
 

: للمؤسسات نموذج اإلقرار الذاتي لمعيار اإلبالغ المشترك  

Common Reporting Standard (CRS) Self-Certification Form: Entities 

Pursuant to the Cabinet Resolution Number 9 of year 2016, the UAE 
government has committed to implementing the Organisation for 
Economic Co-operation and Development’s (“OECD”) Common Reporting 
Standard (“CRS”) regulations in the UAE, starting 1 January 2017. The CRS 
regulations require financial institutions such as EL NILEIN BANK- Abu 
Dhabi PJSC or any of its affiliates (“ENB” or “the Bank” or “We”), to collect 
and report certain information about an Account Holder’s current tax 
residency, account information and information about its Controlling 
Persons, as mandated by the concerned UAE authority. 

 

اإلمارات لة دولتزمت حكومة ، ا2016م لعا 9قم زراء رلوامجلس ار بموجب قر

ون لتعاابمنظمة ص لخا( اCRSك )لمشترر اإلبالغ ائح معياابتطبيق لوة لمتحدالعربية ا

 2017يناير  1من راً عتباالك اإلمارات، وذلة دو( في OECDلتنمية )دي واالقتصاا

بنك النيلين لمالية مثل ت المؤسسااتتطلب من ك لمشترر اإلبالغ ائح معياالوأن حيث .

"، "االبنك"، ليه فيما يلي ر إلتابعة له )يشات الشركاامن و أي أبوظبي ش.م.ع أ –

لضريبة اإلقامة ألغراض اتتعلق ببلد دة محدت بجمع معلومام تقوأن ( "نحن"أو 

ن ـــلذيواألشخاص المسيطرين أو ا بلحسااعن ت معلوماب، ولحساالصاحب 

لتكليف الك حسب ت، وذلمعلومااة بتلك ــلضريبيت ااــلسلطغ ابالب وإلحساون ارـــيدي

 .اإلمارات العربية المتحدةلة دولمختصة في الرسمية ت السلطاامن قبل ح لممنوا

Under the CRS, we are required to determine where you are ‘tax resident’ 
(this will usually be where you are liable to pay income taxes). If you are tax 
resident outside the country where your account is held, we may need to 
give the concerned UAE authority this information, along with information 
relating to your accounts that may then be shared with different countries’ 
tax authorities pursuant to the information exchange agreements. 

ن ما يكودة عاو) ئبالضرض اقامة لغرافإنه يتعين علينا تحديد بلد ر، لمعياوفقا لهذا ا

ض امة لغرقابلد ن كاوإذا ) .لدخلائب امطالبين فيها بدفع ضرن لة حيث تكونوولدا

ت لسلطاايد وفقد نضطر لتز، لمصرفيالتي يوجد فيها حسابكم ول الدرج ائب خاالضرا

كما يمكن  .لمتعلقة بحساباتكمت المعلوماالى إباضافة ت، لمعلوماه المحلية بهذالضريبية ا

 .مختلفةدول  لضريبية فيات   لسلطاالك بين ذبعد ت لمعلوماه اكة هذرمشا

 

Completing this form will ensure that we hold accurate and up to date 
information about your tax residency. If your circumstances change and 
any of the information provided in this form becomes incorrect, please let 
us know immediately and provide an updated Self-Certification Form to the 
Bank. 

بلد ن لحديثة لدينا بشأوالدقيقة ت البيانات والمعلوماايضمن توفر ذج لنموا اهذل ستكماإن ا

ت لمعلوماامن ء جزأي صبح وأفكم وتغير ظرل في حاو .ئبالضرض اقامة لغراإل

ار يدنا بإقروتزر ولفوابالغنا بذلك على إفيرجى ، غير صحيحةج لنموا افي هذاردة لوا

 .تلبياناوا تلمعلومااخر آمن تي يتضذا

Even if you have already provided information in relation to the United 
States Government’s Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), you 
may still need to provide additional information for the CRS as this is a 
separate regulation. 

لضريبي ام االلتزن المتعلقة بقانوت البيانات واتمونا بالمعلومازودكنتم قد إذا حتى و

يتعين ال فإنه ال يز، (FATCA) المتحدة  األجنبية الخاصة بحكومة الوالياتت للحسابا

نها ر أباعتباك لمشترغ ابالر اإلمعيان بشأت لبيانات والمعلوماالمزيد من اعليكم تقديم 

 منفصلة. ئحالوونظمة أ

When an account is held with the Bank on behalf of a Passive Non-Financial 
Entity (NFE), all individuals identified as being Controlling Person(s) are 
required to complete a separate CRS Controlling Person Self-Certification 
Form. 

لمالية غير اغير ت لمؤسسااحد أنيابة عن البنك ى لمصرفي لدب الحسااعندما يتم فتح 

كاألشخاص ن ــــلمعنيياد ارـــفاألة ـــب على كافـــيتوج، (NFE Passive)ة ــــلنشطا

االقرار منفصل من ذج بتعبئة نموا يقوموب أن لحساإدارة المسيطرين على القائمين/ا

 لمشترك لألشخاص المسيطرين.اإلبالغ ا رتي لمعياالذا

Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and 
jurisdictions have provided information on how to determine if you are 
resident in the jurisdiction, on the OECD website 

قد ، وئبالضرض اقامة بغراإلفيما يتعلق بتحديد لخاصة انينها ابلد قو/لةدوكل اً بأن علم

مقيماً بها ألغراض  كنتإذا كيفية تحديد ما ل لتفاصيل حوان البلدا /وللده اضحت هذأو

 الضرائب، وذلك على الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

If you are completing this form on behalf of an Account Holder, please 
ensure that you are authorized to sign on behalf of the Account Holder  and 
define in what capacity you are signing in Part 4. For example, you may be 
a representative of the entity, or completing the form under a Power of 
Attorney. 

لتأكد من ايرجى ، لمصرفيب الحساانيابة عن صاحب ذج لنموا اتعبئة هذبم كنت تقوإذا 

لتفضل بتحديد اكما يرجى ب، لحساابالتوقيع نيابة عن صاحب ل لمخوالشخص انك أ

)على  4ء لجزالك في ذج، وذلنموا ابالتوقيع على هذم لتي بموجبها تقوالرسمية اصفتك 

عن الشركة أو بموجب وكالة سبيل المثال، كممثل مفوض عن الشركة أو بموجب 

 قانونية(.

Our staff will not be able to assist in the completion of this form, as ENB 
cannot give tax advice. For more information, please contact a professional 
tax advisor or check the OECD website. 

لبنك . ألنه من غير المسموح ذجلنموا افي تعبئة هذلن يتمكن موظفونا من مساعدتك 

المعلومات، يرجى الرجوع  ولمزيد منتقديم أي استشارات ضريبية.  أبو ظبي –النيلين 

 .لتنميةوا ديالقتصاا ونلتعاا لمنظمة نيواللكترا لموقعاالضريبي الى مستشارك القانوني / 



 

 

Account Number 
 

 بلحسااقم ر

Date 
 

 التاريخ 

Branch 
 

 الفرع

 

 

Part 2 - Entity Type (please tick any one of the below mentioned  entity 

types) 

نوع المؤسسة )يرجى اختيار أحد المربعات التالية فيما يخص نوع  – 2الجزء    
 المؤسسة( 

Section 1 
 التالية تعبئة االجزاء  

Next steps 
 

 1 قسملا

a) Active NFE 

1. a corporation the stock of which is regularly traded on an 

established securities market or a corporation which is a related 

entity of such a corporation. Name of the established securities 

market or a corporation:    

 
 
 

 

 
 
 

 
 4ء لجزا كملأ

Complete Part 4 

 
 
 

 

 

 ا( مؤسسة غير مالية نشطة 
 

مؤسسة يتم تداول أسهمها بصورة منتظمة في سوق مسجل لألوراق  .1
تابعة لتلك المؤسسة. يرجى ذكر اسم سوق االوراق الملية. أو شركة تكون 

          أو اسم أو المؤسسة: المالية المسجل
  

  
  

2. a Government Entity or Central Bank 
 

 
 

 يبنك مركزأو  مؤسسة حكومية 2. 

3. an International Organization 
 

 
 

 ليةدومنظمة  3. 

4. any other type of Active NFE, other than those listed in 

(a)(1)-(a)(3) 

 
 

 4و 3ء لجزا كملأ

Complete Part 3 & 4 

 
 

 هو ما فبخال ،لنشطةا لماليةا غير تلمؤسساا من خرآ عنو أي 4.

 (3) )أ( – (1) )أ( في رمذكو

 
b) Passive NFE 

 
 

 2 لقسما كملأ
 4و 3ء لجزوا

Complete Section 2, 

Part 3 & 4 

 
 

 
 غير مالية غير نشطة ب( مؤسسة 

c) Financial Institution 

1. An Investment Entity located in a Non-Participating 

Jurisdiction and managed by another financial institution 

 
 

 

 
 2 لقسما كملأ

 4و 3ء لجزوا

Complete Section 2, Part 3 & 4 

 
 

 

 ج( مؤسسة مالية 

. مؤسسة استثمارية تتواجد في احدى الدول / البلدان غير المشاركة في معيار 1

 اإلبالغ المشترك والتي تتم إدارتها بواسطة مؤسسة مالية أخرى. 

2. Depository Institution, Custodial Institution, Specified 

Insurance Company or Other Investment Entity 

 

 

 
 

 4ء لجزا كملأ

Complete Part 4 

 
 

نشاط الحفظ االمين، شركة  رستما مؤسسة اع،يدإ مؤسسة 2.
 تأمين محدودة أو غيرها من المؤسسات االستثمارية 

 

 
We have included summaries of defined terms in the Appendix, for your 
reference. 

 لمرفق حيث يمكنكمالملحق افي ت لتعريفات واقد قمنا بإضافة ملخص للمصطلحاو

 .ليهع  إلرجوا

Part 1 – Identification of Entity Account Holder                                                                                    الجزء 1 – تعريف صاحب الحساب المصرفي 

Legal Name: 
 

 القانوني: السم ا

Country of Incorporation: 
 

 دولة التأسيس

Please complete Parts 1 – 4 in BLOCK CAPITALS 

 

4-1يرجى تعبئة األجزاء   
 



 

Section 2 2 القسم 

a) Indicate the name of any Controlling Person(s) of the Account: 

       

 

       

 

       

 
 

 
 

 

 )ب( 2 لقسما كملأ
 4و 3ء لجزوا

 
Complete Section 2(b), 

Part 3 & 4 

 
 

 
 

 يرجى اإلشارة إلى اسم أي من األشخاص القائمين / المسيطرين على  .أ

 

      

      
      

 

b) “Controlling Person tax residency Self-Certification Form” 

completed for each  Controlling Person. 

 

 
 

أكمل نموذج االقرار الذاتي 
لمعيار االبالغ المشترك 

الخاص باألشخاص 
 المسيطرين 

 
Complete CRS Self-Certification 

Form for each Controlling Person 

 

 
 

 
. يتوجب على كل من االشخاص القائمين / المسيطرين على إدارة ب

 باألشخاصالحساب تعبئة نموذج معيار االبالغ المشترك الخاص 

 المسيطرين 

 

 
 

Please complete the following table indicating: 
1. Where the Account Holder is tax resident; and 
2. The Account Holder’s TIN for each country indicated. 

 

If the Account Holder is not a tax resident in any country/jurisdiction, please 
provide the place of effective management or jurisdiction in which its principal 
office is located. 

If the Account Holder is tax resident in more than three countries please use a separate 

Form. If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C: 
Reason A: The country where the Account Holder is liable to pay tax does not issue 
TINs to its residents 
Reason B: The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent 
number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you 
have selected this reason) 
Reason C: No TIN is required. (Note. Only select this reason if the authorities of the 
country of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed) 

 :يليليها فيما ر إلمشاد البنوالتالي بتحديد ول الجدايرجى تعبئة 

 ألغراض الضرائب، و  بهااً مقيمب لحساالتي يعتبر صاحب ا .1

 .ليهار إلمشاول الدالكل من ب لحساالضريبي لصاحب التعريف اقم ر .2

 

يرجى تزويدنا بموقع اإلدارة الفاعلة إذا لم يكن صاحب الحساب مقيماً ألغراض الضرائب في أي دولة/بلد، 
ي يقع فيه المقر الرئيسي 

 أو الدولة الت 
 

 ، ي
ي أكثر من ثالث دول، يرجى تعبئة نموذج إضافر

ائب فر  ألغراض الضر
ً
 إذا كان صاحب الحساب مقيما

 
ي غثر متوفر، يرجى توضيح السبب "أ" أو "ب  يتى

  –أو "ج"  "إذا كان رقم التعريف الضر
 

 بها ألغراض  السبب أ: 
ً
ي يكون صاحب الحساب مقيما

ائب ال تقوم بإصدار رقم تعريفالدولة الت  ي  الضر يتى
ضر

ر لديها.   للمقيمير
ئ له )يرجى السبب ب . أو أي رقم مكافر ي يتى

: صاحب الحساب غثر قادر عىل الحصول عىل رقم التعريف الضر

ت  ي الجدول الموضح أدناه. إذا اخث 
ي فر يتى ي عدم تمكنك من الحصول عىل رقم التعريف الضر

توضيح السبب فر
 هذا السبب(. 

. )مالحظة: يرجى  ي يتى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت سلطات السبب ج: ال حاجة لرقم التعريف الضر
ائب  ط  الضر ي الدولة الموضحة أدناه ال تشث 
(. فر ي يتى

 الكشف/ اإلفصاح عن رقم التعريف الضر

 

 لرقما

No 

 اإلقامة الضرائب لة دو

Country/Jurisdiction of tax residence 

 لضريبيا لتعريفا قمر

TIN 

 "ج" أو " بسواء  ،لسببا رختياا يرجى ،ضريبي تعريف جودو معد لحا في

If no TIN available enter Reason A, B or C 

1 
   

2 
   

3 
   

 

1 
 

2 
 

3 
 

 

Please explain in the following boxes why you are unable to 
obtain a TIN if you selected Reason (B) above 

 للحصوا على تكرقد)ب( يرجى توضيح سبب عدم لسبب ا رباختيا قمت إذا

 :لتاليا وللجدا في ،لضريبيا لتعريفا قمر على

Part 3 – Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer 

Identification Number or functional equivalent (“TIN”)   

ضرائب و رقم التعريف الضريبيدولة اإلقامة ألغراض ال– 3الجزء    

 



 

 

Part 4 - Declaration and Signature 

 
 اإلقرار و التوقيع – 4 ءلجزا

The Account Holder hereby certifies and confirms that: 
 

 Information provided in this form is true, correct and complete 
in all respects. 

 Information has been provided willingly, without advice or help 
from the Bank. 

 If any information / tax status provided on this form changes, 
the Account Holder will inform the Bank within 30 days of such 
a change, and provide ENB with suitably updated Self-
Certification Form within 90 days of such change in 
circumstances. 

 The Bank can process, report and transfer information 
contained within this form, and account related information, as 
mandated by the concerned UAE authority. 

 :  يقر صاحب الحساب ويؤكد ما يىلي

 
  ي هذا النموذج صحيحة، حقيقية، وكاملة بما

تعتثى المعلومات المذكورة فر
 يوضح كافة التفاصيل المطلوبة. 

  ي الخاصة. دون
مساعدة أو توجيه من  أيتم تقديم هذه المعلومات بإرادت 

 البنك. 

  ي حال تغيثر أي من
ي هذا الفر

يبية الموضحة فر نموذج معلومات الحالة الضر
م صاحب الحساب بإبالغ البنك ر ،  30خالل  يلث  ي

يوم من التغيثر المعتر
ر  ي  –ويقوم بتسليم بنك النيلير

ي فر
ي نموذج ُمحدث من اإلقرار الذات  ابوظتى

.  90خالل   يوم من حدوث التغيثر

  ي هذا  تمعالجة وإبالغ وإرسال هذه المعلوماللبنك يجوز
المتضمنة فر

. وذلك حسب  النموذج وكذلك المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي
ي دولة االمارات العربية 

التكليف الممنوح من السلطات الرسمية المختصة فر
 المتحدة. 

 

Signatory 1 1بالتوقيع ض لمفوا Signatory 2 (if applicable) جدو ُإن( 2 بالتوقيعض لمفوا( 

Full Name: بالكامل السما: Full Name: السم بالكاملا: 

Title: لمنصبا: Title: لمنصبا: 

Authorized Signature: لمعتمدالتوقيع ا: Authorized Signature: لمعتمدالتوقيع ا: 

Date: يخرلتاا: Date: يخرلتاا: 

Capacity*: لرسميةا لصفةا:* Capacity*: لرسميةا لصفةا:* 

Signatory 3 (if applicable) جدو ُإن( 3 بالتوقيعض لمفوا( Signatory 4 (if applicable) 4 بالتوقيعض لمفوا )جدو ُإن( 

Full Name: السم بالكاملا: Full Name: السم بالكاملا: 

Title: لمنصبا: Title: لمنصبا: 

Authorized Signature: لمعتمدالتوقيع ا: Authorized Signature: لمعتمدالتوقيع ا: 

Date: يخرلتاا: Date: يخرلتاا: 

*capacity: لرسميةا لصفةا:* Capacity*: الصفة الرسمية * 

 

* Please indicate the capacity in which you are signing the form (for example 

“Authorized Officer”). If signing under a power of attorney, please also attach a 

certified copy of the power of attorney 

 

*يرجى اإلشارة إلى الصفة التي تؤهلك للتوقيع على هذا النموذج )على سبيل 
المثال "مسؤول مفوض"( وإذا كنت توقع على هذا النموذج وفقاً لوكالة قانونية. 

 فيرجى أيضاً إرفاق طيه صورة طبق االصل عن الوكالة القانونية.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial 
Account by the Financial Institution that maintains the account.  This is regardless of 
whether such person is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is 
listed as the holder or owner of a Financial Account, the trust or estate is the Account 
Holder, rather than the trustee or the trust’s owners or beneficiaries. Similarly, if a 
partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the 
Account Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a 
Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another 
person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not 
treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account. 

 
“Active NFE” means the entity meets any of the criteria listed below. In summary, 

those criteria refer to: 
• Active NFEs by reason of income and assets; 
• Publicly traded NFEs; 
• Governmental Entities, International Organizations, Central Banks, or their wholly 

owned Entities; 
• holding NFEs that are members of a nonfinancial group; 
• start-up NFEs; 
• NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy; 
• treasury centers that are members of a nonfinancial group; or 
• Non-profit NFEs. 

An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria: 
1. Less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or other 

appropriate reporting period is passive income (e.g. interest income, dividend 
income, rental income and income from other financial investments) and less than 
50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other 
appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production 
of passive income; 

2. The stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the 
NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an 
established securities market; 

3. The NFE is a Governmental Entity, an International Organization, a Central Bank, or an 
Entity wholly owned by one or more of the foregoing; 

4. Substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) 
the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more 
subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a 
Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the 
Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity 
fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose 
purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as 
capital assets for investment purposes; 

5. The NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a “ start- up 
NFE”) but is investing capital into assets with the intent to operate a business other 
than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this 
exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization 
of the NFE; 

6. The NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of 
liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence 
operations in a business other than that of a Financial Institution; 

7. The NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, 
Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or 
hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group 

صاحـب حسـاب مالـي مـن قبـل  بانهيعنـي الشـخص الـوارد ٔاو المعـروف  صاحـب الحسـاب""

لشـخص كان ا اذاالماليــة التــي تحتفــظ بهــذا الحســاب لديهــا. وهــذا بغــض النظــر عمــا  المؤسسة
تـم ذكـر الوصـي ٔاو  إذامـن األشـخاص المسـيطرين فـي هـذا الكيـان. ولهـذا، علـى سـبيل المثـال، 

صاحـب الحسـاب المالـي، فسـيكون الوصـي ٔاو مديـر الكيـان هـو صاحـب  انهمديـر الكيـان علـى 
تـم ذكــر الشــراكة علــى ٔانهــا  إذا. وكذلـك، االئتمانالحسـاب بـد ًال مـن مـدراء ٔاو مالكـي صنـدوق 

صاحــب الحســاب المالــي، فســتكون الشــراكة هــي صاحــب الحســاب بــد ًال مــن الشــركاء فــي 
الماليــة التــي تمتلــك حســاًب ماليــً لمصلحــة ٔاو  المؤسسةالشــراكة. وال يعامــل الشــخص، غيــر 

معيـن ٔاو مفـوض بالتوقيـع ٔاو مستشـار  ل ٔاو وصــي ٔاو طــرفلحســاب شــخص آخــر كوكيــ
 .اسـتثماري ٔاو وسـيط، علـى انه صاحـب الحسـاب

 

يكون الكيان النشط كيان غير مالي نشط أذا انطبق عليه أي من المعايير  "كيان غير مالي نشط"

 التالية واجماال، فان هذه المعايير تشير إلى ما يلي:

 مالية نشطة بسبب الدخل واألصولكيانات غير  •

 من قبل الجمهور أسهمهاكيانات غير مالية يتم تداول  •
كيانـات حكوميـة ٔاو منظمـات دوليـة ٔاو مصـارف مركزيـة ٔاو كيانـات مملوكـة  •

 بالكامـل مـن قبلهـا؛
 في مجموعات غير مالية؛ أعضاءكيانات غير مالية قابضة تكون  •
 كيانات غير مالية جديدة؛ •
 عن اإلفالس؛ الناشئةانات غير مالية قيد التصفية ٔاو كي •
 في مجموعات غير مالية؛ ٔاو أعضاءالمراكز المالية التي تعتبر  •
 كيانات غير مالية غير ربحية؛ •

 من المعايثر التالية:  أيانطبق عليه  إذا كيان غثر مالي نشط   انهيصنف الكيان عىل 
و حققـت إجمالي ٪ مـن  50مـن  اقل. 1

ٔ
 دخـل الكيـان غيـر المالـي للسـنة التقويميـة السـابقة ا

التـي يمتلكهــا  األصـول قيمـة ٪مـن 50مـن واقل سـالًب  دخـ اًل  المالئمة الماليـة التقاريـر  إعداد  فتـرة
و حــازت فتــرة التقريــر األ 

ٔ
علـى  المالئمةخـرى الكيــان غيــر المالــي خــالل الســنة التقويميــة الســابقة ا

و مملوكـة لغـرض تحقيـق دخـل سـالب؛ أصول
ٔ
 حققـت ا

 ا ماليـة معتـرف بــه قانونيــً  أوراق. تـداول األسـهم لـدى الكيـان غيـر المالـي بشـكل منتظـم فـي سـوق 2
و كان الكيــان غيــر المالــي عبــارة عــن كيــان مرتبــط بالكيــان الــذي تــم تـدا

ٔ
بشـكل منتظـم  أسهمهول ا

؛ أوراقفـي سـوق  ـً  ماليـة معتـرف بـه قانوني
و كيـان 3

ٔ
و منظمـة دوليـة او مصـرف مركـزي ا

ٔ
. كان الكيـان غيـر المالـي عبـارة عـن كيـان حكومـي ا

و  أعالهالكيانـات المذكـورة  أحد مملـوك بالكامـل مـن قبـل 
ٔ
 ؛أكثر ا

لــف4
ٔ
و  األســهم حيــازة مــناسي  أس بشــكل المالــي غيــر  الكيــان أنشطة كافــة  .تتا

ٔ
ء بالكامــل ا

ً
)ســوا

و  جزئيا 
ٔ
و الخدمــات إلحــدى الشــركات الفرعيــة ا

ٔ
و توفيــر التمويــل ا

ٔ
التـي تعمـل فـي عمليـات  اكثر ا

و 
ٔ
كان   اذا لهـذه الحالـة  المؤهلالماليـة، باسـتثناء الكيـان غيـر  المؤسسة أعمالغيـر  أعمالتجاريـة ا

و ثبـت 
ٔ
س بانهالكيـان يعمـل )ا

ٔ
و صناديــق را

ٔ
( صنـدوق اسـتثماري، مثـل صناديــق األســهم الخاصــة ا

و 
ٔ
و صنــدوق شــراء األصــول عــن طريــق الرهــن ا

ٔ
اســتثمارية خاصــة  وسائل أيالمــال االســتثماري ا

و تمويـل الشـركات ومـن ثـم تملـك حصـص فـي تلـك الشـركات يكــون الغــرض منهــا االســ
ٔ
تحواذ علـى ا

س مـال كأصول
ٔ
 ألغـراض االسـتثمار؛  را

 ســجل أيوليــس لديــه فــي الســابق  أعمال أي. الكيــان غيــر المالــي لــم يــزاول حتــى اآلن 5
س مالــه فــي 

ٔ
 الماليـة، المؤسسة أعمالغيــر  أعمال إدارةبغــرض  أصولعمــل، ولكنــه يســتثمر را

ال  شـريطة
ٔ
 مــن تاريــخ  24مـرور  بعـد  االسـتثناء علـى للحصـولمؤهال  المالـي غيـر  الكيـان يكـون ا

ً
شــهرا

ي  التأسيس
 لهــذا الكيــان غيــر المالــي؛ المبدتئ

ة مؤسسة غثر المالي  الكيــان يكــن .لــم6 ـً بصــدد  ، وليــساألخيــرة الخمســة اماألعــو  خــالل ماليـ
و عــرف عنــه  أصولهتصفيــة 

ٔ
و  بانها

ٔ
 أعمالغيــر  أعمالبــدء عملياتــه فــي  إعادةيعتــزم مواصلــة ا

 الماليــة؛ المؤسسة

للمؤسسات  –التعريفات لمعيار اإلبالغ المشترك  –ملحق   

Appendix – Common Reporting Standard (CRS) Definitions: Entities  

Definitions   التعريفات 



 

of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a 
Financial Institution; or 

8. The NFE meets all of the following requirements (a “non-profit NFE”) : 
i. It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for 

religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational 
purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is 
a professional organization, business league, chamber of commerce, labour 
organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an 
organization operated exclusively for the promotion of social  welfare; 

ii. It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence; 
iii. It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial in its 

income or assets; 
iv. The applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation 

documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to,  
or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than 
pursuant to the conduct of the NFE’s charitable activities, or as payment of 
reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the 
fair market value of property which the NFE has purchased; and 

v. The applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the NFE’s formation 
documents require that, upon the NFE’s liquidation or dissolution, all of its assets be 
distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat 
to the government of the NFE’s jurisdiction of residence or any political 
subdivision. 

و لصالـح كيانــات  رئيسي . يعمـل الكيـان غيـر المالـي بشـكل 7
ٔ
فـي معامـالت التمويـل والتحفـظ مـع ا

و التحفــظ  مؤسساتذات صلــة ليســت 
ٔ
ـً   أيال ماليــة، وال يوفــر خدمــات التمويــل ا كيـان ليـس كيان

 كيانـات ذات الصلـة تعمـل  أيتكـون مجموعـة  أنذو صلـة، شـريطة 
و ةالمؤسس أعمالغيـر  أعمالفـي  رئيسي بشـكل 

ٔ
 الماليـة؛ ا

 8 :)  . تلبية الكيان غثر المالي لكافة المتطلبات التالية )كيان غثر مالي غثر ربحي
i .و  دينيـة ألغـراض حصـري بشـكل الدولـة فـي ويعمـل تأسس

ٔ
يـة ا و  خثر

ٔ
و  عمليـة ا

ٔ
و  ا

ٔ
و ثقافيـة ا

ٔ
فنيـة ا

و 
ٔ
و تعليميـة؛ ا

ٔ
و  مؤسسةويعمـل فـي الدولـة وهـو  تأسسرياضيـة ا

ٔ
و غرفـة تجـارة  أعمال هيئةمهنيـة ا

ٔ
ا

و 
ٔ
و منظمـة زراعيـة ا

ٔ
و منظمـة عماليـة ا

ٔ
و منظمـة هيئةا

ٔ
 ا

ويـج للخدمـة االجتماعيـة بشـكل منفـرد؛  مدنيـة تعمـل ألغـراض الث 
 iiيبية؛ ي يقيم فيها لألغراض الضر

ي الدولة الت 
يبة الدخل فر  . معفر من ضر

 iii ر و . ليــس فيــه مســاهمير
ٔ
و   أعضاء ا

ٔ
و منفعــة فــي دخلــه ا

ٔ
 صولــه؛يمتلكــون مصلحــة خاصــة ا

ivيبيـة الكيـان غيـر  . عـدم سـماح القوانيـن المعمـول بهـا فـي دولـة اإلقامـة لألغـراض الضر
و 
ٔ
و توزيــع  أيالكيــان غيــر المالــي بجنــي  تأسيس وثائقالمالــي ا

ٔ
كيــان غيــر لــدى ال أصول أيدخــل ا

ـً لتنفيــذ األنشــطة  و كيــان غيــر خيــري غيــر مــا يكــون وفقـ
ٔ
و اســتخدام لمصلحــة شــخص خــاص ا

ٔ
المالــي ا

و كدفعــة 
ٔ
و كدفعــة لتعويــض مقبــول عــن الخدمــات المــزودة، ا

ٔ
يــة لــدى الكيــان غيــر المالــي، ا الخثر

اها الكيـان غيـر المالـي؛ و لعادلــةتمثــل قيمــة الســوق ا  للممتلـكات التـي اشـث 
vيبيــة للكيــان غيــر  . اقتضــاء القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة االقامــة لألغــراض الضر

و 
ٔ
و  أصولهالكيــان غيــر المالــي توزيــع كافــة  تأسيس وثائقالمالــي ا

ٔ
علــى الكيانــات الحكوميـة ا

و تص المؤسسات
ٔ
و األخـرى غيـر الربحيـة عنـد حـل ا

ٔ
لحكومــة  أصوله أن تؤولفيـة الكيـان غيـر المالـي، ا

و 
ٔ
 سياسـي تابـع لـه.  تقســيم أيدولــة االقامــة للكيــان غيــر المالــي ا

 

“Control over an Entity” is generally exercised by the natural person(s) who ultimately 

has a controlling ownership interests (typically on the basis of a certain percentage 

e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through 

ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) 

who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) 

is/are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then 

under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who hold 

the position of senior managing official. 

“Controlling Person” is a natural person who exercises control over an entity. Where an 

entity Account Holder is treated as a Passive Non-Financial Entity (‘NFE’) then a 

Financial Institution must determine whether such Controlling Persons are Reportable 

Persons. This definition corresponds to the term ‘beneficial owner’ as described in 

Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in 

February 2012). If the account is maintained for an entity of which the individual is a 

Controlling Person, then the ‘Controlling Person tax residency Self-Certification’ form 

should be completed instead of this form. 

In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s), the 

protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, or any other 

natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including 

through a chain of control or ownership). Under the CRS the settlor(s), the trustee(s), 

the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, are 

always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of 

them exercises control over the activities of the trust. 

Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to 

also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them 

as Controlling Persons of the trust. In the case of a legal arrangement other than a 

trust, “Controlling Person(s) means persons in equivalent or similar positions. 

“Custodial Institution” means any Entity that holds, as a substantial portion of its 
business, Financial Assets for the account of others. This is where the Entity’s gross 
income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services 
equals or exceeds 20% of the Entity’s gross income during the shorter of: (i) the three 
year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year 
accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) 
the period during which the Entity has been in existence. 

 

طبيعييــن(  أشخاص)ممارسة تتم بشكل عام من قبل شخص طبيعي  على كيانهي  ""السيطرة 
معينـة )علـى سـبيل  مئوية أساس نسـبةيمتلــك حــق ملكيــة المســيطر المطلــق عــاد ًة مــا تتــم علــى 

طبيعييـن( يمارسـون  أشخاصفـي الكيـان. وفـي حـال عـدم وجـود شـخص طبيعـي ) ٪( 25المثـال 
 المسيطر )األشخاصصالحيـات السـيطرة عـن طريـق حقـوق الملكيـة، فســيكون الشــخص 

صالحيـات السـيطرة يمارسـون  (طبيعييـن أشخاص) ا طبيعيــً  ا علــى الكيــان شــخًص  (المســيطرين
و  ال. وفـي حـال عـدم التعـرف أخرى وسائلعلـى الكيـان عـن طريـق 

ٔ
 أشخاصشـخص طبيعـي ا

طبيعييـن يمارسـون صالحيـات الســيطرة علــى الكيــان عــن طريــق حقــوق الملكيــة، فيعتبــر 
ـً للمعاييــر الموحــد يبــي وفقـ يبــي الشــخص الخاضــع لإلبــالغ الضر الشــخص  بانهة لإلبــالغ الضر

 .كبيــر  إداري مسؤولالطبيعــي الــذي يتقلــد منصــب 

 

هــو عبــارة عــن شــخص طبيعــي يقــوم  )األشــخاص المســيطرين(" "الشــخص المسيطر
كيــان  بانهمعاملــة ذلــك الكيــان  وفــي حــالبممارســة صالحيــات الســيطرة علــى الكيــان. 

كان األشــخاص  إذاتحديــد مــا  عندئذالماليــة  المؤسسةغيــر مالــي غيــر نشــط، فينبغــي علــى 
. ويقابــل هــذا التعريــف مصطلــح الضرائبمقيمــون بغــرض  أشخاصالمســيطرين هــم 

توصيــات مجموعــة  مــن 10على النحــو المبيــن فــي التوصيــة رقــم ( المالــك المســتفيد)
تــم االحتفــاظ بالحســاب لمصلحــة كيــان  وإذا 2012( فــي فبرايــر FATFالعمــل المالــي )

ً فيــه،  الضريبــي  ينبغــي اســتكمال نمــوذج اإلقــرار فعندئذيكــون الفــرد شــخًص مســيطرا
ـخاص المســيطرين. وفــي حالــة الذاتــي الخاصــة باإلقامــة لألغــراض الضريبيــة لألشـ

الشــخص المســيطر )األشــخاص المســيطرين( يكــون هــو الشــخص  فإن، االئتمانصنــدوق 
ـات( المســتفيدين ئ)ففئة وجــد( ٔاو المســتفيد ٔاو  إنة ٔاو األمانــة ٔاو الحمايــة )المكلــف بالتســوي

يمارســون صالحيــات ســيطرة فاعلــة مطلقــة علــى صنــدوق  ينطبيعييــن آخر أشخاصأي و
)بمــا فــي ذلــك صالحيــات الســيطرة ٔاو الملكيــة المتسلســلة(. وينبغــي معاملــة  االئتمان

ات( ئة )فئوالمســتفيدين ٔاو ف وجــدوا( )ناألشــخاص المكلفيــن بالتســوية ٔاو األمانــة ٔاو الحمايــة 
ً لمعيــار االبــالغ المشــترك علــى الم مســيطرين علــى صنــدوق  أشخاص أنهــمســتفيدين وفقــ

ً  ائتمان  أنشطةمنهــم يمــارس صالحيــات الســيطرة علــى  أيكان  إذا، بغــض النظــر عمــا ادومــ

ســوية علــى ال. وفــي حــال كان الشــخص )األشــخاص( المكلــف بالت أم االئتمانصنــدوق 
 عندئذالماليــة  للمؤسساتهــو كيــان، فيشــترط معيــار االبــالغ المشــترك  ائتمانصنــدوق 

لــدى المكلفيــن بالتســوية ومتــى ينبغــي اإلبــالغ عنهــم  أيضاتحديــد األشــخاص المســيطرين 
. وفــي حــال وجــود ترتيــب قانونــي االئتمانمســيطرين علــى صنــدوق  كأشخاصبصفتهــم 

 مشابهةن هـذا المصطلـح يعنـي األشـخاص الذيـن يتقلـدون مناصـب ا، فـاالئتمانغيــر صنـدوق 
 .مماثلــةو

 

، أعمالهمـن  أساسيكيـان يبقـي، كجـزء  أيتعنـي  مـزودة لخدمـات الحفـظ األميـن" مؤسسة"
دخـل الكيـان للجهـة القابضـة علـى  إجماليماليـة لحسـاب الغيـر. وهنـا حيـث ينسـب  أصولعلـى 

 ٪ مـن 20األصـول الماليـة والخدمـات الماليـة ذات الصلـة التـي تسـاوي ٔاو تتجـاوز 

 دخـل الكيـان خـالل: إجمالي

 يــر مــن فتــرة حســاب ســنةديســمبر )ٔاو اليــوم األخ 31تنتهــي فــي  أعوام. فتــرة ثالثــة 1 

 غيــر ميالديــة( قبــل الســنة التــي يتــم فيهــا هــذا التحديــد ٔاو

 .أقصريكون  أيهماة التي كان يتواجد فيها الكيان، . الفتر2 



 

“Depository Institution” means any Entity that accepts deposits in the ordinary 
course of a banking or similar business. 

 

“FATCA” stands for the Foreign Account Tax Compliance provisions, which were 
enacted into U.S. law as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) 
Act on 18 March 2010. FATCA creates a new information reporting and withholding 
regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions and other non- 

U.S. entities. 
 

“Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, 
organization, Partnership, trust or foundation. 

 

“Financial Account” is an account maintained by a Financial Institution and includes: 
Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and profit in certain Investment 
Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts. 

 

“Financial Institution” means a Custodial Institution, a Depository Institution, an 
Investment Entity, or a Specified Insurance Company. Please see the relevant domestic 
guidance and the CRS for further classification definitions that apply to Financial 
Institutions. 

 

“Investment Entity” includes two types of Entities: 
i. an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or 

operations for or on behalf of a customer: 
• Trading in money market instruments (cheques , certificates of deposit, etc.); 

foreign exchange; exchange, profit rate and index instruments; transferable 
securities; or commodity futures trading; 

• Individual and collective portfolio management; or 
• Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on 

behalf of other persons. Such activities or operations do not include rendering 
non-binding investment advice to a customer. 

ii. The second type of “Investment Entity” (“Investment Entity managed by another 
Financial Institution”) is any Entity the gross income of which is primarily 
attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity 
is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, 
a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity 
 

 

فـي الوضـع الطبيعـي للخدمـات  الودائعكيـان يقبـل  أيتعنـي  مـزودة لخدمـات اإليـداع" مؤسسة"
 المصرفيـة ٔاو األعمـال المشـابهة.

هــو التشــريع الصــادر عــن  ("FATCA"قانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات األجنبيــة )
حكومــة الواليــات المتحــدة كجــزء مــن قانــون حوافــز التشــغيل لتوفيــر فــرص عمــل 

. ويتطلــب قانــون االلتــزام الضريبــي للحســابات 2010مــارس  18ر بتاريــخ الصــاد ووظائف
لبعــض  عـن معلومـات وبيانـات جديـدة واالحتفـاظ بهـا لغـرض سـداد دفعـات إبالغاألجنبيـة نظـام 

 الماليــة غيــر األمريكيــة والكيانــات األخــرى غيــر األمريكيــة. المؤسسات

 

 ٔاو المؤسساتيعنــي شــخص اعتبــاري ٔاو ترتيبــات قانونيــة، مثــل الشــركات ٔاو  "كيــان"

 ٔاو المنظمــات. االئتمانالشــراكات ٔاو صناديــق 

 

الماليـة ويشـتمل علـى: حسـابات  المؤسسةهـو الحسـاب الـذي تمتلكـه  "الحسـاب المالـي"
الربــاح فــي بعــض الكيانــات االســتثمارية؛ عقــود الوديعــة؛ حســابات العهــدة؛ االســهم وا

 ذات القيمـة النقديـة وعقـود معاشـات التقاعـد. التأمين

 

مــزودة لخدمــات  مؤسسةمــزودة لخدمــات الحفــظ األميــن ٔاو  ةسمؤستعنــي  ماليــة" مؤسسة"
محـدودة. يرجـى االطـالع علـى الدليـل اإلرشـادي  تأميناإليــداع ٔاو كيــان اســتثماري ٔاو شــركة 

المحلـي الخـاص بمعيـار االبـالغ المشـترك للحصـول علـى المزيـد مـن التعريفـات اإليضاحيـة 
 الماليـة. المؤسساتالتـي تنطبـق علـى 

 

 انات:يشتمل على نوعين من الكي "كيان استثماري"

 د او اكثــر مــن األنشــطة ٔاو العمليــات التاليــة لمصلحتــه ٔاومــن واحــ أعماالً . كيــان يــزاول 1 
 :رئيسيبالنيابــة عــن عميــٍل مــا بشــكل 

 تـداول السـندات فـي السـوق الماليـة )الشـيكات، شـهادات اإليداع...الـخ( صـرف العمـالت• 

القابلــة للتحويــل؛ ٔاو تــداول عقــود ؛ األوراق الماليــة والمؤشرمعــدل الربــح  أدواتاألجنبيــة، 
 الســلع المســتقبلية؛

 المحافظ الفردية والجماعية؛ ٔاو إدارة• 

 آخرين. أشخاصاألصول المالية ٔاو األموال بالنيابة عن  إدارةوبخالف ذلك، االستثمار ٔاو •  

 للعميل.ال تشـتمل هـذه األنشـطة ٔاو العمليـات علـى تقديـم االستشـارة االسـتثمارية غيـر ملزمـة 

ماليــة  مؤسسة. النــوع الثانــي )كيــان اســتثماري( الكيــان االســتثماري المــدار مــن قبــل 2
االسـتثمار ٔاو التـداول  ادةإعلالسـتثمار ٔاو  رئيسيدخلـه بشـكل  إجماليكيـان ينسـب  أيهـو  أخرى

مــزودة لخدمــات  مؤسسةفـي األصـول الماليـة حيـث يـدار الكيـان مـن قبـل كيـان آخـر يكـون 
تأمين محدودة أو النوع األول  مــزودة لخدمــات اإليــداع ٔاو )شــركة مؤسسةالحفــظ األميــن ٔاو 

 من الكيان االستثماري(.

 

“Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by 
another Financial Institution” means any Entity the gross income of which is primarily 
attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is: 
i. Managed by a Financial Institution, and 
ii. Not a Participating Jurisdiction Financial Institution. 

 

“Investment Entity managed by another Financial Institution” means if the managing 
Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the 
managed Entity, any of the activities or operations described in clause 
(i) above in the definition of ‘Investment Entity’. An Entity only manages another 
Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity’s assets, Where an 
Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is 
considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a 
Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment 
Entity, if any of the managing Entities is such another Entity. 

 

“Non-Financial Entity (NFE)" is any Entity that is not a Financial Institution. 
 

“Non-Reporting Financial Institution” means any Financial Institution that is: 
• A Governmental Entity, International Organization or Central Bank, other than 

with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection 
with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance 
Company, Custodial Institution, or Depository Institution; 

 
• A Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a 

Pension Fund of a Governmental Entity, International Organization or Central 
Bank; or a Qualified Credit Card Issuer; 

 "أخرى ماليــة"الكيان االستثماري الموجود في دولة/ بلد غير مشارك ومدار من قِبل مؤسسة 
 التــداول ٔاو إعادة االســتثمار ٔاو لالســتثمار رئيسي بشــكل دخلــه إجمالي يعــود كيــان أي هــو
 :الكيــان كان حــال فــي الماليــة األصــول فــي

 و مالية، مؤسسة قبل من يدار. 1 

 .مشارك بلد فيكائن  فرع ٔاو في مقيم غير. 2 

 

ً  الكيـان يكـون "أخرى ماليـة مؤسسة قبـل مـن مـدار اسـتثماري كيـان"  كيــان قبـل مـن مـدارا
ـة مــزودة أخرى جهــة طريــق عــن ٔاو مباشــر بشــكل مــاا المديــر، الكيــان قــام إذا آخــر  للخدم

 أعاله( 1) المـادة فـي المبينـة العمليـات ٔاو األنشـطة مـن أي بتوفيـر المديـر، الكيـان عـن بالنيابـة
ً  الكيــان يديــر. االســتثماري الكيــان تعريــف فــي  إلدارة السـلطة لديــه كان إذا فقــط آخــر اكيانــ

 مـن مزيـج قبـل جزئياً. وفـي حـال إدارة الكيـان مـن ٔاو بالكامـل اآلخـر( سـواًء الكيـان أصول
 كيــان قبــل مــن مــدار بانه الكيـان فيعتبـر األفـراد، ٔاو الماليـة غيـر الكيانـات ٔاو الماليـة المؤسسات

 شــركة ٔاو األمانــة لخدمــات مــزودة مؤسسة ٔاو اإليــداع لخدمــات مــزودة مؤسسة يكــون آخــر
 حــال فــي األول، النــوع مــن اســتثماري كيــان ٔاو محــدودة تأمين

 .اآلخـر الكيـان هـو المـدارة الكيانـات مـن أي كان

 

 .ةمالي ةمؤسس يكون ال كيان أي هو "مالي غير كيان"

 

 : تكون مالية مؤسسة أي تعني "الضريبي لإلبالغ خاضعة غير مالية مؤسسة"

 مشــتقة بدفعــة يتعلــق مــا غيــر مركــزي، مصــرف ٔاو دوليــة منظمــة ٔاو حكومــي كيــان• 
 ٔاو محـدودة تأمين شـركة فيـه تشـترك نـوع مـن تجـاري مالـي نشـاط نأبش التـزام مـن

 اإليـداع؛ لخدمـات مـزودة مؤسسة ٔاو األميـن الحافـظ لخدمـات مـزودة مؤسسة

 صنــدوق ٔاو ضيقــة مشــاركة ذو تقاعــد صنــدوق ٔاو واســعة مشــاركة ذو تقاعــد صنــدوق•  
 جهــة ٔاو مركــزي مصــرف ٔاو دوليــة منظمــة ٔاو حكومــي كيــان لــدى تقاعــدي معــاش

 ؛مؤهلة ائتمان بطاقــات إصدار



 

• An Exempt Collective Investment Vehicle; or 
 
• A Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting 

Financial Institution and reports all information required to be reported with 
respect to all Reportable Accounts of the trust; 

 
• Any other defined in a countries domestic law as a Non-Reporting Financial 

Institution. 
 

“Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in place 
pursuant to which it will provide the information required on the automatic exchange of 
financial account information set out in the Common Reporting Standard. 

 

“Participating Jurisdiction Financial Institution” means: 
• Any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but 

excludes any branch of that Financial Institution that is located outside of that 
jurisdiction, and 

• Any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating 
Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction. 

 

“Passive Non-Financial Entity (NFE)” means any: 
i. NFE that is not an Active NFE; and 
 
ii. Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by 

another Financial Institution. 
 

“Related Entity” of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two 
Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect 
ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity. 

 

“Reportable Account” means an account held by one or more Reportable Persons or 
by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person 

 

“Reportable Jurisdiction” is a jurisdiction with which an obligation to provide financial 
account information is in place. 

 

“Reportable Jurisdiction Person” is an Entity that is tax resident in a Reportable 
Jurisdictions under the tax laws of such jurisdictions by reference to local laws in the 
country where the Entity is established, incorporated or managed. An Entity such as a 
partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no 
residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its 
place of effective management is situated. As such if an Entity certifies that it has no 
residence for tax purposes it should complete the form stating the address of its 
principal office. 
 
Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if 
applicable) to determine their residence for tax purposes. 

 

“Reportable Person” is defined as a “Reportable Jurisdiction Person”, other than:  
• A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established 
securities markets; 
• Any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i); 
• A Governmental Entity; 
• An International Organization; 
• A Central Bank; or 
• A Financial Institution (except for an Investment Entity described above) that are not 

participating Jurisdiction Financial Institutions. Instead, such Investment Entities are 
treated as Passive NFEs 

  ٔاو معفاة؛ جماعية استثمارية وسيلة •

 علــى األميــن يكــون حيــث ائتمان صنــدوق: األميــن قبــل مــن موثــق ائتمان صنــدوق• 

 المعلومــات كافــة عــن ويبلــغ الضريبــي لإلبــالغ خاضعــة ماليــة مؤسسة هــو الصنــدوق هــذا
 لــدى الضريبــي لإلبــالغ الخاضعــة الحســابات كافــة بشأن عنهــا اإلبــالغ يطلــب التــي

 ؛االئتمان صنــدوق

 خاضعـة غيـر ماليـة مؤسسة بصفتهـا للـدول المحلـي القانـون فـي محـددة أخرى مؤسسة أي •
 .الضريبـي لإلبـالغ

 

 هــذا يقـوم نأ  يقضـي معـه اتفـاق إبرام تـم قضائي اختصـاص هـو "المشـارك البلـد/الدولة" 
 والمعلومــات البيانــات تبــادل نظــام فــي المطلوبــة المعلومــات بتقديــم القضائي االختصــاص

 .المشــترك االبــالغ معيــار فــي الــواردة

 

 : تعني "مشارك بلد/دولة في مالية مؤسسة"

 تسـتثني ولكـن مشـارك، بلـد/دولة فـي الضريبـة ألغـراض مقيمـة تكـون ماليـة مؤسسة أي• 

 . الدولـة تلـك خـارج الموجـود الماليـة المؤسسة لتلـك فـرع أي

ً  يكــون ال ماليــة لمؤسسة فــرع أي•   فــي مشــارك، بلــد/دولة فــي الضرائب ألغــراض مقيمــ

ً  الفــرع ذلــك كان حــال  .المشــاركة الدولــة هــذه فــي موجــودا

 

 :أي يعني "نشط غير مالي غير كيان"

  و نشط؛ مالي غير كيان يكون ال مالي غير كيان•  

 .أخرى مالية مؤسسة قبل من ومدار مشارك غير بلد/دولة فيكائن  استثماري كيان• 

 

 الكيـان علـى يسـيطر كيـان أي كان إذا آخـر لكيـان صلـة ذو الكيـان يعتبـر "الصلـة ذو الكيـان"
 الســيطرة فان الغــرض، ولهــذا. المشــتركة للســيطرة خاضعيــن كليهمــا كانــا ٔاو اآلخــر،
 التصويــت حقــوق مــن٪50مــن ألكثــر المباشــر غيــر ٔاو المباشــر التملــك مــنكالً  تشــتمل

 .الكيــان فــي والقيمــة

 

 الضريبــة بغــرض مقيــم شــخص يملكــه حســاب يعنــي "الضريبــي لإلبــالغ خاضــع حســاب"
 بغرض مقيم أكثر ٔاو مســيطر شــخص لديــه نشــط وغيــر مالــي غيــر كيــان يملكــه ٔاو أكثر ٔاو

 .الضرائب

 

 بتقديــم التــزام لديهــا دولــة عــن عبــارة هــي "الضريبــي لإلبــالغ خاضعــة دولــة/بلد"
 .الماليــة الحســابات معلومــات

 

 يكــون كيــان ٔاو فــرد بانه يعــرف "مشــاركة دولــة فــي الضريبــي لإلبــالغ خاضــع شــخص"
ً  الضريبــي لإلبــالغ خاضــع بلــد/ دولــة فــي الضرائب بغــرض مقيمــا  تلـك لقوانيــن وفقــ
 قانونـي ترتيـب ٔاو المحـدودة المسؤولية ذات الشـراكة ٔاو الشـراكة مثـل الكيـان كان إذا. الدولـة
 إدارته مــكان فيهــا يقـع التـي الدولـة فـي كمقيـم سـيعامل الضريبيـة لألغـراض مقيمـا ليـس مشـابه

 الضريبيـة، لألغـراض مقــر لديــه ليــس انه علــى الكيــان إقرار حــال فــي ولذلــك. الفاعلــة
 بغـرض مقيـم فيهـا يكـون التـي الرئيسي مكتبـه عنـوان ذكـر مـع النمـوذج اكمـال عليـه فينبغـي

 . الضرائب

 المواثيــق فـي الـواردة القوانيـن علـى االعتمـاد مختلفيـن موقعيـن فـي المقيمـة الكيانـات تعتمـد قـد
 .الضريبيــة لألغــراض إقامتها مــكان تحديــد ألغــراض( الحالــة حســب) الضريبيــة

 

 :غير مؤسسة ٔاو فرد أي انه على يعرف "الضريبي لإلبالغ خاضع شخص"

  ؛أكثر ٔاو واحدة مالية أوراق سوق في منتظم بشكل أسهمها تداول يتم مؤسسة•  

  أعاله البند في مذكورة مؤسسة لدى عالقة ذات كيان تكون مؤسسة أي• 

  حكومي؛ كيان• 

 •  دولية؛ منظمة• 

  ٔاو مركزي؛ مصرف

 تعــد ال والتــي( أعاله المبيــن االســتثماري بالكيــان يتعلــق مــا باســتثناء) ماليــة مؤسسة• 
مؤسسات مالية في دولة/ بلد مشارك. وبدالً من ذلك. يتم معاملة هذه الكيانات االستثمارية بصفتها 

 )كيانات غير مالية غير نشطة(

 

“Resident for tax purposes” generally, an Entity will be resident for tax purposes in a 
jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or 
should be paying tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or 

incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in 
that jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax 
conventions (if applicable) to solve cases of double residence for determining their 

residence for tax purposes. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or 

  

 فــي الضريبيــة لألغــراض يقيــم كيــان عــام، بشــكل " الضريبيــة لألغــراض اإلقامــة"
ً  ضريبـة فيـه سـيدفع ٔاو يدفـع كان اذا بلـد/دولة  ذلـك فـي بمـا( البلـد/الدولة ذلـك لقوانيـن وفقـ

 ذو آخــر معيـار أي ٔاو تأسيسه ٔاو إدارته مكانـه ٔاو إقامته محـل بسـبب وذلـك الضريبيـة، المواثيـق
 الكيانــات وبإمكان. الدولــة تلــك فــي موجــودة مــوارد مــن فقــط وليــس مشــابهة، طبيعــة

 الضريبيـة المواثيــق فــي الــواردة الفصــل القوانيــن علــى االعتمــاد مكانيــن فــي المقيمــة
 لألغـراض إقامتها مـكان تحديـد ألغـراض المـزدوج االقامـة ابلـد حـاالت لحـل( الحالـة حسـب)

 مشــابه قانونــي ترتيـب ٔاو المحـدودة المسؤولية ذات الشـراكة ٔاو الشـراكة مثـل والكيـان. الضريبيـة



 

similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as 
resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. A 

trust is treated as resident where one or more of its trustees is resident. For additional 
information on tax residence, please talk to your tax adviser or see the following link: 
 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard 

 

“Specified Insurance Company” means any Entity that is an insurance company (or 
the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make 
payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract. 

 

“Tax Identification Number (TIN)” The term ‘TIN’ means Taxpayer Identification 
Number or other equivalent in the absence of a TIN. A TIN is assigned by a jurisdiction to an 
individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of 
administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can 
be found at the following link: 
 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/ 

 tax-identification-numbers/#d.en.347759 

 

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some 
other high integrity number with an equivalent level of identification. Examples of that 
type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/ 
personal identification/service code/number, and resident registration number. 

 

ً  يكــون ال الــذي  مـكان فيـه يقـع التـي الدولــة فــي كمقيــم ســيعامل الضريبيــة لألغــراض مقيمــ
 ٔاو ٔامنأيــه احد كان حــال فــي الضريبـة بغـرض كمقيـم االئتمان صنـدوق ويعامـل. الفاعلـة إدارته

ً  اكثر ـة حـول المعلومـات مــن المزيــد علــى وللحصــول. الضريبــة ألغــراض امقيمــ  االقام
  التالي الرابط على ٔاواالطالع الضريبـي مستشـاركم الى التحـدث يرجـى الضريبيـة، لألغـراض

           standard-reporting-exchange/common-http://www.oecd.org/tax/automatic                                                         

 

 لشـركة القابضــة الشــركة وأ ) تأمين شــركة يكــون كيــان أي تعنــي "محــدودة تأمين شــركة"
 ذو عقــد ٔاو نقديـة قيمـة ذو تأمين عقـد بشأن دفعـات بسـداد ملزمـة ٔاو تصـدر ـيالت( التأمين

 ســنوي. بالدفــع التــزام

 

 رقــم غيـاب ظـل فـي لـه المكافئ ٔاو الضريبـي التعريـف رقـم يعنـي "الضريبـي التعريـف رقـم"
 ويســتخدم الكيــان ٔاو للفــرد الضريبــي التعريــف رقــم ويخصــص. الضريبــي التعريــف
 أرقام حـول البيانـات مـن المزيـد علـى الحصـول ويمكـن. الدولـة تلـك فـي الضريبيـة لألغراض

 :التالـي الرابـط علـى المقبولـة الضريبيـة التعريـف
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/ 

tax-identification-numbers/#d.en.347759  

 

ً  الـدول هـذه ولكـن. ضريبـي تعريـف رقـم تصـدر ال البلـدان/الدول بعـض  أرقام تسـتخدم مـا اغالبـ
 بالنسـبة األرقـام مــن النــوع هــذا علــى األمثلــة وتشــتمل. مماثــل تعريــف نظــام مــع موحــدة
 /الشـخصي التعريف ورقـم االجتماعـي التأمين /الضمـان رقـم علـى لألفـراد

 .المواطــن تســجيل ورقــم الخدمــة رقــم /ورمــز الوطنــي

  

 


