد
ألعمددددددددال الملكيددددددددة عاليددددددددة المخدددددددداتر فددددددددي المددددددددادة  )0مددددددددن أن مددددددددة األنشتـــــددددددددـة
االةتصددددادية الواةييدددددة علددددا أنددددد المددددرخش لددددد الددددذ يدددددزاول أعمددددال الملكيدددددة الفكريدددددة
ويقو بموج الشرت أ) باليفا بكافة المتتلبات الثبثــــة التاليــــة:
 - 0لدددد يقدددد المددددرخش لدددد ب نشددددا أصددددول الملكددددة الفكريددددة التددددي يمتلكهددددا ألغـــددددـراظ
أعمالـــ ؛ و
 - 9أحـــرز المرخـــش لـــ أصـــول الملكيـــة الفكريـــة إمــا مــن:
أ  -شركـــة مـــن المجموعــــة؛ أو
 مقابددددل تمويلدددد للبحدددد والتتددددوير الددددذ ةددددا بدددد شددددخش آخددددر يقددددع مقددددرإ فدددديدولــة أجنبيـــة؛ و
 - 0يقددددددو المددددددرخش لدددددد بتددددددرخيش أو ببيددددددع أصددددددول الملكيددددددة الفكريددددددة إلددددددا شددددددركة
واحددددددددة أو أكثدددددددر مدددددددن المجموعدددددددة ،أو بخدددددددب ذلددددددد يكسددددددد إجمدددددددالي دخلددددددد
بصددددددددورة منفصددددددددلة وعلدددددددددا نحددددددددو ةابددددددددل للتحديدددددددددد مثددددددددل األتدددددددداوات ،رسدددددددددو
التدددددددرخيش) مددددددددن شددددددددركة فددددددددي المجموعددددددددة األجنبيددددددددة فيمددددددددا يتيلددددددددق باسددددددددتخدا
واستغبل أصول الملكية الفكرية.

يُيتبدددددددر تلقائيدددددددا م أ مدددددددرخش لددددددد بملكيدددددددة فكريدددددددة عاليدددددددة المخددددددداتر أنددددددد لددددددد يفدددددددي
بمتتلبددددددات النشددددددات االةتصدددددداد الددددددواةيي ،ممددددددا ينددددددت عندددددد ةيددددددا السددددددلتة المختصددددددة
بمبادلددددددة الميلومددددددات حددددددول ذلدددددد المددددددرخش لدددددد مددددددع السددددددتات المختصددددددة األجنبيددددددة
ذات الصددددددلة حيددددددد تقدددددددي الشدددددددركة األ  ،الشددددددركة األ النهائيدددددددة ،والمالددددددد المسدددددددتفيد
النهائي للمرخش ل بالملكية الفكرية عالية المخاتر).
يتوجدددد علدددددا الددددرغ مدددددن ذلدددد علدددددا المددددرخش لددددد بملكيددددة فكريدددددة عاليددددة المخددددداتر
أن يفدددددددددي بمتتلبددددددددددات النشددددددددددات االةتصدددددددددداد الددددددددددواةيي لكددددددددددي يتفدددددددددداد الخضددددددددددوت
للغرامدددددات ،وذلددددد عدددددن تريدددددق تدددددوفير إثبدددددات كدددددا ب يددددددع تأكيددددددإ بدددددأنّ لديددددد ولتالمدددددا
كددددددان لديدددددد تاريخيددددددا م درجددددددة عاليددددددة مددددددن السدددددديترة علددددددا تتددددددوير وتحسددددددين وصدددددديانة
وحماية واستغبل أصول الملكية الفكرية.
ويتوجدددددد علددددددا المددددددرخش لدددددد أن يتددددددوفر لديدددددد عددددددددام كافيددددددا م مددددددن المددددددو فين الددددددذين
ييملددددددون بدددددددوا كامددددددل ويمتلكددددددون المددددددؤهبت الضددددددرورية ويقيمددددددون بصددددددورة دائمددددددة
ويددددددؤدون نشدددددداتاته فددددددي المددددددارات اليربيددددددة المتحدددددددة ،كمددددددا عليدددددد كددددددذل أن يقدددددددد
الميلومــات التاليـــة:
* ختددددة أعمدددددال توضدددد أسدددددبا

امتبكددددد ألصددددول الملكيدددددة الفكريددددة فدددددي المـدددددـارات

اليربيــة المتحـــدة؛
* ميلومــات المو فيـــن ،وتشمــل:
 مستـــو الخبــرات نـــوت اليقـــود المؤهـــــبت ،و مـــدة تو يــ* يجدددد

المرخــش لـــ

أن تثبدددددت الميلومدددددات الموضدددددحة أعدددددبإ أندددد يتدددددوفر فدددددي المدددددارات اليربيدددددة

المتحددددددة أكثدددددر مدددددن جهددددداز مدددددو فين محليدددددين يمتلكدددددون بصدددددورة سدددددلبية األصددددددول
المينويدددددددة التدددددددي يشدددددددكل إنشددددددداؤها واسدددددددتغبلها جدددددددز مدددددددن القدددددددرارات المتخدددددددذة

واألنشددددددددتة المنفددددددددذة خددددددددارت دولددددددددة المددددددددارات .وبالتددددددددالي ،يتوجدددددددد

أن تثبددددددددت

الشددددددركة المينيددددددة أنّ اتخدددددداذ القددددددرارات يددددددت ّ فددددددي دولددددددة المددددددارات ملحو ددددددة :إنّ
القدددددرارات الدوريدددددة التدددددي يتخدددددذها المدددددديرون غيدددددر المقيمدددددون أو أعضدددددا مجلدددددر
الدارة لن تكون كافيــــــة).
 - 0إنّ فارمدددددددداكور ذ . .هددددددددي شددددددددركة مقيمددددددددة فددددددددي دولددددددددة المددددددددارات وتحقددددددددق
إجمدددددالي دخلهدددددا مددددددن تدددددرخيش بددددددرا ا ت االختدددددرات اليائددددددة لهددددددا فدددددي دوا جديددددددد
إلا شركات مجموعتها الكائنة في مصر والمملكة اليربية السيوديــــة.
لدددددد تقدددددد فارمدددددداكور

ب نشددددددا بددددددرا ة االختددددددرات إذ اسددددددتحوذت علددددددا الحقددددددوق

فدددددي تلددددد البدددددرا ة مدددددن شدددددركة فدددددي المجموعدددددة آر آندددددد د كدددددو فدددددي المملكدددددة
المتحـــدة).
تيتبدددددددر فارمددددددداكور

مدددددددرخش لددددددد بملكيدددددددة فكريدددددددة عاليدددددددة المخددددددداتر وعليددددددد

بالتددددددددالي  ) 0أن يخضددددددددع ألحكددددددددا تبددددددددادل الميلومددددددددات المنصددددددددوش عليدددددددد فددددددددي
المددددددددددادة  ،0- 2و  )9أن يدددددددددددوفر ميلومددددددددددات إضدددددددددددافية لكددددددددددي يثبدددددددددددت نشدددددددددددات
االةتصاد الواةيي في دولة المارات.
 2- 1أعمــال مراكـــز التوزيـــع والخدمـــات
يشدددددددير مصدددددددتل

أعمدددددددال مراكدددددددز التوزيدددددددع والخددددددددمات إلدددددددا نشددددددداتين مختلفدددددددين

مشمولين في عنوان نشات ذ صلة واحد.
ييتبدددددر المدددددرخش لدددددد أن يدددددزاول أعمددددددال التوزيدددددع إذا كدددددان يشددددددتر مدددددوا ّد خددددددا أو
منتجــــــدددددددـات جددددددداهزة مدددددددن شدددددددركة فدددددددي مجموعدددددددة أجنبيدددددددة ويقدددددددو بتوزيدددددددع تلددددددد
المــــوا ّد أو المنتجــــات.
وييتبددددر المدددددرخش لدددد أنددددد يدددددزاول أعمددددال مركدددددز خددددددمات إذا كددددان يقدددددد المشدددددورة
أو خددددددمات إداريدددددة أو خددددددمات أخدددددر إلدددددا شدددددركة فدددددي مجموعدددددة أجنبيدددددة ،وكانددددددت
تلدددددددد الخدددددددددمات تددددددددرتبت بأعمددددددددال تلدددددددد الشددددددددركة خددددددددارت المددددددددارات اليربيـــدددددددددـة
المتحــــدة.

أمدددددا المدددددرخش لهددددد الدددددذين يقومدددددون فقدددددت بشدددددرا أو توزيدددددع بضدددددائع من/إلدددددا الغيدددددر
فددددب ييتبددددروا أنهددددد يزاولددددون أعمددددال التوزيدددددع ،وكددددذل األمددددر بالنسدددددبة للمددددرخش لهددددد
الددددددذين يقدددددددمون خدددددددمات إلددددددا الغيددددددر فددددددب ييتبددددددروا أنهدددددد يزاولددددددون أعمددددددال مركددددددز
خدمات .
أ كيدددددددددان يتيهدددددددددد بمياملدددددددددة تنددددددددددرت ضدددددددددمن نتددددددددداق أعمدددددددددال مراكدددددددددز التوزيدددددددددع
والخددددددمات لدددددن يتلددددد منددددد أن يثبددددددت النشدددددات االةتصددددداد الدددددواةيي فدددددي المددددددارات
اليربيدددددددة المتحددددددددة إذا تمكددددددددن أن يثبدددددددت أنّ تلدددددددد المياملدددددددة ال تندددددددددرت فدددددددي السددددددددياق
الميتدددداد ألعمالدددد أ علددددا سددددبيل المثددددال هددددي مياملددددة تمددددت لمددددرة واحدددددة فقددددت) ويددددت ّ
ةيدها علا حسا شركة المجموعة األجنبية ذات الصلة بسير التكلفة أو أةلّ.
أمدددددددا المدددددددرخش لهددددددد اليددددددداملون فدددددددي مجدددددددال األعمدددددددال المصدددددددرفية ،التدددددددامين ،إدارة
صدددددناديق االسدددددتثمار ،التدددددأجير التمدددددويلي ،الشددددددحن أو أعمدددددال المقدددددا ّر الرئيسدددددية فيحددددددق
لهدددددد كددددددذل شددددددرا البضددددددائع و/أو تددددددوفير الخدددددددمات إلددددددا شددددددركات مددددددن مجموعددددددات
أجنبيددددددة كجدددددددز عددددددداد مدددددددن عمليددددددداته التجاريدددددددة ،ولتفددددددداد ازدواجيدددددددة البدددددددبا ،ال
ييتبددددددر هدددددددؤال المددددددرخش لهددددددد أنهددددددد يزاولددددددون أيضدددددددا م أعمددددددال مراكدددددددز التوزيــدددددددـع
والخدمـــات.
األنشتـدددددددـة األساسيـددددددددـة المـدددددددـدرّة للدخـددددددددـل الخاصـدددددددـة بأعمـددددددددـال مراكدددددددز التوزيددددددددع
والخدمـــات
تددددددنش األن مددددددة علددددددا األنشددددددتة األساسددددددية المدددددددرّة للدددددددخل التاليددددددة بالنسددددددبة ألعمددددددال
مراكز التوزيــع والخدمــات:
* نقدددددل وتخدددددزين البضدددددائع والمكوّ ندددددات والمددددددوا ّد أو السدددددلع الجددددداهزة للبيدددددع  .يشددددددير
هددددددذا النشددددددات األساسددددددي المددددددد ّر للدددددددخل إلددددددا حركددددددة وتخددددددزين المددددددواد الخددددددا أو
المنتجات الجاهزة وإدارة المخاتر المرتبتة بها.
* إدارة المخددددزون – ةدددددد يشددددمل هدددددذا النشدددددات األسا سددددي المدددددد ّر للدددددخل الن دددددر فدددددي
الحدددددددددد األدندددددددددا مدددددددددن مسدددددددددتويات المخدددددددددزون المقبولدددددددددة ،إدارة تدددددددددواتر حصدددددددددر
المخددددددزون ،مددددددا إذا كددددددان يددددددت ّ اسددددددتخدا مسدددددداحة التخددددددزين بشددددددكل فيددددددال ،ةابليددددددة
المخزون للتل  ،وضمان توافر الجرا ات األمنية.
* أخددددددذ التلبيددددددات  -يشددددددير هددددددذا النشددددددات األساسددددددي المددددددد ّر للدددددددخل إلددددددا تددددددوفير
عنصددددددر ميالجددددددة التلبيددددددة كجددددددز مددددددن اليمليددددددة الكليددددددة للوفددددددا بالتلبيددددددة ،سددددددوا
كانت تل اليملية يدوية أو إلكترونية.
تنتبددددق بصدددددورة عامدددددة األنشدددددتة األساسدددددية المددددددرّة للددددددخل فيمدددددا يتيلدددددق بـدددددـ أعمــدددددـال
مراكز التوزيـــع :

*

تدددددددوفير المشددددددددورة أو الخدددددددددمات الداريددددددددة األخدددددددر – يغتددددددددي هددددددددذا النشددددددددات
األساسددددددي المدددددددد ّر للددددددددخل أ نددددددوت مدددددددن الخددددددددمات التددددددي تقدددددددد إلدددددددا شدددددددركات
المجموعة األجنبية التي يكون المرخش ل تابيا م لها.

أمثلـــــــة:
 - 0تشددددددتر إكددددددر وا ز ذ . . .المددددددارات) أثاثددددددا م مددددددن شددددددركة فددددددي المجموعددددددة
يقدددددع مقرهدددددا فدددددي لبندددددان ثددددد تقدددددو ب عدددددادة بيدددددع األثدددددا فدددددي كافدددددة أنحدددددا الشدددددرق
األوسددددددت .تيتبددددددر إكددددددر وا ز ذ :. . .أنهددددددا تددددددزاول أعمددددددال مراكددددددز التوزيددددددع
والخدمات.
 - 9النشددددات الرئيسددددي الددددذ تزاولدددد شددددركة تددددي يددددو فددددي ذ . .شددددركة مسددددجلة فدددددي
منتقدددددة عجمدددددان الحدددددرة) هدددددو تدددددوفير خددددددمات المدددددوارد البشدددددرية والددددددع الدار
إلددددا شدددددركة فدددددي مجموعدددددة كائنددددة فدددددي الكويدددددت ،ويدددددت ّ إعددددادة ةيدددددد تلددددد الخددددددمات
بسدددددير التكلفدددددة .علدددددا الدددددرغ مدددددن أندددددذ إكدددددر وا ز ذ . . .ال تفدددددرظ زيدددددادة
فددددددوق التكدددددددالي المينيددددددة ،فهدددددددي تيتبدددددددر أنهددددددا تدددددددزاول أعمددددددال مراكدددددددز التوزيدددددددع
والخدمات.
 - 0إنّ إتددددد آ جدددددي ذ ، . .وهدددددي شدددددركة تابيددددددة فدددددي المملكدددددة اليربيدددددة السدددددديودية
لشدددددركة إيددددد بدددددي سدددددي ذ . .شدددددركة مسدددددجلة فدددددي المملكدددددة المتحددددددة) ،وتتتلددددد
دعمدددددا م تخصصدددددديا م فددددددي تكنولوجيدددددا الميلومددددددات مددددددع تتبيدددددق ن ددددددا محاسددددددبة جديددددددد
يددددددت ّ اسدددددددتخدام مدددددددن ةبدددددددل إتددددددد آ جدددددددي ذ . .فدددددددي تدددددددوفير الخددددددددمات إلدددددددا
عمبئهددددددددا المتمركددددددددزين فددددددددي المملكددددددددة اليربيددددددددة السدددددددديودية .أمددددددددا كيددددددددو آر إر
ذ . .شددددددركة تابيددددددة لددددددـ إتدددددد آ جددددددي ذ . .مسددددددجلة فددددددي المنتقددددددة الحددددددرة
الماليدددددددة لسدددددددوق أبدددددددو بي اليدددددددالمي) وتقدددددددد خددددددددمات التددددددددةيق والمحاسدددددددبة إلدددددددا
عمدددددب مدددددن الغيدددددر فدددددي المدددددارات اليربيدددددة المتحددددددة ،وتوافدددددق علدددددا إعدددددارة أحدددددد
مو فيهدددددا مدددددن ةسددددد دعددددد تكنولوجيدددددا الميلومدددددات لمددددددة ثبثدددددة أشدددددهر إلدددددا إتددددد
آ جدددددددددددي ذ ، . .وتقدددددددددددو كيدددددددددددو آر إر ذ . .بقيدددددددددددد تكدددددددددددالي الراتددددددددددد ذات
الصلة التي تترت عليها علا حسا إت آ جي ذ. . .
بمددددددددا أنّ كيددددددددو آر إر ذ . .ال تيمدددددددددل فددددددددي مجددددددددال أعمدددددددددال تددددددددوفير خددددددددددمات
تكنولوجيددددددددا الميلومددددددددات إلددددددددا شددددددددركات المجموعددددددددة األجنبيددددددددة ،كمددددددددا وأنهددددددددا ال
تيــــددددددـرظ/تجتذ تلدددددد الخددددددددمات أو تحددددددتف بمددددددو فين لتقددددددددي تلدددددد الخددددددددمات
إلدددددا شدددددركات أخدددددر مدددددن المجموعدددددة ،وألنهدددددا ال تكسددددد هامشدددددا م مدددددن التكددددددالي
التددددددي ييدددددداد ةيدددددددها علددددددا حسددددددا إتدددددد آ جددددددي ذ . .أو كيددددددو آر إر ذ، . .
بالتالي فهي ال تيتبر أنها تزاول أعمال مراكز التوزيـــع والخدمـــات.
المشــــورة المهنيـــة
م
إذا لدددد تدددددتمكن الشدددددركة مدددددن تحديدددددد مدددددا إذا كاندددددت تدددددزاول نشددددداتا ذ صدددددلة ،عليهدددددا أن
تسيا للحصول علا مشورة مهنية.

