
 
 
 
 
 
 
 
  

Beneficial Owner Data 

In accordance with the Cabinet 

Decision No. (58) of 2020 Concerning 

Regulation of the Beneficial Owner 

Procedures. 

 

 لقراروفقا   الحقيقي المستفيد بيانات 

 لسنة 58 رقم  الموقر الوزراء مجلس

 المستفيد إجراءات  تنظيم بشأن  2020

 .الحقيقي

 

Dear Valued Customer, نا األعزاء، ؤعمال 

Dubai Auto Zone (DAZ), would like to 

request its customers to apply to the 

following, as mandated by the updated ES 

guidance (Ministerial Decision No. 58 of 

2020): 

  2020لسنة  85للقرار الوزاري رقم وفًقا 

،  الحقيقي المستفيد  إجراءات تنظيمبشأن 

من عمالئها   منطقة دبي للسياراتتهيب 

 تقديم ما يلي:الكرام 
 

• Beneficial Owner data and other 

related information as soon as Dubai 

Trade portal is live by no later than 

31 December 2020, unless further 

guidance on the filing deadline is 

provided. 

بيانات المستفيد الحقيقي   •

بمجرد والبيانات األخرى ذات الصلة 

في  دبي التجارية إطالق وتفعيل بوابة

ما  ،2020ديسمبر  31موعد أقصاه 

لم يتم إعالمكم بتغيير الموعد  

 .النهائي للتقديم

• UBO form available at Dubai Trade 

as a sub menu under Registration as 

the following: 

1. Parent Menu: Registration 

2. Sub Menu: Ultimate Beneficial 

Owner (UBO) details 

المستفيد الحقيقي متاح في نموذج  •

بوابة دبي التجارية كقائمة فرعية 

 ، كما يلي:تحت قسم التسجيل

 التسجيل  القائمة الرئيسية: .1

بيانات المستفيد    القائمة الفرعية: .2

 UBO) الحقيقي )

 

https://www.mof.gov.ae/en/strategicpartnerships/pages/esr.aspx
https://www.mof.gov.ae/en/strategicpartnerships/pages/esr.aspx


The following points should be noted:  :يجب مالحظة النقاط التالية 

The Company has to observe the following: كة عل  يجب  :يل   ما مراعاة الشر

1. Provide the Registrar with all data 
referred to in Clause (1) of Article (4) 
hereof, upon submitting the application 
of incorporation, licensing, registration, 
renewal, amendment or any other 
procedures as the Registrar may deem 
proper to this effect. 

ي الواردة المتطلبات .1  
 
ييالمادة مني (1)ي البند ف

 أو التأسيس طلب عند وذلك القرار مني (4)

خيصي  أوي التر

 أي أو التعديلي أو التجديد أو التسجيل .2

وريةي المسجل يراهاي إخرى إجراءاتي  لهذاي ض 

 .يالغرض

2. In the event of amendment or change 
any of the above-mentioned data, the 
legal person Must notify to the Register 
within (15) fifteen days of such 
amendment or change. 
 

ي .3  
 
ي أو تعديل حالة ف  البيانات مني أي تغيت 

 المسجل إخطار يجبي فإنه أعالهيالواردة

ي أوي التعديل تاري    خيمن يوم 15 خالل ي.يالتغيت 

The Business partner will further undertake 

to maintain and arrange for inspection and 

submission of any relevant documents and 

records as determined by the Registrar and 

in accordance with the requirements of the 

relevant law.  

يك  بالسماح بإجراء  التجاري  يتعهد الشر

عمليات تفتيش وتسليم أي مستندات 

 لما هو محدد 
ً
ووثائق ذات صلة وفقا

 مع متطلبات  
ً
بواسطة المسجل، وتماشيا

ن ذات الصلة.   القاوني 

The Business partner understands that 

failure to respond to any of such 

requirements as determined by the 

Registrar will result in sanctions and/or 

penalties on the business partner as 

applicable in DAZ. 

يك      التجاري يدرك الشر
ن
أن اإلخفاق ف

  يحددها  تطبيق أي من هذه المتطلبات ا
لت 

سيؤدي إىل فرض عقوبات و / أو   القرار 

يك إدارية  غرامات  كما التجاري   عل الشر

   
ن
 . منطقة دب   للسياراتهو معمول به ف

 

For any clarifications, inquiries  
or information, please contact: 
 

 للمزيديمنيالتفاصيليواالستفسارات،يي 
يالتواصليمعنايعىلياألرقاميالتالية:ي  يرجى

ي

DAZ Admin: Admin.Daz@Jafza.ae 
04 8010663 - 04 8010664 – 
04 8010665 – 04 8010484 

القسميي
ياإلداري:ي

DAZ Commercial: Commercial.Daz@Jafza.ae 
04 8010655 – 04 8010662 – 04 8010483 

القسميي
يالتجاري:ي

DAZ Customer Relation: Customer.Service-DAZ@Jafza.ae 
04 8010650 – 04 8010654 – 04 8010640 

خدمةيي
يالعمالء:ي

ي ي ي

Dubai Auto Zone   يمنطقة دب   للسيارات
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