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النشــاط االقتصــادي الرئيســي : هــــو النشــــاط االقتصــادي الغالــــب الــــذي تزاولــه المنشــأة، وفــي حالــة تعــدد   .1
األنشــطة التــي تمارســها المنشــأة يحــــدد النشــاط الرئيســي للمنشــأة بنــاًء علــى قيمــة اإليــراد الــذي يحـــــققه، حيــث 

ــراد األعلــى كنشــاط رئيســي. يؤخــذ نشــاط اإلي

ــم الرخصــة الصــادر مــن جهــة الترخيــص للمنشــأة ويســجل هــذا الرقــم بشــكل كامــل  رقــم الرخصــة : هـــو رقـ  .2
وواضــح، ومــن واقــع وثيقــة الرخصــة نفســها.

جهــة الترخيــص : وهــي الجهــة التــي لهــا حــق إصــدار رخصــة مزاولــة النشــاط للمنشــأة مثــل: )دائــرة التنميــة   .3
االقتصاديــة، كيــزاد، إيــكاد، هيئــة أبــو ظبــي للســياحة، هيئــة المنطقــة اإلعالميــة - أبوظبــي، مدينــة مصــدر(. 

ــاح والخســائر والميزانيــة العامــة  ــأة : هــي الفتــرة التــي يتــم عنهــا إعــداد حســابات األرب ــة للمنش ــنة الماليــ الس  .4
للمنشـــأة وهـــي ســنة المســح 2012 أو الفتــرة التــي تشــمل علــى األقــل )6 أشــهر( مــن عــام 2012.

5.  نوع القطاع : يقصـد بـه تصنيـف المنشــآت حســب نــوع ملكيـة رأس المال إلى النشاطات التالية:

ــي : يقصــد بهــا المنشــآت التــي تملكهــا حكومــة أبوظبــي ســواًء كانــت ميزانيتهــا مســتقلة أو  ــة أبوظب حكوم  •
ضمــن ميزانيــة الحكومــة.

الحكومــة االتحاديــة : يقصــد بهــا المنشــآت التــي تملكهــا الحكومــة االتحاديــة ســواًء كانــت ميزانيتهــا مســتقلة أو   •
ضمــن ميزانيــة الحكومــة.

حكومــات محليــة أخــرى : يقصــد بــه المنشــآت التــي تملكهــا أي مــن حكومــات اإلمــارات األخــرى )غيــر أبوظبــي( ســواء   •
كانــت ميزانيتهــا مســتقلة أو ضمــن ميزانيــة الحكومــة.

ــاص : يشــمل جميــع المنشــآت والمؤسســات العاملــة فــي مجــال أي نشــاط اقتصــادي التــي تكــون ملكيتهــا  خــــ  •
خالصــة بالكامــل لفــرد أو أكثــر أو مجموعــة مســاهمين وال تســاهم أي جهــة حكوميــة محليــة أو اتحاديــة فــي 

ملكيتهــا.

مشـــــترك : يشــمل المؤسســات والشــركات التــي تــزاول أي نشــاط اقتصــادي وتكــون الملكيــة فيهــا مشــتركة بيــن   •
الحكومــة )المحليــة أو االتحاديــة( واألفــراد أو الشــركات الخاصــة أو أيــة جهــة أجنبيــة.

أجنبــــــي : هي التي تزاول أي نشاط اقتصادي و تكون مملوكة بالكامل لجهات أجنبية.  •

1.  الكيــان القـانونـي : يقصــد بــه الوضع القانونــي لملكية رأس مال المنشأة ويكون أحد الحاالت التالية:

مؤسســـــة فرديــــة : هــي المنشــأة التــي يملكهــا شــخص واحــد طبيعــي وال يشــاركه أحــد فــي ملكيــة رأســمالها أو   •
حيازتهــا.

شـــــركة تضامــــن : هي الشــركة التي تتكون من شــخصين أو أكثـــر وكل شــريك فيها ضامن لغيره من الشــركاء   •
وكل منهــم مســؤول عــن التزامــات الشــركة نحــو الغيــر مســؤولية مطلقــة حيــث تتعــدى حصـــــته فــي الشــــــركة إلــى 

ممتلكاتــه الخاصــة ويشــترط أال تتـــــمثل حصــص الشــركاء فــي أســهم قابلــة للتــداول.

شـركة توصية بسيطة : هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء:  •

الفريق األول : شركاء متضامنون تسري عليهم جميع شروط شركة التضامن.

الفريق الثاني : شركاء موصون تنحصر مسئولياتهم نحو الغير في حدود حصصهم في الشركة فقط.

شـركة توصية باألسهم : هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء:

أ     فريق متضامن تسري عليه شروط شركة التضامن.
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ب   فريــق يتكــون مــن شــركاء مســاهمين غيــر مســئولين عــن التزامــات الشــركة نحــو الغيــر إال بقــدر حصصهــم فــي  
رأس مــال الشــركة فقــط، وخــواص هــذه الشركـــــة:

أال يقل رأسمالها عن خمسمائة ألف درهم.  •

يقسـم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.  •

•  شــركة ذات مســؤولية محــدودة : هــي الشــركة التــي ال يجــوز أن يقــل عــدد الشــركاء فيهــا عــن اثنيــن وال يزيــد 
عــن خمســين شــخصًا وال يســأل كل منهــم إال فــي حــدود حصتــه فــي رأس الــــمال وال يجــوز أن تتمثــل الحصــص فــي 

صكــوك قابلــة للتــداول، 

وخواص هـــذه الشركة:

يجـب أن ال يقـل رأسمالها عـن مائـة وخمســين ألـف درهـم مدفوع بالكامل. أ. 

يجب أن يتضمن أسمها عبارة )ذات مسؤولية محدودة(. ب. 

ال يجــوز لهــا أن تمــارس أعمــال التأميــن والمصــارف واســتثمار األمــوال لحســاب الغيــر وال جــوز أن تلجــــأ إلــى االكتتــاب  ج. 
العــام أو أن تصـــدر أســهمًا قابلــة للتــداول.

إسماء الشركاء يجب أن تذكر في عقد الشركة. د. 

تكون الشركة محدودة المدة. ه. 

ــاء مســاهمين يكــون  ــة : هــي الشــركة التــي تتكــون مــن شــركاء مؤسســين وشركـ ــة عامــ ــة مساهمــ شركـــ  •
ــًا إلــــى أسهـــم متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول. ويتكــون رأســمالها بواســطة االكتتــاب العــام،  رأســمالها مقسمـ
ــة أو إحــدى  ــل الحكومــة االتحادي ــد تدخـــ وال يســأل الشــريك إال فــي حــدود حصتــه فــي رأســمال الشــركة فقــط، وقــ
ــن رأس المــال فيهــا وخــواص هــذه  الحكومــات المحليــة شــريكًا فــي هــذا النــوع مــن الشــركات وتســاهم بجــزء مـ

الشــركة:

أ.  ضخامة رأسمالها )ال يقل عن عشرة ماليين درهم (.

ضخامة المشاريع التي تزاولها.  ب. 

إضافة عبارة ) مساهمة عامة ( إلى أسمها. ت. 

األعضــاء المؤسســون يجــب أال يقــل عددهـــم عــن العشــرة وال تقــل قيمــة حصصهــم فــي رأس المــال عــن 20% وال  ث. 
تزيــد عــن %45.

شــركة مســاهمة خاصــة : هــي الشــركة التــي تتكــون مــن ثــالث شــركاء أو أكثــر وال تطــرح أســهمها لالكتتــاب العــام 
ويكتتــب مؤســـسوها بكامــل رأســمالها وخــواص هـــــذه الشـــركة:

يجب أال يقل رسمالها عن مليوني درهم. أ. 

ب. يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيم غير قابلة للتداول.

ث. ال تتعدى مسئولية الشريك حدود حصته في الشركة.

قطــاع عــــام : هــي المنشــأة التــي تملــك رأســمالها بالكامــل الحكومــة االتحاديــة أو حكومــة أبوظبــي أو إحــدى   •
الحكومــات. هــذه  مــن  العامــة ألي  الميزانيــة  أو ضمــن  ميزانيتهــا مســتقلة  كانــت  المحليــة ســواًء  الحكومــات 

ــر  ــون لمــدة محــددة أو غي ــي : جمعيــة تعاونيــة كل جمعيــة ينشــئها أشــخاص طبيعيــون أو اعتباري ــاع تعاون قط  •
محــددة بقصــد االرتفــاع بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي ألعضائهــا عــن طريــق إتبــاع المبــادئ التعاونيــة وعلــى 

األخــص مــا يأتــي : 
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أ.  أن تكون العضوية اختيارية ومقصورة على المواطنين.

ب. أن يتكــون رأس مــال الجمعيــة مــن أســهم غيــر محــددة العــدد يكــون لــكل شــخص حــق االكتتــاب فيهــا والتنــازل 
عنهــا ألي شــخص آخــر طبًقــا ألحــكام القانــون وللنظــام األساســي للجمعيــة. 

ج. أن يتساوى األعضاء في الحقوق والواجبات دون النظر إلى ما يمتلكونه من أسهم. 

د. أال تحصل أسهم رأس المال على عائد يزيد على 10% من قيمتها اإلسمية. 

ه. أن يكون توزيع صافي الربح على أساس حجم معامالت كل عضو مع الجمعية.

فــرع لمنشــأة أجنبيــة : هــي فــرع منشــأة أجنبيــة تعمــل فــي إمــارة أبوظبــي فــي أي نشــاط اقتصــادي فــي حيــن أن   •
مركزهـــا الرئيســي أو الشـــركة األم مسجلــــة خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أخرى )حدد( : أي نوع من المنشآت غير ما ورد سابقا ويتم تحديد النوع بشكل واضح.  •

صفــة المنشــأة : ويقصد بها إحدى الحاالت التالية:  •

مفــردة ليــس لهــا فــروع : هــي منشــأة مفــردة قائمــة بذاتهــا وليــس لهــا فــروع أخــرى ســواًء داخــل اإلمــارة أو   •
. أخــرى  تابعــة لمنشــأة  خارجهــا وليســت 

ــارة  ــتقلة : هــي منشــأة تابعــة لمركــز رئيســي ســواء كان هــذا المركــز داخــل إم ــابات مس ــه حس ــي ل ــرع محل ف  •
أبوظبــي أو فــي إمــارة أخــرى ولــه حســابات مســتقلة عــن ذلــك المركــز.

مركــز رئيســي لــه فــروع : هــي منشــأة لهــا فـــرع أو أكثــر تابعـــا لهــا ســواء داخــل إمــارة أبوظبــي أو فــي إمــارة أخــرى    •
ــا خــارج إمــارة أبوظبــي. مــع مالحظــة أن ال تشــمل بيانــات االســتمارة بيانــات أي فــرع مــن فروعهــ

فــرع لمنشــأة أجنبيــة : هــي فــرع المنشــأة األجنبيــة التــي تعمــل فــي إمــارة أبوظبي فــي حيـــن أن مركزها الرئيســي   •
أو الشــركة األم مســجلة خـــارج دولــة اإلمــارات.

ايرادات العقود:
1.1 االيرادات من أنشطة تشييد المباني والهندسة المدنية :

ف المقــاول الرئيســي بأنــه   وهــي االيــرادات المتحققــه مــن المشــاريع المنفــذة مــن قبــل المقــاول الرئيســي،  وُيعــرَّ
المتعاقــد علــى تنفيــذ األعمــال مــع مالــك العمــل مباشــرة، وتشــمل ايــرادات االنشــطة التــي تتــم ضمــن مشــاريع قــد 

يســتغرق العمــل بهــا ألكثــر مــن ســنة

مبيعــات الســلع التــي تــم شــراؤها إلعــادة بيعهــا : )بعــد خصــم قيمــة المرتجعــات أو الخصومــات مــن أســعار   .1
الســلع المعطوبــة والتخفيضــات للســداد المبكــر بالنســبة للمبيعــات بالديــن اآلجــل(، للمنشــآت التــي يكــون 
ــة التصــرف بهــا.  ــة ، وهــذه الســلع تكــون ملــك للمنشــأة ولهــا حــق حري نشــاطها الرئيســي تجــارة الجملــة أو التجزئ

2.  إيــرادات صيانــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات : يتــم اســتيفاء البيانــات فــي هــذا الجــزء إذا كان النشــاط 
ــرادات المتحققــة عــن  ــة واصــالح المركبــات ذات المحــركات، حيــث تســجل قيمــة االي الرئيســي للمنشــاة هــو صيان
هــذا النشــاط للمنشــأة خــالل عــام المســح، وتشــمل هــذه الخدمــات؛ الخدمــات الخاصــة باصــالح المركبــات مثــل، 

ــت، إصــالح إطــارات ) بناشــر(…الخ. ــار زي ــي، غســيل، تشــحيم، غي تجليــس، دهــان، ميكانيــك، كهربائ

إيــرادات عمــوالت : تتمثــل هــذه اإليــرادات للمنشــآت التــي تعمــل فــي نشــاط البيــع بالعمولــة أو مــا يعــرف بتجــارة   .3
الكومســيون، ويعنــي الكومســيون أو البيــع بالعمولــة قيــام المنشــأة ببيــع ســلعة أو ســلع ال تملكهــا بــل تكــون 
وســيطًا بيــن البائــع والمشــتري مقابــل مبلــغ مــن المــال أو نســبة مــن قيمــة المبيعــات يتــم تحصيلهــا مــن البائــع 
أو المشــتري أو مــن االثنيــن معــا. ويقتصــر الكومســيون علــى الوســاطة فيمــا يخــص الســلع وال يشــمل الوســاطة 
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الماليــة والعقاريــة. ويتــم  تســجيل قيمــة اإليــرادات مــن هــذا النشــاط .

ايــرادات الفوائــد : وهــي قيمــة الفوائــد المســتحقة القبــض من/إلــى الجهــات المقيمــة فــي إمــارة أبوظبــي نتيجــة   .1
اإلقــراض أو الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة وأيــة ودائــع أخــرى والكمبيــاالت والســندات أو الحســابات 
الجاريــة وأيــة معامــالت ماليــه أخــرى تقدمهــا المنشــأة للغيــر، ويجــب تفصيــل هــذا البنــد فيمــا اذا كانــت الفائــدة 

مقبوضــة او مدفوعــة فــي امــارة ابــو ظبــي او مــن خــارج االمــارة.

إيــرادات االســتثمار للبنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســامية : هــي عبــارة عــن مجمــوع إيــرادات االســتثمار   .2
المشــترك المتأتيــة مــن إيــرادات المضاربــة والمشــاركة والمرابحــة باعتبــار هــذه البنــوك ال تتعامــل بالفائــدة، ويجــب 
تفصيــل هــذا البنــد فيمــا اذا كانــت االيــرادات مقبوضــة مــن منشــآت أو افــراد مقيميــن فــي امــارة ابــو ظبــي او مــن 

خــارج االمــارة.

الرســوم والعمــوالت : وهــي قيمــة العمــوالت المقبوضــة خــالل العــام مقابــل تقديــم التســهيالت المصرفيــة علــى   .3
القــروض والحســابات الجاريــة والكمبيــاالت والحــواالت وتأجيــر الخزائــن وغيرهــا مــن الخدمــات، باالضافــة لقيمــة األربــاح 

أو الخســائر المتحصلــة نتيجــة شــراء وبيــع العمــالت األجنبيــة .

•  ايرادات متنوعة رئيسية أخرى : هي عبارة عن أي ايراد رئيسي للبنوك لم تشمل في البنود السابقة.

- الرســوم والعمــوالت والتحويــات : تتمثــل قيمــة اإليــرادات لهــذه المنشــآت فــي األربــاح المتحققــة مــن بيــع وشــراء 
العمــالت األجنبيــة، كمــا تشــمل قيمــة العمــوالت المقبوضــة مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا )مثــل صــرف الشــيكات 

الســياحية وتحويــل األمــوال وغيرهــا(.

- أرياح صرف العملة : قيمة األرباح أو الخسائر المتحصلة نتيجة شراء وبيع العمالت األجنبية.

- ايرادات متنوعة رئيسية أخرى : هي عبارة عن أي ايراد رئيسي لم يشمل في البنود السابقة.

1.  األقســاط المكتســبة )المتحققــة( : وهــي تشــمل إجمالــي األقســاط المكتســبة والتغيــر فــي أقســاط مكتســبة 
مؤجلة:

- إجمالــي األقســاط المكتســبة : هــي إجمالــي األقســاط المكتتبــة التــي بــدأت خــالل الســنة واليتضمــن أيــة رســوم 
أو مبالــغ أخــرى تــم تحصيلهــا مــع األقســاط أو احتســابها بنــاء عليهــا. ويتــم االعتــراف بهــذه األقســاط عنــد إتمــام 
أعمــال التأميــن وإصــدار وثائــق التأميــن. كذلــك هــي قيمــة األقســاط المســتحقة علــى حاملــي بوالــص التأميــن خــالل 

العــام مقابــل مخاطــر التأميــن ســواء كانــت تأميــن علــى غيــر الحيــاة أو التأميــن علــى الحيــاة.

ــر فــي حصــة معيــدي التأميــن فــي  ــن : وهــي تشــمل أقســاط معيــدي التأميــن والتغي ــدي التأمي ــاط معي أقس  .2
أقســاط غيــر مكتســبة:

 - أقســاط معيــدي التأميــن : هــي الفــرق بيــن قيمــة التعويضــات المســتحقة علــى شــركات إعــادة التأميــن للمؤمن 
لهــم واألقســاط المدفوعــة لشــركات إعــادة التأمين خــالل العام.

- التغيــر فــي حصــة معيــدي التأميــن في أقســاط غيــر مكتســبة : الفــرق بيــن أقســاط إعــادة التأميــن المحصلة 
وأقســاط إعــادة التأمين غيــر المحصلة.

3.  المطالبــات المســتحقة : وهــي تشــمل إجمالــي المطالبــات المتكبــدة، التغير فــي المطالبات غير المســددة، حصة  
معيــدي التأميــن مــن المطالبــات المتكبــدة، التغيــر فــي حصــة معيدي التأميــن من المطالبات غير المســددة.

- إجمالــي المطالبــات المتكبــدة : هــي قيمــة التعويضــات المســتحقة علــى المنشــأة خــالل العــام للمؤمــن لهــم 
ســواء كانــت هــذه التعويضــات ضــد اإلصابــات أو التأميــن علــى الحيــاة.

-  التغيــر فــي المطالبــات غيــر المســددة : الفــرق بيــن المطالبــات المتكبــدة المحصلــة والمطالبــات الغيــر 
محصلــة )غيــر مســددة(.

-  حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات المتكبــدة : هــي حصــة معيــدي التأميــن مــن األقســاط  ومــا يترتــب 
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عليهــا مــن عمــوالت وتعويضــات مدفوعــة وتعويضــات تحــت التســوية.

-  التغيــر فــي حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات غيــر المســددة : الفــرق بيــن حصــة معيــدي التأميــن مــن 
المطالبــات غير المســددة.

4.  العموالت المكتسبة : وهي تشمل إجمالي العموالت المكتسبة والعموالت المتكبدة. 

-  إجمالي العموالت المكتسبة : وهي قيمة العموالت المقبوضة خالل العام مقابل تقديم التسهيالت.

-  العموالت المتكبدة : هي قيمة األرباح أو الخسائر المتحصلة نتيجة شراء وبيع العمالت األجنبية.

الفنــادق : المنشــآت التــي تقــوم بتقديــم خدمــات اإلقامــة لفتــرات قصيــرة للــزوار وغيرهــم مــن المســافرين. ويدخــل في 
هــذا القســم أيضــًا تقديــم إقامــة طويلــة المــدى للطــالب والعمــال وغيرهــم مــن األفــراد الذيــن هــم فــي ظــروف مماثلــة. 
م وحــدات أخــرى خدمــات اإلقامــة مــع الوجبــات و/ وقــد تقتصــر بعــض الوحــدات علــى تقديــم خدمــات إقامــة، بينمــا تقــدِّ

أو مرافــق ترفيهيــة.

أنشــطة خدمــات األطعمــة والمشــروبات )كالمطاعم( : المنشــآت التي تقــوم بتقديم خدمــات األطعمة والمشــروبات 
م وجبــات كاملــة أو مشــروبات جاهــزة لالســتهالك الفــوري، ســواء فــي المطاعــم التقليديــة أو فــي مطاعــم  التــي تقــدِّ
الخدمــة الذاتيــة أو شــراء الطعــام لحملــه خــارج المطعــم، وســواء كانــت فــي أماكــن دائمــة أو أكشــاك مؤقتــة وســواء 
كان بهــا مقاعــد أو لــم يكــن. والعامــل الحاســم هــو تقديــم الوجبــات لالســتهالك المباشــر وليــس نــوع المــكان الــذي 

م فيــه.  تقــدَّ

األنشــطة القانونيــة وأنشــطة المحاســبة : المنشــآت التــي تعمــل فــي التمثيــل القانونــي لمصالــح أحــد األطــراف ضــد 
طــرف آخــر ســواء كان ذلــك أمــام المحاكــم أو أمــام هيئــات قضائيــة أخــرى، مــن ِقَبل أشــخاص أعضــاء في نقابــة المحامين 
أو تحــت إشــرافهم، كمــا هــو الحــال فــي تقديــم المشــورة والتمثيــل فــي القضايــا المدنيــة، والمشــورة والتمثيــل فــي 
القضايــا الجنائيــة، والمشــورة والتمثيــل فــي مــا يتعلــق بالمنازعــات العماليــة. ويشــمل هــذا القســم أيضــًا تحضيــر 
الوثائــق القانونيــة مثــل الوثائــق الخاصــة بإعــالن الشــركة أو اتفاقــات الشــراكة أو مــا شــابهها مــن وثائــق فيمــا يتصــل 
بتكويــن الشــركات وبــراءات االختــراع وحقــوق النشــر، وإعــداد العقــود القانونيــة والوصايــا ووثائــق الودائــع ومــا إليهــا، 
وكذلــك األنشــطة األخــرى التــي يقــوم بهــا الموثِّــق القانونــي أو الموثِّــق المدنــي القانونــي أو الحاجــب القانونــي أو 
مــون أو ضبــاط الفحــص أو الحــكام. ويشــمل هــذا القســم أيضــًا خدمــات المحاســبة ومســك الدفاتــر مثــل مراجعــة  المحكِّ

حســابات الســجالت وتحضيــر البيانــات الماليــة وإمســاك الدفاتــر.

بتقديــم  تعمــل  التــي  المنشــآت   : اإلدارة  مجــال  فــي  االستشــارية  واألنشــطة  الرئيســية،  المكاتــب  أنشــطة 
المشــورة والمســاعدة إلــى دوائــر األعمــال وغيرهــا مــن المنظمــات بشــأن مســائل اإلدارة، مثــل التخطيــط االســتراتيجي 
والتنظيمــي، والتخطيــط المالــي والموازنــة، وأهــداف التســويق وسياســاتها؛ وسياســات المــوارد البشــرية وممارســاتها 
وتخطيطهــا، وجــداول مواعيــد اإلنتــاج، وتخطيــط عمليــات المراقبــة. ويشــمل هــذا القســم أيضًا اإلشــراف علــى الوحدات 

التابعــة لنفــس الشــركة أو المؤسســة وإدارتهــا، أي غيــر أنشــطة المكاتــب الرئيســية.

األنشــطة المعماريــة والهندســية، واالختبــارات الفنيــة والتحليــل : المنشــآت التــي تعمــل علــى تقديــم الخدمــات 
المعماريــة والهندســية وخدمــات إعــداد خرائــط البنــاء، وخدمــات فحــص المبانــي وخدمــات المســاحة والخرائــط، كمــا 

يشــمل إجــراء االختبــارات الفيزيائيــة والكيميائيــة وغيرهــا مــن االختبــارات التحليليــة.

البحــث والتطويــر فــي المجــال العلمــي : المنشــآت التــي تعمــل فــي أنشــطة ثالثــة أنــواع مــن البحــث والتطويــر)1(: 
البحــوث األساســية: األعمــال التجريبيــة أو النظريــة التــي ُتجــرى أساســًا مــن أجــل اكتســاب معــارف جديــدة عــن اأُلســس 
الكامنــة وراء الظواهــر والحقائــق المشــاَهدة، بغــض النظــر عــن التطبيقــات أو االســتعماالت، )2( البحــوث التطبيقيــة: 
ــن أو هــدف  هــة أساســًا نحــو غــرض عملــي معيَّ البحــوث األصليــة التــي ُتجــرى مــن أجــل اكتســاب معــارف جديــدة، موجَّ
د، )3( التطويــر التجريبــي: العمــل المنهجــي الــذي يســتفيد مــن المعــارف الموجــودة المكتســبة مــن األبحــاث و/ محــدَّ
ــه نحــو إنتــاج مــواد جديــدة أو منتجــات أو أجهــزة جديــدة، أو نحــو إنشــاء عمليــات جديــدة أو  أو الخبــرة العمليــة، والموجَّ
ــرًا.  وتنقســم أعمــال البحــث  ــات والُنظــم والخدمــات القائمــة تحســينًا كبي ــدة، وتحســين العملي ُنظــم وخدمــات جدي
والتطويــر التجريبــي فــي هــذا القســم إلــى فئتيــن: العلــوم الطبيعيــة والهندســة، والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.  

وال يشــمل هــذا القســم أبحــاث الســوق.
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أبحــاث اإلعــان والســوق : المنشــآت التــي تعمــل علــى القيــام بحمــالت إعالنيــة واإلعالن فــي الدوريــات والصحــف واإلذاعة 
والتليفزيــون وســائر وســائط اإلعــالم، وكذلــك تصميم منشــآت ومواقــع العرض.

األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة األخــرى : المنشــآت التــي تعمــل علــى تقديــم الخدمــات المهنيــة العلميــة 
والتقنيــة (باســتثناء القانونيــة وأنشــطة المحاســبة؛ واألنشــطة المعماريــة والهندســية؛ واالختبــارات والتحاليل التقنية؛ 

وأنشــطة اإلدارة والخبــرة االستشــارية فــي مجــال اإلدارة؛ وأنشــطة البحــث والتطويــر، وأنشــطة اإلعــالن). 

األنشــطة البيطريــة : المنشــآت التــي تعمــل علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة للحيوانــات، وأنشــطة الرقابــة الصحيــة علــى 
ــة  ــون مؤّهلــون فــي مستشــفيات بيطري ــات األليفــة. ويقــوم بهــذه األنشــطة أطبــاء بيطري ــات المــزارع والحيوان حيوان
وكذلــك عنــد قيامهــم بزيــارة المــزارع وبيــوت تربيــة الــكالب أو فــي عياداتهــم الخاصــة أو فــي غــرف الجراحــة أو فــي موضع 

آخــر. ويدخــل فــي هــذا القســم أيضــًا أنشــطة اإلســعاف للحيوانــات.

األنشــطة اإليجاريــة : المنشــآت التــي تعمــل علــى تأجيــر األصــول الحقيقيــة وغيــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك طائفــة واســعة 
مــن الســلع الحقيقيــة، مثــل الســيارات وأجهــزة الحاســوب والســلع االســتهالكية واآلالت والمعــدات الصناعيــة إلــى 
الزبائــن مقابــل إيجــار دوري أو أقســاط ُتحَســب مــن ثمــن الســلعة.  تنقســم هــذه األنشــطة إلــى: )1( تأجيــر المركبــات 
ذات المحــّركات، )2( تأجيــر المعــدات الترفيهيــة والرياضيــة والمعــدات الشــخصية والمنزليــة، )3( تأجيــر اآلالت والمعــدات 
األخــرى مــن األنــواع التــي ُتســتخَدم عــادة فــي العمليــات التجاريــة، بمــا فــي ذلــك معــدات النقــل األخــرى، )4( تأجيــر منتجات 
الملكيــة الفكريــة وغيرهــا مــن المنتجــات المشــابهة.   وال يدخــل فــي هــذا القســم ســوى تقديــم خدمــات التأجيــر 
التشــغيلي.   وال يشــمل هــذا القســم أنشــطة اإليجــارات الماليــة، وال تأجيــر العقــارات، وال تأجيــر المعــدات مــع المشــغل. 
ــف حســب األنشــطة التــي تجــري باســتخدام تلــك المعــدات، مثــاًل التشــييد أو  وهــذا النــوع األخيــر مــن التأجيــر ُيصنَّ

النقــل.

أنشــطة االســتخدام : المنشــآت التــي تعمــل علــى أنشــطة إعــداد قوائــم بالوظائــف الشــاغرة وإحالــة أصحــاب طلبــات 
نــون مــن مســتخدمي وكاالت االســتخدام، وتوفيــر  العمــل أو تشــغيلهم، حيــن ال يكــون األفــراد المحالــون أو المعيَّ
العمــال ألعمــال العميــل لفتــرات محــدودة لدعــم قــوة العمــل لــدى العميــل، وأنشــطة تقديــم خدمــات المــوارد البشــرية 
وإدارة المــوارد البشــرية لآلخريــن علــى أســاس عقــد أو رســوم، ويشــمل هــذا القســم أيضــًا أنشــطة البحث عن مرّشــحين 
لوظائــف إداريــة وتعيينهــم، كمــا يشــمل أنشــطة وكاالت الفــرق المســرحية.  وال يشــمل هــذا القســم أنشــطة وكالء 

الفنانيــن الفردييــن. 

وكاالت : الســفر ومشــّغلو الجوالت الســياحية وخدمات الحجز واألنشــطة المتصلة بها: يشــمل هذا القســم المنشــآت 
التــي تعمــل فــي نشــاط بيــع خدمــات الســفر والســياحة والنقــل واإلقامــة للجمهــور والعمــالء التجارييــن، ونشــاط ترتبــط 
الجــوالت الســياحية وتجميعهــا التــي تبــاع مــن خــالل وكاالت الســفر أو مباشــرة عــن طريــق الــوكالء كمشــّغلي الرحــالت 
الســياحية، وكذلــك الخدمــات األخــرى المتصلــة بالســفر، بمــا فيهــا خدمــات الحجــز. ويدخــل فــي هــذا القســم أيضــًا 

أنشــطة المرشــدين الســياحيين وأنشــطة ترويــج الســياحة.

: المنشــآت التــي تعمــل فــي الخدمــات المتعلقــة باألمــن، مثــل: خدمــات التحقيــق  أنشــطة األمــن والتحقيقــات 
وخدمــات المخبريــن، وخدمــات الحراســة، وخدمــات تســلم وتوصيــل النقــود واإليصــاالت وغيرهــا مــن األشــياء الثمينــة، 
ــذار اإللكترونيــة، مثــل  ــة تلــك الممتلــكات أثنــاء النقــل، وتشــغيل أجهــزة اإلن مــع الموظفيــن والمعــدات الالزمــة لحماي
ــز النشــاط علــى رصــد تلــك النظــم عــن ُبعــد، ولكــن هــذا النشــاط قــد  ــق، حيــن يركِّ ــذار بالســرقة أو الحري أجهــزة اإلن
م بشــكل منفصــل  ــت هــذه الخدمــات تقــدَّ يشــمل فــي أحيــان كثيــرة خدمــات البيــع والتركيــب واإلصــالح. أمــا إذا كان

ــى ذلــك. ــة أو التشــييد أو مــا إل ــف مــع البيــع بالتجزئ فتســتثنى مــن هــذا القســم وتصنَّ

ــع : المنشــآت التــي تعمــل علــى  تقديــم عــدد مــن أنشــطة  ــل المواق ــي وتجمي ــات للمبان ــم الخدم ــطة تقدي أنش
الدعــم العامــة، مثــل تقديــم مجموعــة مــن خدمــات الدعــم فــي مرافــق العميــل، والتنظيــف الداخلــي والخارجــي للمباني 
مــن جميــع األنــواع، وتنظيــف الماكينــات الصناعيــة، وتنظيــف القطــارات والحافــالت والطائــرات ومــا إليهــا، وتنظيــف 
الصهاريــج البريــة والبحريــة مــن الداخــل، وأنشــطة التعقيــم والتطهيــر للمبانــي والســفن والقطــارات ومــا إليهــا، 
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وتنظيــف القواريــر، وكنــس الشــوارع، وإزالــة الثلــج والجليــد، وتقديــم خدمــات الرعايــة والصيانــة المتعلقــة بتجميــل 
الموقــع، وتقديــم تلــك الخدمــات مــع تصميــم خطــط تجميــل الموقــع و/أو خطــط تشــييد (أي إنشــاء) الممــرات العلويــة 

والحوائــط الخارجيــة والشــرفات واألســوار والبــرك ومــا شــابهها.

ــك مــن أنشــطة الدعــم لألعمــال: المنشــآت  ــب وغيــر ذل ــب، وأنشــطة الدعــم للمكات ــة للمكات األنشــطة اإلداري
التــي تعمــل علــى تقديــم طائفــة مــن الخدمــات اإلداريــة اليوميــة للمكاتــب، وكذلــك مهــام الدعــم الروتينيــة اليوميــة 
م  لألعمــال علــى أســاس عقــد أو رســوم مدفوعــة.  ويشــمل هــذا القســم أيضــًا جميــع أنشــطة خدمــات الدعــم التــي تقــدَّ
م موظفيــن تشــغيليين  عــادة لألعمــال غيــر المصّنفــة فــي موضــع آخــر.  والوحــدات المصّنفــة فــي هــذا القســم ال تقــدِّ

للقيــام بمهــام العمــل بشــكل كامــل.

التعليــم : المنشــآت التــي تعمــل فــي أنشــطة التعليــم في جميع المســتويات ولجميــع المهن، الشــفهية والمكتوبة، 
وكذلــك عــن طريــق اإلذاعــة والتليفزيــون وغيرهــا مــن وســائل االتصــاالت.  ويشــمل التعليــم فــي مختلــف المؤسســات 
فــي النظــام التعليمــي العــام بــكل مســتوياته وكذلــك تعليــم الكبــار، وبرامــج محــو األميــة، ومــا إليهــا. ويدخــل فيــه 
أيضــًا المــدارس واألكاديميــات العســكرية ومــدارس الســجون، إلــخ، حســب مســتويات كل منهــا. كمــا يدخــل فيــه كل 

مــن التعليــم العــام والتعليــم الخــاص.

ويشــمل  أيضــا المنشــآت التــي تعمــل بــكل مســتوى مــن المســتويات التعليميــة، التعليــم الخــاص للتالميــذ ذوي 
اإلعاقــة البدنيــة أو الذهنيــة.

ويشــمل أيضــًا المنشــآت التــي تعلــم فــي التعليــم الــذي يهتــم أساســًا باألنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة مثــل ألعــاب 
البريــدج والغولــف، واألنشــطة الداعمــة للتعليــم.

األنشــطة فــي مجــال صحــة اإلنســان : المنشــآت التــي تعمــل فــي أنشــطة الرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات لفتــرات 
قصيــرة أو طويلــة، والرعايــة الصحيــة العامــة أو المتخصصــة بمــا فــي ذلــك الجراحــة والطــب النفســي، ومستشــفيات 
ــة، والمالجــئ، ومستشــفيات  ــة الصحي ــة، وبيــوت المســّنين التــي تقــّدم الرعاي ــان، والمصحــات، ودور الوقاي عــالج اإلدم
ــر أماكــن  األمــراض العقليــة، ومراكــز إعــادة التأهيــل، ومستشــفيات الجــذام وغيرهــا مــن المؤسســات الصحيــة التــي توفِّ
إقامــة والتــي تعمــل فــي توفيــر العــالج التشــخيصي والســريري للمرضــى الداخلييــن الذيــن يعانــون مــن حــاالت مرضيــة 
مختلفــة. ويشــمل هــذا القســم أيضــًا االستشــارات والمعالجــة الطبيــة فــي مجــال الطــب العــام أو المتخصــص التــي 
يقــوم بهــا األطبــاء العامــون واألخصائيــون وأطبــاء الجراحــة، كمــا يشــمل أنشــطة عيــادات األســنان ذات الطبيعــة العامــة 
أو المتخصصــة وأنشــطة تقويــم األســنان.   وإضافــة إلــى ذلــك يشــمل هــذا القســم أنشــطة صحــة اإلنســان التــي ال تجــري 
فــي المستشــفيات أو التــي ال يجريهــا األطبــاء ولكــن يقــوم بهــا الممارســون الطبيــون المعَتــرف بهــم رســميًا للقيــام 

بعــالج المرضــى.

ــة مــع اإلقامــة : المنشــآت التــي تعمــل بتقديــم رعايــة فــي دور اإلقامــة مــع إشــراف مــن الممرضــات أو  أنشــطة الرعاي
أنــواع أخــرى مــن اإلشــراف يحتاجهــا النــزالء.  وهــذه المرافــق هــي جــزء هــام مــن عمليــة اإلنتــاج، والرعايــة المقّدمــة هــي 
ــن مــن  ــًا علــى مســتوى معيَّ ــج مــن الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة ويكــون عنصــر الخدمــات الصحيــة فيهــا غالب مزي

خدمــات التمريــض.

أنشــطة العمــل االجتماعــي، دون إقامــة: المنشــآت التــي تعمــل بتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات المســاعدة 
االجتماعيــة إلــى الزبائــن مباشــرة، وال تنطــوي األنشــطة الــواردة فــي هــذا القســم علــى تقديــم خدمــات إقامــة فيمــا عــدا 

اإلقامــة المؤقتــة.

األنشــطة اإلبداعيــة والفنــون وأنشــطة الترفيــه : المنشــآت التي تعمــل بتشــغيل المرافق وتقديــم الخدمــات لتلبية 
االهتمامــات الثقافيــة والترفيهيــة للزبائــن. وهــو يشــمل اإلنتــاج والترويــج والمشــاركة، فــي العــروض الحيــة والمناســبات 
والمعــارض التــي تقــام لكــي يشــاهدها الجمهــور، كمــا يشــمل تقديــم المهــارات الفنيــة واإلبداعيــة والتقنيــة الالزمــة 

إلنتــاج المنتجــات الفنيــة والعــروض الحّيــة.

ــرى : المنشــآت التــي تعمــل فــي أنشــطة  ــة األخ ــطة الثقافي ــف واألنش ــات والمتاح ــات والمحفوظ ــطة المكتب أنش
المكتبــات والمحفوظــات، وتشــغيل المتاحــف بجميــع أنواعهــا، وحدائــق النباتــات، وحدائــق الحيــوان؛ وتشــغيل المواقــع 
التاريخيــة، وأنشــطة المحميــات الطبيعيــة. كمــا يشــمل الحفــاظ علــى األشــياء الثمينــة وعرضهــا، وكذلــك المواقــع 
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والعجائــب الطبيعيــة ذات القيمــة التاريخيــة أو الثقافيــة أو التعليميــة )مثــل مواقــع التــراث العالمــي، ...إلــخ(. وال يشــمل 
هــذا القســم األنشــطة الرياضيــة والمتاحــف والترفيــه، مثــل تشــغيل شــواطئ االســتحمام ومتنزهــات الترفيــه(.

أنشــطة ألعــاب القمــار والمراهنــة : يشــمل هــذا القســم المنشــآت التــي تعمــل بتشــغيل مرافــق ألعــاب القمــار، مثــل 
الكازينوهــات وقاعــات البنغــو وطرفيــات تشــغيل ألعــاب الفيديــو وتقديــم خدمــات القمــار مثــل اليانصيــب والمراهنــة 

خــارج المضمــار.

األنشــطة الرياضيــة وأنشــطة التســلية والترفيــه : المنشــآت التــي تعمــل بتقديــم األنشــطة الترفيهيــة وأنشــطة 
التســلية واألنشــطة الرياضيــة )مــا عــدا أنشــطة المتاحــف، وحفــظ المواقــع التاريخيــة، وحدائــق النباتــات والحيــوان، 
والمحميــات الطبيعيــة، وأنشــطة المقامــرة والمراهنــة(.  وال يشــمل هــذا القســم فنــون الدرامــا والموســيقى وغيرهــا 
مــن الفنــون، وعــروض الترفيــه، مثــل إنتــاج العــروض المســرحية الحّيــة والعــروض الموســيقية وعــروض األوبــرا والرقــص 

وغيرهــا مــن فنــون اإلنتــاج المســرحي.

ــل مصالــح مجموعــات  أنشــطة المنظمــات ذات العضويــة : المنشــآت التــي تعمــل علــى أنشــطة المنظمــات التــي تمثِّ
ج ألفــكار بيــن الجمهــور. وهــذه المنظمــات لهــا عــادة أعضــاء مؤسســون، ولكــن أنشــطتها قــد تضــم إليهــا  خاصــة أو تــروِّ
د الــذي تســتند إليــه تقســيمات هــذا  أعضــاًء غيــر مؤسســين وقــد يســتفيد منهــا غيــر األعضــاء أيضــًا.  والعامــل المحــدِّ
القســم هــو الغــرض الــذي تســعى إليــه تلــك المنظمــات، أي مصلحــة أصحــاب العمــل واألشــخاص العامليــن لحســابهم 
الخــاص والمجتمــع العلمــي، أو مصالــح المســتخَدمين أو الترويــج ألفــكار وأنشــطة دينيــة أو سياســية أو ثقافيــة أو 

تعليميــة أو ترفيهيــة.

إصــاح أجهــزة الحاســوب والســلع الشــخصية والمنزليــة : المنشــآت التــي تعمــل علــى إصــالح وصيانــة المعــدات 
وأجهــزة  للحاســوب  الطرفيــة  والمحطــات  الشــخصي  والحاســوب  المكتبــي  الحاســوب  مثــل  للحاســوب،  الطرفيــة 
التخزيــن والطابعــات. ويشــمل هــذا القســم أيضــًا إصــالح معــدات االتصــاالت مثــل ماكينــات الفاكــس وأجهــزة الراديــو 
المســَتقِبل - الُمرِســل، واإللكترونيــات االســتهالكية مثــل أجهــزة اســتقبال اإلذاعــة والتليفزيــون، والمعــدات المنزليــة، 
ومعــدات   الحدائــق مثــل ماكينــات قــص الحشــائش ومنفــاخ الحدائــق، واألحذيــة والمنتجــات الجلديــة، واألثــاث والُفــُرش 
المنزليــة، والملبوســات ولواحقهــا، والســلع الرياضيــة، واآلالت الموســيقية، واألصنــاف الخاصــة بالهوايــات، وغيــر ذلــك مــن 

الســلع الشــخصية والمنزليــة.

أنشــطة الخدمــات الشــخصية األخــرى : المنشــآت التــي تعمــل فــي جميــع أنشــطة الخدمــات غيــر المذكورة فــي موضع 
آخــر فــي هــذا التصنيــف، وهــو يشــمل مثــاًل أنواعــًا مــن الخدمــات مثــل غســيل المنســوجات والمالبــس وتنظيفهــا (

الجــاف)، وكذلــك تنظيــف الفــراء ومنتجاتــه، وتصفيــف الشــعر وغيــر ذلــك مــن أعمــال التجميــل، وأنشــطة الجنــازات ومــا 
يتصــل بهــا.

أنشــطة النشــر : ويشــمل اإليــرادات المتحققــة مــن نشــر الكتــب والكتيبــات والنشــرات والقواميــس واألطالــس 
والخرائــط واللوحــات والصحــف والمجــالت والدوريــات والتجميعــات وقوائــم عناويــن البريــد ونشــر البرمجيــات وغيرهــا 
مــن المنشــورات، وال يشــمل هــذا البنــد نشــر األفــالم وشــرائط الفيديــو وأفــالم الصــور المتحركــة علــى أقــراص الفيديــو 

الرقميــة ومــا شــابهها مــن وســائط اإلعــالم. كمــا اليشــمل الطباعــة أو إنتــاج المــواد المســجلة علــى نطــاق واســع. 

ــو والبرامــج التلفزيونيــة والتســجيات الصوتيــة ونشــر الموســيقى: ويشــمل  أنشــطة إنتــاج األفــام والفيدي
اإليــرادات المتحققــة مــن إنتــاج األعمــال المســرحية وغيــر المســرحية ســواء علــى شــكل أفــالم أو شــرائط فيديــو أو 
أقــراص فيديــو لعرضهــا مباشــرة فــي دور الســينما أو إلذاعتهــا علــى التلفزيــون، واألنشــطة الداعمــة مثــل تحريــر األفــالم 
ــة علــى الصناعــات  ــع األفــالم وغيرهــا مــن المنتجــات التصويري ــك، وتوزي ــى ذل وقصهــا ووضــع الترجمــات عليهــا ومــا إل
األخــرى، وكذلــك عــرض األفــالم وغيرهــا مــن المنتجــات التصويريــة، ويشــمل هــذا البنــد شــراء وبيــع حقــوق التوزيــع 
لألفــالم وغيرهــا مــن المنتجــات التصويريــة ويشــمل أنشــطة التســجيل الصوتــي ونشــر الموســيقى وأنشــطة خدمــات 

التســجيل الصوتــي فــي االســتوديوهات وغيرهــا.

أنشــطة البرمجــة واإلذاعــة : ويشــمل اإليــرادات المتحققــة مــن أنشــطة إنتــاج المحتــوى أو الحصــول علــى حــق توزيــع 
ونشــر المحتــوى إذاعيــًا مثــل برامــج اإلذاعــة والتلفزيــون والبيانــات الخاصــة بالترفيــه واألخبــار واألحاديــث، واإلذاعــة تكــون 
علــى الهــواء أو عبــر الســواتل أو شــبكة الكابــل أو اإلنترنــت ويشــمل هــذا البنــد إنتــاج البرامــج ذات الطبيعــة اإلذاعيــة 
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الخاصــة مثــل األخبــار والبرامــج الرياضيــة والتعليميــة وبرامــج الشــباب.

االتصــاالت : ويشــمل اإليــرادات المتحققــة مــن أنشــطة تقديــم خدمــات االتصــاالت واألنشــطة المتصلــة بهــا أي نقــل 
الصــوت والبيانــات والنصــوص والتســجيالت الصوتيــة والفيديــو، وقــد تكــون مرافــق النقــل التــي تقــوم بهــذه األنشــطة 
قائمــة علــى أســاس تكنولوجيــا وحيــدة أو مجموعــة مــن التكنولوجيــات مثــل االتصــال الهاتفــي بمختلــف أنواعــه 
واالتصــال البرقــي واالتصــال عــن طريــق التلكــس كمــا يشــمل نشــاط صيانــة شــبكة االتصــاالت ونشــاط محطــات اإلرســال 
ونشــاط شــبكة اإلنترنــت وبــث البيانــات والقنــوات التلفزيونيــة عبــر الكابــالت، ســواء كانــت ســلكية أو الســلكية أو 

االتصــاالت الســاتلية .

أنشــطة البرمجــة الحاســوبية والخبــرة االستشــارية : ويشــمل اإليــرادات المتحققــة مــن األنشــطة المتصلــة بتقديــم 
ودعمهــا،  واختبارهــا  وتعديلهــا  البرمجيــات  كتابــة  مثــل  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  االستشــارية  الخبــرة 
وتخطيــط وتصميــم نظــم الحاســوب التــي تســتخدم فــي تكامــل تكنولوجيــات المعــدات الحاســوبية والبرمجيــات 
واالتصــاالت وخدمــة إدارة وتشــغيل شــبكة الحاســوب و/أو مرافــق تجهيــز البيانــات لــدى العميــل فــي الموقــع، وغيرهــا 

مــن األنشــطة الحاســوبية.

ــرادات المتحققــة مــن أنشــطة بوابــات البحــث علــى الشــبكة، وأنشــطة  ــات : ويشــمل اإلي ــات المعلوم ــطة خدم أنش
تجهيــز البيانــات واســتضافة المواقــع، وكذلــك األنشــطة األخــرى التــي تقــوم فــي المقــام األول فــي تقديــم المعلومــات 

ويشــمل أنشــطة وكاالت األنبــاء.

إجمالــي األقســاط المكتســبة : هــي إجمالــي األقســاط المكتتبــة التــي بــدأت خــالل الســنة واليتضمــن أيــة رســوم أو 
مبالــغ أخــرى تــم تحصيلهــا مــع األقســاط أو احتســابها بنــاء عليهــا. ويتــم االعتــراف بهــذه األقســاط عنــد إتمــام أعمــال 
التأميــن وإصــدار وثائــق التأميــن. كذلــك هــي قيمــة األقســاط المســتحقة علــى حاملــي بوالــص التأميــن خــالل العــام 

مقابــل مخاطــر التأميــن ســواء كانــت تأميــن علــى غيــر الحيــاة أو التأميــن علــى الحيــاة.

التغير في أقساط مكتسبة مؤجلة : 

أقســاط معيــدي التأميــن: وهــي تشــمل أقســاط معيــدي التأميــن والتغيــر فــي حصــة معيــدي التأميــن فــي أقســاط 
غيــر مكتســبة:

ــن : هــي الفــرق بيــن قيمــة التعويضــات المســتحقة علــى شــركات إعــادة التأميــن للمؤمــن  ــدي التأمي ــاط معي أقس
لهــم واألقســاط المدفوعــة لشــركات إعــادة التأميــن خــالل العــام.

التغيــر فــي حصــة معيــدي التأميــن فــي أقســاط غيــر مكتســبة : الفــرق بيــن أقســاط إعــادة التأميــن المحصلــة 
وأقســاط إعــادة التأميــن غيــر المحصلــة.

المطالبــات المســتحقة : وهــي تشــمل إجمالــي المطالبــات المتكبــدة، التغيــر فــي المطالبــات غيــر المســددة، حصــة 
معيــدي التأميــن مــن المطالبــات المتكبــدة، التغيــر فــي حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات غيــر المســددة.

إجمالــي المطالبــات المتكبــدة : هــي قيمــة التعويضــات المســتحقة علــى المنشــأة خــالل العــام للمؤمــن لهــم ســواء 
كانــت هــذه التعويضــات ضــد اإلصابــات أو التأميــن علــى الحيــاة.

التغيــر فــي المطالبــات غيــر المســددة : الفــرق بيــن المطالبــات المتكبــدة المحصلــة والمطالبــات الغيــر محصلــة 
)غيــر مســددة(.

حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات المتكبــدة : هــي حصــة معيــدي التأميــن مــن األقســاط  ومايترتــب عليهــا 
مــن عمــوالت وتعويضــات مدفوعــة وتعويضــات تحــت التســوية.

ــددة : الفــرق بيــن حصــة معيــدي التأميــن مــن  ــر المس ــات غي ــن المطالب ــن م ــدي التأمي ــة معي ــي حص ــر ف التغي
المطالبــات غيــر المســددة.

العموالت المكتسبة : وهي تشمل إجمالي العموالت المكتسبة والعموالت المتكبدة. 

إجمالي العموالت المكتسبة : وهي قيمة العموالت المقبوضة خالل العام مقابل تقديم التسهيالت.
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العموالت المتكبدة : هي قيمة األرباح أو الخسائر المتحصلة نتيجة شراء وبيع العمالت األجنبية.

ــغ فــي  ــداع مبال ــن أو إي ــغ التــي تحصــل عليهــا المنشــأة نتيجــة إقــراض اآلخري ــة :  هــي المبال ــة محلي ــد مقبوض فوائ
ــن مــن داخــل االمــارة. البنــوك أو امتــالك ســندات دي

ــغ فــي  ــداع مبال ــن أو إي ــغ التــي تحصــل عليهــا المنشــأة نتيجــة إقــراض اآلخري ــة : هــي المبال ــة خارجي ــد مقبوض فوائ
ــن مــن خــارج االمــارة. البنــوك أو امتــالك ســندات دي

اربــاح محليــة : تتمثــل فــي االربــاح المســتحقة للمنشــأة نتيجــة امتالكهــا أســهما فــي رأس مــال منشــأة أخــرى داخــل 
اإلمــارة.

اربــاح خارجيــة : تتمثــل فــي االربــاح المســتحقة للمنشــأة نتيجــة امتالكهــا أســهما فــي رأس مــال منشــأة أخــرى خــارج 
اإلمــارة.

ربــح فروقــات عمــات أجنبيــة : هــي قيمــة االربــاح التــي تحققهــا المنشــأة نتيجــة تحويــل العمــالت التــي تملكهــا الــى 
عمــالت اخــرى.

 دخل الودائع االسامية : هي اإليرادات من استثمار أموال الشركة األم في األسهم والسندات واألوراق المالية.

 ايــرادات ماليــة اخــرى : وهــي أي إيــرادات ماليــة أخــرى تحققهــا المنشــأة غيــر مــا ذكــر ســابقًا مثــل أربــاح بيــع األســهم 
واألوراق الماليــة األخــرى . 
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