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CIR/141/2020 :المرجع 

2020نوفمبر  7التاريخ:   

 

 

المنطقة الحرة         المحترمين،،، –السادة/ مستثمري مدينة الشارقة للنشر   
 

 تنظيم متطلبات إجراءات المستفيد الحقيقي

، ("القرار"في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ) 2020للعام  58المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم أصدرت اإلمارات العربية 

الذي أصدر في وقت سابق من  2020للعام  34وحل محل قرار مجلس الوزراء رقم  2020أغسطس  28والذي دخل حيز التنفيذ في 

سجل المستفيدين االحتفاظ بسجل للمساهمين ويل التراخيص، باإلضافة إلى شرط ويتناول القرار متطلبات اإلفصاح في مرحلة تسجهذا العام. 

من جميع الشركات المسجلة ( "المنطقة الحرة")المنطقة الحرة  –الحقيقيين وسجل للمدراء المرشحين. وبذلك تطلب مدينة الشارقة للنشر 

 إلفصاح( ا"الشركة" –شركة منطقة حرة أو فرع لشركة  – مؤسسة منطقة حرة أو مجموعة مساهمين –)سواًء كانت مساهم واحد لديها 

، مع الوثائق ذات 2020نوفمبر  15مع المسجل في موعد أقصاه  والمستفيد الحقيقيالمساهمين والمدراء سجل وتقديم تفاصيل بيانات 

 الصلة على النحو التالي:

  سجل التعريف نموذج: أو فروع الشركات مساهمين /ةمساهمشركة للشركات والمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة مع 

 المستفيد الحقيقي؛ سجل فصاحإونموذج )الشركة( 

 

  سجل  فصاحإللشركات والمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة مع شخص اعتباري )فرد( كمساهم/ مساهمين: نموذج

 المستفيد الحقيقي؛

شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل  في 2018لعام  20يتماشى هذا القرار مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 

قانون جرائم غسل الصادر تحت  2019لعام  10وقرار مجلس الوزراء رقم (، "قانون جرائم غسل األموال"التنظيمات الغير مشروعة )

، بشكل المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص االعتباري .األموال

% 25أو حصص بنسبة ديريه، وسائل السيطرة كحق تعيين أو عزل أغلبية ممباشر أو من خالل سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيرها من 

 % أو أكثر من حق التصويت في الشركة.25أو أكثر من الحصص، أو بنسبة 

 

مع كما هو مذكور أعاله  ،سجل المستفيد الحقيقي فصاحإ ونموذج التعريفجميع الشركات القائمة مطلوب منها إكمال وتقديم نموذج سجل 

وكذلك كجزء من تجديد ترخيصها في موعد التجديد التالي أو أثناء التعديل على  ،2020نوفمبر  15الوثائق ذات الصلة في موعد أقصاه 

سجل المستفيد الحقيقي مع هذا التعميم. يجب إعالم المنطقة الحرة عن أي  فصاحالشركة ونموذج إ -مرفق نموذج سجل التعريف السجل.

 التغيير.يوماً من تاريخ التعديل أو  15تعديالت تطرأ على سجل الشركة في غضون 

.إلفصاحتحتفظ المنطقة الحرة بحق مطالبة أي شركة بتقديم الوثائق والمعلومات اإلضافية األخرى الواردة في ا  

 

 lease@spcfz.comإرسال النماذج الكاملة على البريد اإللكتروني تقديم ويرجى 

 

https://www.spcfz.com ونموذج اإلفصاح عن المستفيد الحقيقي متوفرين على الرابط  2020لعام  58قرار مجلس الوزراء رقم 
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 مع تحيات

المنطقة الحرة –مدينة الشارقة للنشر   
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