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Definition
Ultimate Beneficial Owner (UBO) refers to the natural person(s) who 
ultimately owns or controls a company and/or the natural person on 
whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those 
persons who exercise ultimate effective control over a company or 
arrangement. 

References above to “ultimately owns or controls” and “ultimate effective 
control” refer to situations in which ownership/control is exercised through 
a chain of ownership, or by means of control other than direct control.

A UBO will be:

• any person who owns or controls (in each case whether directly or
indirectly), including through bearer share holdings or by other means,
more than 25% of the shares or voting rights in the company; or

• any person who controls the company, or
• any person who exercises control over the management of the

company.

“control” here means any person who: 
• holds, directly or indirectly, more than 25% of the company’s shares;
• holds, directly or indirectly, more than 25% of the voting rights in the

company; or
• holds the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of

the board of directors of the company;
• holds, directly or indirectly, more than 25% of the voting rights in the

conduct and management of the company
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Beneficial Ownership 
The concept of beneficial ownership of a company goes further than the 
strict legal definition, to include the concept of ultimate (actual) ownership 
and control. That is: 

• they go beyond just the (natural or legal) persons who are legally (on
paper) associated with the company;

• they extend to the natural (not legal) persons who actually own and are
entitled to take advantage of capital or assets of the company (UBOs);
and

• they extend to those natural persons who exert effective control over the
company, whether or not those natural persons occupy formal positions
within the company.

For example, if a company is legally owned by a second company 
(according to its corporate registration information), the UBOs are actually 
the natural persons who are behind that second company or ultimate 
company in any extended chain of ownership, and those who are 
controlling it (if different). This process of investigating multiple layers of 
ownership to discover the natural persons who are the true UBOs or 
controllers is often described as “lifting (or piercing) the corporate veil”. 

Likewise, persons listed in the corporate registration information as holding 
controlling positions within the company, but who are actually acting on 
behalf of someone else, cannot be considered UBO’s because they are 
ultimately being used by someone else to exercise effective control over the 
company. 

Whether it is evident or not that a person may be acting as a front man for 
others, companies must ask appropriate questions of the person(s) they 
believe to be the UBO(s) or controller(s) to try to establish whether they are 
actually the true UBO(s) or controller(s).
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How to determine the beneficial owner ? 

Test 1: The ownership test 
The ownership test is to identify the individual who ultimately owns the 
company, herein referenced as ‘DEWS Participating Employer’. 

To help you identify the registrable beneficial owners, please refer to the 
illustration below. Registrable beneficial owners are identified through grey 
boxes. 

Direct ownership 
In this example, Individual 1 
owns 100% of the DEWS 
Participating Employer. He is 
the beneficial owner.

In this example, Individual 1 and Individual 2 are direct owners of the DEWS 
Participating Employer. Both individuals are the beneficial owners.

Individual 1 Individual 2

DEWS Participating Employer

50% 50%

100%

Individual 1

DEWS Participating Employer

100%
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Indirect ownership 
In this example, Individual 1 is the indirect owner and beneficial owner of the 
DEWS Participating Employer.

Company A Company B

DEWS Participating Employer

Multiple indirect ownership 
In the below example, there are multiple levels of indirect ownership. The 
two beneficial owners are clearly marked in grey boxes. In this case, 
Individual 4 has a 32.75% interest in the DEWS Participating Employer 
(50% x 65.5% = 32.75%) and Individual 1 has a 50% interest in the DEWS 
Participating Employer. Individuals 2, 3 and 5 do not hold a large enough 
interest to be considered as beneficial owners.

50% 50%

100%

Individual 
2

Individual 1

Company 
C

Company 
D

Company 
E

5% 0.43% 65.5% 29.07%

100%

Individual 3

100%

Individual 4

100%

Individual 5

If no registrable person can be identified under Test 1, Test 2 below also 
needs to be considered. 

Company BDEWS Participating Employer

100% 100%

Individual 1
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Test 2: The control test
This test requires the identification of an individual or corporate that 
ultimately controls the company by means other than ownership. For 
example, by a person, that holds more than 25% of the voting rights of the 
company but the exercise of such voting rights is controlled by another. The 
latter person is a beneficial owner in respect of that company. 

It is important to note that if, in relation to the company, there are individuals 
who satisfy Test 2 in addition to individual / corporate beneficial owners that 
satisfy Test 1, then all are registrable in respect of that company.

Test 3: The management test
This test only applies if no registrable owners have been identified under 
Test 1 or Test 2 and stipulates that all natural persons who hold the position 
of a senior managing official (decision-making authority) of the DEWS 
participating employer will be registrable as a beneficial owner.

Zurich Workplace Solutions (Middle East) Limited is incorporated in the Dubai International Financial Centre 
(Registration No. 3595) and is regulated by the Dubai Financial Services Authority for acting as an administrator 
of an Employee Money Purchase Scheme.



الفعلي النھائيمستند إرشادات المالك 



 DEWS /الفعلي النھائيإرشادات المالك  

 التعریف 

األشخاص الطبیعیین) الذین یملكون أو یسیطرون بشكل  أو  إلى الشخص الطبیعي (  الفعلي النھائيالمالك    تشیر عبارة 
تعامل نیابة عنھ. ویشمل ھذا التعریف أیضا األشخاص  الذین  اجراء ال شركة و/أو الشخص الطبیعي الذي یتم  العلى    فعلي

 . یمارسون السیطرة الفعالة المطلقة على الشركة

و"السیطرة الفعالة المطلقة" إلى األوضاع التي تمارس فیھا  "یملك أو یسیطر بشكل فعال"    تشیر اإلشارات أعاله إلى 
 الملكیة/ السیطرة من خالل سلسلة ملكیة، أو عن طریق السیطرة بخالف السیطرة المباشرة.

 مالك فعلي نھائي:ك فیما یلي قائمة باألشخاص الممكن تصنیفھم 

(في كل حالة ي الشركة  % من الحصص أو حقوق التصویت ف25أكثر من  أو یسیطر على    أي شخص یملك  •
 طرق أخرى؛ أو أیة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر)، بما في ذلك من خالل امتالك حصص لحاملھ أو ب

 أي شخص یسیطر على الشركة؛ أو   •
 على إدارة الشركة. السیطرة أي شخص یمارس  •

 " ھنا تعني أي شخص:السیطرة "

 حصص الشركة؛ % من 25یملك، بشكل مباشر أو غیر مباشر، أكثر من  •
 % من حقوق التصویت في الشركة؛ أو  25یملك، بشكل مباشر أو غیر مباشر، أكثر من  •
 ؛ مجلس إدارة الشركةیملك، بشكل مباشر أو غیر مباشر، الحق في تعیین أو عزل أغلبیة  •
 % من حقوق التصویت في تسییر وإدارة الشركة25یملك، بشكل مباشر أو غیر مباشر، أكثر من  •



الملكیة الفعلیة  

یشمل مفھوم الملكیة والسیطرة  فھو  ،  الحرفي لھا  التعریف القانونيمعنى أكبر من  الملكیة الفعلیة للشركة  عبارة  مفھوم  ل
 النھائیة (الفعلیة). ویعني ذلك: 

 (على الورق) بالشركة؛ قانونیا أنھ یتجاوز األشخاص (الطبیعیین أو االعتباریین) المرتبطین   •
األشخاص الطبیعیین (غیر االعتباریین) الین یملكون الشركة بشكل فعلي ولھم الحق في االستفادة  یشمل  أنھ   •

 من رأسمالھا أو أصولھا (المالكون الفعلیون النھائیون)؛ و
األشخاص ھؤالء  طبیعیین الذین یمارسون السیطرة الفعلیة على الشركة، سواء شغل  ألشخاص الیشمل اأنھ   •

 ن مناصب رسمیة داخل الشركة أو لم یشغلوا. یالطبیعی

المثال،   ثانیة (على سیل  قبل شركة  قانوني من  مملوكة بشكل  الشركة  كانت  بیانات  إذا  فإن  )الشركة  تسجیلحسب   ،
الشركة الثانیة أو الشركة النھائیة في أیة سلسلة  المالكون لتلك  المالكین الفعلیین النھائیین ھم فعلیا األشخاص الطبیعیون  

وملكیة كانوا األشخاص  ،  (إذا  علیھا  یسیطرون  الفعلیین   الذین  المالك  عملیة  غیر  توصف  مستویات  ).  التحري حول 
عملیة  لطبیعیین الذین یعتبرون المالكین الفعلیین النھائیین أو المسیطرین، عادة باألشخاص االمتعددة للكشف عن  الملكیة 

 ".الشركةعن حجاب ال )أو ثقب(رفع "

في   المذكورین  اعتبار األشخاص  یمكن  الشركة  بیانات  كذلك، ال  داخل  كأشخاص  تسجیل  مناصب مسیطرة  یشغلون 
في النھایة  من مستخدمین  نھائیین ألنھم  ال فعلیین المالكین  النیابة عن شخص آخر، والذین یتصرفون في الواقع الشركة،  

 قبل شخص آخر لممارسة السیطرة الفعالة على الشركة. 

، یجب على الشركات  یتصرف نیابة عن آخرین لیسوا ظاھرینسواء كان من الواضح أو غیر الواضح أن شخصا ما قد  
على الشخص أو األشخاص الذین تعتقد أنھم المالكون الفعلیون النھائیون أو المسیطرون لمحاولة مناسبة    طرح أسئلة

 إثبات ما إذا كانوا المالكین الفعلیین النھائیین أو المسیطرین. 



 كیف یتم تحدید المالك الفعلي؟

 : اختبار الملكیة 1االختبار 

في   ةالعمل المشاركجھة  في ھذا المستند بـ"  االذي یملك الشركة بشكل نھائي، ویشار إلیھاختبار الملكیة لتحدید الفرد یتم  
DEWS ." 

األشخاص  مالكین فعلیین، یرجى الرجوع إلى التوضیح أدناه. تم تحدید  األشخاص الممكن تسجیلھم كللمساعدة في تحدید  
 . حولھم بوضع مربع باللون الرمادي مالكین فعلیین الممكن تسجیلھم ك

 الملكیة المباشرة 

الفرد   المثال،  ھذا  من  100یملك    1في  العمل   جھة% 
 . وھو المالك الفعلي DEWS خطة في ةالمشارك

 

 DEWSفي  ةالعمل المشارك جھة

 1الفرد 

100%



 . كال الفردین مالكین فعلیین.DEWS  خطة  في  ةالعمل المشارك  لجھةمالكون مباشرون    2والفرد    1في ھذا المثال، الفرد  

 1الفرد 
50%

 2الفرد 
50%

 DEWS خطة في ةالعمل المشارك جھة

 الملكیة غیر المباشرة 

 DEWS خطة في ةالعمل المشاركلجھة ھو المالك غیر المباشر والمالك الفعلي  1في ھذا المثال، الفرد 

100%100%
جھة العمل المشاركة في 

 DEWSخطة 
1الفرد  الشركة ب   

DEWS1 DEWS1 DEWS1



 من عدة أشخاص الملكیة غیر المباشرة 

في الخانات  المالك الفعلیین    توضیح، ھناك مستویات متعددة من الملكیة غیر المباشرة. تم  فیما یليفي المثال المبین  
DEWS  خطة  في  ةالعمل المشاركجھة  % في  32.75بنسبة  حصص    4الفرد  یملك  . في ھذه الحالة،  باللون الرمادي

.DEWS  خطة  في  ةالعمل المشارك  جھة% في  50بنسبة    حصص  1الفرد  یملك  %) و%32.75=  %65.5 ×  50(
 عتبارھم مالكین فعلیین. كافیة ال حصصاال یملكون  5و 3و 2األفراد  

 أدناه.  2االختبار النظر في اجراء ، یجب 1االختبار أي شخص یمكن تسجیلھ في إذا تعذر تحدید 

1الفرد  2الفرد    

الشركة ب الشركة أ

 5الفرد  4الفرد  3الفرد 

100 %  100%  100 %  

% 50 %50 

% 100 

 الشركة ھـ  الشركة د الشركة ج
%5 % 0.43 %65.5 %29.07 

DEWSجھة العمل المشاركة في خطة



 : اختبار السیطرة 2االختبار 

.بوسائل أخرى غیر الملكیةتسیطر بشكل نھائي على الشركة  التي شركة  الأو    الفرد یتطلب ھذا االختبار تحدید  
ولكن تخضع    الشركةمن حقوق التصویت في    % 25شخص یملك أكثر من    من قبلالسیطرة  على سبیل المثال،  

تلك ل  بالنسبةالمالك الفعلي ھو ممارسة حقوق التصویت المذكورة لسیطرة شخص آخر. یعتبر الشخص األخیر 
 .الشركة

باإلضافة إلى المالكین    2من المھم مالحظة أنھ في حال وجود أفراد، فیما یتعلق بالشركة، یستوفون االختبار  
األفراد/   الذین  األشخاص  الفعلیین  في  االعتباریین  كذلك  تحدیدھم  یعتبر1االختبار  تم  عندئذ  ھؤالء جمیعا   ، 

 فیما یتعلق بتلك الشركة.أشخاصا یمكن تسجیلھم بتلك الصفة 

 : اختبار اإلدارة 3الختبار ا

2أو االختبار    1مالكین تحت االختبار  تحدید أشخاص یمكن تسجیلھم كدم  عینطبق ھذا االختبار فقط في حال  
الذین یشغلون  یتم تسجیل  أن    ویتطلب  ال(مناصب إداریة علیا  جمیع األشخاص الطبیعیین  تخاذ السلطة  لدیھم 

 كمالك فعلي.    DEWS  خطة في ةالعمل المشاركجھة ) في ات قرارال

) وھي 3595(میدل ایست) لیمتد في ملكز دبي المالي العالمي (رقم التسجیل    زیوریخ وركبلیس سولیوشنزتأسست  
 منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالیة للعمل كمشرف على خطة شراء أموال الموظفین.
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