 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي2020 ) لسنة58( نموذج المستفيد الحقيقي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم
Beneficial Owner Form based on the Cabinet Resolution No. (58) of 2020 Regulating Beneficial Owner Procedures
Ras Al Khaimah Department of Economic Development (RAK DED) presents its
compliments wishing you continued success and prosperity,
Kindly, fill out the beneficial owner form to prevent delay penalties.
Register of partners, shareholders, beneficial owners and nominal members of
management.
Based on the Cabinet Resolution No. (58) of 2020 Regulating Beneficial Owner
Procedures in commercial companies organized as per the Federal Commercial
Companies Law of the United Arab Emirates with the aim of unifying the minimum
requirements for disclosure of the register of shareholder partners, the beneficial
owner, and the nominal members of the management, these requirements must be
preserved and information must be provided to the authority concerned with
supervising the Register of Trade Names or the Licensing Authority (the Registrar).
Any change or amendment to such information must be notified.
Beneficial owner:
is a natural person who has an ultimate ownership or power over a legal person
directly, indirectly or through a chain of ownership or control. It is a natural person
on whose behalf transactions are conducted.
To determine the beneficial owner of a legal person in accordance with the law, the
following conditions must be met:
1. A beneficial owner is a person who owns or ultimately controls a legal
person through the direct/indirect ownership/ control of over 25% of the
company share capital, or who has the right to vote in that company by
over 25%, including retaining that ownership through a chain of
ownership or control, or through other means such as appointing or
removing most of the directors. In the event that more than one person
owns or controls a share of the legal person’s capital, all of them shall be
dealt with as owners and controllers of that share.
2.

In the event that there is a suspicion that a natural person with ultimate
controlling ownership is the true beneficiary, arrangements of any kind
may be used to determine that beneficial owner.

If that owner cannot be determined, the beneficial owner shall be the natural person
who occupies the position of Senior Management Official.
For Inquiries
Kindly contact Compliance Section
Commercial Licensing Department
Mr. Saif Al Suwaidi
Head of Compliance Section
072044444 Ext. 4442
Mr. Ahmed Al Shamsi
Compliance Administrator
072044444 Ext. 4438
Mr. Raed Falah
Compliance Administrator
072044444 Ext. 4446

تهديكم دائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيمة أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام التقدم
،واإلزدهار
.يرجى تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي تجنبًا لمخالفات التأخير
.المستفيدين الحقيقيين وأعضاء اإلدارة االسميين،المساهمين،سجل الشركاء

 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي في2020 ) لسنة58( وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم
الشركات التجارية المنظمة وفقًا لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
بهدف توحيد الحد األدنى من متطلبات اإلفصاح عن سجل الشركاء المساهمين المستفيدين
 يجب االحتفاظ بهذه المتطلبات وتقديم المعلومات للجهة،الحقيقيين وأعضاء اإلدارة االسميين
المختصة باإلشراف على سجل األسماء التجارية أو سلطة الترخيص (المسجل) مع ضرورة اإلشعار
.بأي تغيير أو تعديل يجري على تلك المعلومات
:المستفيد الحقيقي
هو الشخص الطبيعي الذي تؤول له الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص
االعتباري بشكل مباشر أو من خالل سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير
. أو الشخص الطبيعي الذي تجري المعامالت نيابةً عنه،المباشرة

:لتحديد المستفيد الحقيقي للشخص االعتباري وفقًا للقانون يجب أن تتوفر الشروط التالية
 من يمتلك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري من خالل حصص أو أسهم ملكية.1
 أو له حق التصويت، أو أكثر من رأس مال الشخص االعتباري%25 مباشرة أو غير مباشرة بنسبة
 بما في ذلك االحتفاظ بتلك الملكية من خالل سلسلة من الملكية أو، أو أكثر%25 فيه بنسبة
 وفي حالة، أو من خالل السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلب مديريه،السيطرة
اشتراك أكثر من شخص في امتالك أو السيطرة على نسبة من رأسمال الشخص االعتباري فيتم
.التعامل معهم جميعًا باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة
 يمكن استخدام أي ترتيبات من أي نوع لتحديد المستفيد الحقيقي الذي يمارس السيطرة على.2
الشخص االعتباري في حالة وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية
.هو المستفيد الحقيقي
وفي حالة عدم القدرة على تحديد ذلك فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي
.يشغل منصب مسؤول اإلدارة العليا
لالستفسار حول االستمارة وكيفية تعبئتها
يرجى االتصال على
 إدارة الشؤون التجارية- قسم األمتثال
السيد سيف السويـــــدي
مدير قسم االمتثـــــــــــال
4442  تحويلة072044444
السيد احمد الشامســـي
إداري امتثـــــــــــــــــــــــــال
4438  تحويلة072044444
السيد رائد فــــــــــــــالح
إداري إمتثــــــــــــــــــــــال
4446  تحويلة072044444

For more information
RAKDED Call Center

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا على
مركز اتصال اقتصادية رأس الخيمة

072044444

072044444

 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي2020 ) لسنة58( نموذج المستفيد الحقيقي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم
Beneficial Owner Form based on the Cabinet Resolution No. (58) of 2020 Regulating Beneficial Owner Procedures
اسم الشركة
Company name
البريد اإللكتروني
E-mail
المقر الرئيسي
Headquarters
) فروع الشركة (إن وجد
Company branches (if any)
الممثل القانوني
Legal representative

رقم الرخصة
license No.
الهاتف
Phone
الشكل القانوني
Legal form
النشاط الرئيسي للشركة
Main business activity
بلد التسجيل
Country of registration

 أو أكثر من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر أو األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة%25  األشخاص الطبيعيون الذين يملكون/ القسم أ
على اإلدارة والتصرف
Section A\ Natural persons who directly or indirectly own 25% or more of the capital or Natural persons who exercise effective, direct or indirect power or control over
management and disposal
العنوان
مكان الميالد
تاريخ الميالد
الجنسية
رقم الهوية أو رقم الجواز
االسم
Address
Place of Birth
Date of Birth
Nationality
ID No. / Passport No.
Name

 أرفق هيكل ملكية الشركة وتفاصيل: ( يطبق إذا لم يكن المساهمون شخصًا طبيعيًا/القسم ج
الشخص االعتباري ) اسم الشركة وعنوان التسجيل ورقم التسجيل وتاريخ التأسيس ومكان
.)التسجيل
Section C\ (applies if the shareholders are not natural person: Attach the Company
Ownership Structure and details of the Legal Person. (Company Name, Registration
Address and No, Date of Incorporation, and Place of Registration.)
.1
.2

 إذا كان لدى الكيان أي مالكين مستفيدين تم تعيينهم ككيان معفي من الئحة/القسم ب
 يرجى،) كيان حكومي/ المستفيد الحقيقي ( على سبيل المثال مدرج في سوق األوراق المالية
 اسم الشركة وعنوان التسجيل ورقم التسجيل وسبب:إكمال هذا القسم ب مع التفاصيل التالية
 ومكان التسجيل،اإلعفاء وتاريخ التأسيس
Section B\ Where the entity has any Beneficial Owners that are designated as
Exempt Entity (Listed in Stock Market/ Government Entity) please complete this
Section B with the following details: Company Name, Registration Address and No,
Reason for Exemption, Date of Incorporation, and Place of Registration.
.1
.2

تعهد وإقرار

Declaration and undertaking
I the signed above, .............................., in my capacity the ....................................,
of the................................, for the purpose of fulfilling the requirements of the
Beneficial Owner (BO) Information in accordance with the UAE Federal Decree by
Law no 20 of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism
and Illegal Organizations (AML Law), the Cabinet Resolution No 10 of 2019,
concerning the Implementation of the AML Law, and Cabinet Resolution No 58 of
2020, regulating Beneficial Owner Procedures (BO Resolution);
HEREBY DECLARE and UNDERTAKE the Following;
1. The information contained herein, are true, accurate and up-to-date;
2. My full responsibility towards the implementation of all relevant applicable
laws, regulations, policies and procedures when handling BO Information;
3. all BO information submitted in this declaration are not acting on behalf of any
third party (lawyers, agents, Corporate Service Providers, Nominees)

 ولغايات استيفاء متطلبات بيانات.............................  بصفتي........................................ انا الموقع أعاله
 في شأن مواجهة جرائم غسل2018  لسنة20 المستفيد الحقيقي وفقًا للمرسوم بقانون رقم
االموال ومكافحة تمويل االرهاب وتمويل التنظيمات غير مشروعة ( المرسوم بقانون) وعلى قرار
 وقرار مجلس، في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون2019  لسنة10 مجلس الوزراء رقم
 بشأن تنظيم اجراءات المستفيد الحقيقي ( الئحة المستفيد الحقيقي2020 ) لسنة58 ( الوزراء رقم
: اقر واتعهد باآلتي.)
. بأن جميع البيانات في هذا االقرار صحيحة ودقيقة ومحدثة.1
 بأن يتحمل صاحب االقرار المسؤولية الكاملة بشأن تطبيق جميع متطلبات القوانين.2
.المطبقة واللوائح ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي
 بأن جميع بيانات المستفيد الحقيقي المقدمة في هذا اإلقرار هي لمالك الشركة الحقيقي.3
مالك الشركة/ مدراء، مزود خدمه، وكيل، ممثل عن الشركة ( محامي/ وليست الي طرف ثالث
.)االسميين

ارفاق نسخة من الهوية اإلماراتية للمفوض بالتوقيع ولكل من وردت أسمائهم أعاله أو نسخة من جواز السفر فى حال كان المستفيد الحقيقي مقيما خارج الدولة
Attachments: Please attach a copy of the Emirates ID for the person authorized to sign and all of those whose names are mentioned above, or a copy of the passport for
residents outside the country Copy of the Emirates ID or passport

التوقيع
التاريخ
االسم
Signature
Date
Name
compliance@economic.rak.ae :يرجى تسليم النموذج لموظفي قسم االمتثال في مقر دائرة التنمية االقتصادية في رأس الخيمة أو إرساله عبر البريد اإللكتروني التالي
Please hand over the form to the Compliance Section employees at the headquarters of Ras Al Khaimah Department of Economic Development or send it
to the following email: compliance@economic.rak.ae
 درهم في حال تعبئة النموذج لمنشأة تجارية30  يستوفي مكتب تخليص المعامالت مبلغ:خدمة معتمدة
Authenticated Service: Services Providers are eligible to charge 30 AED for assisting a company to the fill the form

