
 

 
 

 

 

 

 األنشطة االقتصادية الواقعيةأسئلة شائعة متعلقة ب

 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة تقديم إقرار األنشطة االقتصادية الواقعية؟ .1

 هل يتوجب عىل جميع الكيانات الُمرخصة ف 
ي فقط عىل 

ي الدولة تقديم إخطار وتقرير باألنشطة االقتصادية الواقعية. ينبغ 
 ذي صلة ف 

ً
ي تزاول نشاطا

 الكيانات الُمرخصة والت 
 
 ما هي األنشطة ذات الصلة؟ .2

 : ي
 تشمل األنشطة ذات الصلة اآلت 

 األعمال المرصفية •

 أعمال التأمي    •

 أعمال إدارة الصناديق االستثمارية •

 أعمال التأجي  التمويىلي  •

 ر الرئيسي أعمال المق •

 أعمال الشحن •

كة القابضة •  أعمال الشر

 أعمال الملكية الفكرية •

 أعمال مركز التوزي    ع والخدمات •

 
ي اللزيارة  هنايرجى الضغط 

وت  ح تفصيىلي يتعلق لموقع اإللكي  باألنشطة االقتصادية الواقعية ذات وزارة المالية للحصول عىل شر
 الصلة. 

 
 كيف يمكن تقديم إخطار وتقرير األنشطة االقتصادية الواقعية؟ .3

ي اللزيارة  هنايرجى الضغط 
وت  التقديم الخاصة باألنشطة االقتصادية تحت بند وزارة المالية والوصول إىل بوابة لموقع اإللكي 

 األعمال. 

 
 أين يمكن الحصول عىل المزيد من اإلرشادات حول متطلبات تقديم إخطار وتقرير األنشطة االقتصادية الواقعية؟ .4

ي اللزيارة  هنايرجى الضغط 
وت  وزارة المالية واالطالع عىل المستندات اإلرشادية المتعلقة بتفاصيل تقديم إخطار لموقع اإللكي 

 وتقرير األنشطة االقتصادية الواقعية. 

 
كة ألحد األنشطة ذات الصلة دون تحقيق أي دخل؟ .5 ي حال مزاولة الشر

 هل يجب تقديم إقرار األنشطة االقتصادية الواقعية ف 
ي عىل جميع ال

ي تزاول ينبغ 
ط من ألحد األنشطة ذات الصلة كيانات الت  تقديم إخطار األنشطة االقتصادية الواقعية، وال ُيشي 

ة المالية تقديم تقرير باألنشطة   ذي صلة مع عدم تحقيقها ألي دخل من نشاطها أثناء الفي 
ً
ي تزاول نشاطا

كات الُمرخصة الت  الشر
ة المالية. االقتصادية الواقعية وال يتطلب منها إثبات األ   نشطة الواقعية خالل الفي 

 
ي يجب أن تقدم إخطار األنشطة االقتصادية الواقعية بحلول  .6

 ؟2020ديسميى  31ما طبيعة األعمال الت 
ي أو بعد تاري    خ 

ي تبدأ سنتها المالية ف 
ي أو قبل  2019يناير  1يتعي   فقط عىل األعمال الت 

تقديم إخطار  2019ديسميى  31وتنتهي ف 
 . 2020ديسميى  31االقتصادية الواقعية بحلول األنشطة 
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ة المالية"؟ .7 ي الطلب تحت قسم "نهاية السنة المالية/نهاية الفي 

 ما الذي يتعي   ذكره ف 
ي أو بعد 

ي تبدأ سنتها المالية ف 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة والت 

كات الُمرخصة ف  ي عىل الشر
ي األسئلة الشائعة، ينبغ 

 1كما ورد ف 
ي أو قبل  2019اير ين

تقديم إخطار األنشطة االقتصادية الواقعية. يرجى ذكر التاري    خ األخي  من السنة  2019ديسميى  31وتنتهي ف 
ي هذا القسم

 (. 2019ديسميى  31) عىل سبيل المثال . المالية ف 

 
ة تسليم التقارير ألهداف األنشطة  .8 ي الطلب تحت قسم "في 

 االقتصادية"؟ما الذي يتعي   ذكره ف 
ي دولة اإلمارات العربية  2019لسنة  31بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 

والمتعلق بتنظيم األنشطة االقتصادية الواقعية ف 
ي تاري    خ 

ي تبدأ ف 
وما يليه.  2019يناير  1المتحدة، فإنه يجب تقديم إقرارات األنشطة االقتصادية الواقعية للسنوات المالية الت 

ي أو بعد كما يقترص تقديم 
ي تبدأ سنتها المالية ف 

كات الُمرخصة الت  ي الوقت الراهن فقط عىل الشر
وتنتهي  2019يناير  1اإلقرارات ف 

ي أو قبل 
ة بي   2019ديسميى  31ف  ي الفي 

كتك ف  ة تقديم  2019ديسميى  31و 2019يناير  1. إذا كانت السنة المالية لشر فإن في 
 . 2019ديسميى  31ولغاية  2019يناير  1اإلقرار ستكون من 

 
 
 


