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شآاطاا اا تنطبق أنظمة األنشطة االقتصادية على المنشآت  التآت تمآار  ن
يجآآت تيآآديم"(. المآآرخل ل آآم)"صآآلة علآآى النلآآو الملآآدد ةآآت األنظمآآة 

مآ  خآ ل االقتصآادية عبآر اتنترنآ باألنشآطة جميع الطلبآا  المتلليآة 
"(.البوابة)"بوابة األنشطة االقتصادية الميدمة م  وزارة المالية 

ة هآآآاا دليآآآل لآآآول ميايآآآة قيآآآام المآآآرخل لآآآط ب سآآآتممال تيريآآآر األنشآآآط
.االقتصادية على البوابة

يستهدف هذاا الذدليل المذرله لهذ  وذ  سذوب أبذوظب  العذالم  الذاي 
ادية قاموا بتقدي  إلطارنشاط اي صلة بموجب أنظمذة األنشذطة االقتصذ

.لالل وترة تقرير

أدلة المستلد  لبوابة األنشطة االقتصادية 

:تنويه
عتماد عليه يتم توفير محتويات هذا المنشور عىل سبيل اإلرشاد فقط وال يجب اعتباره أو اال 

.كمشورة قانونية
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لوحة المعلومات ق  بتسجيل الدلول إلى البوابة اإللكترونية وسيت  تحويلك الى الصفحة الرئيسية ل

.اللاصة بالمرله له 

.لبدء عملية إستكمال التقرير" File ESR Report"إضغط عىل .12.

اسذذذذتنادلا إلذذذذى المعلومذذذذات المقدمذذذذة وذذذذ  اإللطذذذذار  سذذذذيالحظ 

المذذذرله لهذذذ  صلذذذى الصذذذفحة الرئيسذذذية للوحذذذة المعلومذذذات 

ادية لتقذذدي  تقريذذر األنشذذطة االقتصذذلهذذ   اللاصذذة بذذالمرله 

.الواقعية

  يجب صلى المرله له  الاي  يغيرو  و  اإللطار

ة بحيث ال يُطلب م  المرله له تقدي  تقرير ماد

اقتصادية  إرسال بريد إلكترون  صلى

EconomicSubstance@ADGM.com   يطلب

.إلغاء التقرير الت  ت  إنشائه تلقائيلا

يجب إكمال اإللغاء قبل الموصد النهائ  : مالحظة

.لتقدي  التقرير لتجنب العقوبات
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  أروق اإلثباتات المطلوبة وقد  " G"إلى " A"أدلل البيانات المطلوبة و  األقسا  م  2.

.التقرير

استلدا  و  حالة صد  توور البيانات المالية المدققة   يُسمح ب

.الحسابات اإلدارية للفترة المشمولة بالتقرير

  يجب أ  تكو  جميع المعلومات   بما و  الك حج  المكتب

محدثة ومطابقة للمعلومات المتوورة لدى سوب أبوظب  

.العالم 
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غط صلى ق  بالتحقق م  المعلومات الت  ت  إدلالها وصندما تكو  مستعدلا إلرسال التقرير  إض3.
"Send."

االك  إلى باإلضاوة . البوابة اإللكترونية تأكيدلا صلى استال  الطلبستعرض  للتقرير صبر البريد سترسل البوابة اإللكترونية مللصل
.اإللكترون  إلى جهة االتصال المحددة
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