
Part 1 – Identification of Entity Account Holder الجزء 1 – تعريف صاحب الحساب المصرفي  
يرجى تعبئة ا�جزاء 4-1

Legal Name:  

Country of Incorporation:

االسم القانوني:

دولة التأسيس:

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 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC or any of 
its affiliates (“ADIB” 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. 

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. 
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.

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.

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.

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.

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.

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

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

العربية  ا�مارات  دولة  حكومة  التزمت   ،2016 لعام   9 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب 
االقتصادي  التعاون  بمنظمة  الخاص   (CRS) المشترك  ا�بالغ  معيار  لوائح  بتطبيق  المتحدة 
معيار  لوائح  أّن  حيث   .2017 يناير   1 من  اعتبار�  وذلك  ا�مارات،  دولة  في   (OECD) والتنمية 
ا�بالغ المشترك تتطلب من المؤسسات المالية مثل مصرف أبوظبي ا�سالمّي ش.م.ع أو أي 
من الشركات التابعة له (يشار إليه فيما يلي "، "المصرف"، أو "نحن") أن تقوم بجمع معلومات 
الحساب  عن  ومعلومات  الحساب،  لصاحب  الضريبة  ºغراض  ا�قامة  ببلد  تتعلق  محددة 
بتلك  الضريبيــة  السلطــات  وإبالغ  الحساب  يديـــرون  الذيـــن  أو  المسيطريـــن  واºشخــاص 
المعلومات، وذلك  حسب التكليف الممنوح من قبل السلطات الرسمية المختصة في دولة 

ا�مارات العربية المتحدة.

(وعادًة ما يكون  الضرائب  ا�قامة لغرض  بلد  يتعين علينا تحديد  المعيار، فإنه  ووفقÄ لهذا 
لغرض  ا�قامة  بلد  كان  وإذا  الدخل).  ضرائب  بدفع  فيها  مطالبين  تكونون  حيث  الدولة 
السلطات  لتزويد  نضطر  فقد  المصرفي،  حسابكم  فيها  يوجد  التي  الدول  خارج  الضرائب 
المتعلقة بحساباتكم. كما  المعلومات  إلى  با�ضافة  المعلومات،  المحلية بهذه  الضريبية 

يمكن مشاركة هذه المعلومات بعد ذلك بين السلطات الضريبية في دول مختلفة.

إن استكمال هذا النموذج يضمن توفر المعلومات والبيانات الدقيقة والحديثة لدينا بشأن بلد 
ا�قامة لغرض الضرائب. وفي حال تغير ظروفكم وأصبح أي جزء من المعلومات الواردة في 
آخر  يتضمن  ذاتي  بإقرار  وتزويدنا  الفور  على  بذلك  إبالغنا  فيرجى  صحيحة،  غير  النموج  هذا 

المعلومات والبيانات.

الضريبي  االلتزام  بقانون  المتعلقة  والبيانات  بالمعلومات  زودتمونا  قد  كنتم  إذا  وحتى 
للحسابات اºجنبية الخاص بحكومة الواليات المتحدة (FATCA)، فإنه ال يزال يتعين عليكم 
أنظمة  أنها  باعتبار  المشترك  ا�بالغ  معيار  بشأن  والبيانات  المعلومات  من  المزيد  تقديم 

ولوائح منفصلة.

المالية  غير  المؤسسات  أحد  عن  نيابة  المصرف  لدى  المصرفي  الحساب  فتح  يتم  عندما 
كاºشخــاص  المعنييــــن  اºفـــراد  كافـــة  على  يتوجـــب   ،(Passive NFE) النشطــــة  غير 
ا�قرار  من  منفصل  نموذج  بتعبئة  يقوموا  أن  الحساب  إدارة  على  القائمين/المسيطرين 

المسيطرين. المشترك لÒشخاص  ا�بالغ  الذاتي لمعيار 

علمÄ بأن لكل دولة/بلد قوانينها الخاصة فيما يتعلق بتحديد ا�قامة بغرض الضرائب، وقد 
بها ºغراض   Äإذا كنت مقيم التفاصيل حول كيفية تحديد ما  البلدان  الدول/  أوضحت هذه 

الضرائب، وذلك على الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

إذا كنت تقوم بتعبئة هذا النموذج نيابة عن صاحب الحساب المصرفي، يرجى التأكد من أنك 
صفتك  بتحديد  التفضل  يرجى  كما  الحساب،  صاحب  عن  نيابة  بالتوقيع  المخول  الشخص 
سبيل  (على   4 الجزء  في  وذلك  النموذج،  هذا  على  بالتوقيع  تقوم  بموجبها  التي  الرسمية 

المثال، كممثل مفوض عن الشركة أو بموجب وكالة قانونية).

لن يتمكن موظفونا من مساعدتك في تعبئة هذا النموذج. ºنه من غير المسموح لمصرف 
أبوظبي ا�سالمي تقديم أي استشارات ضريبية. ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع الى 

مستشارك القانوني/ الضريبي أو الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

يمكنكم  حيث  المرفق  الملحق  في  والتعريفات  للمصطلحات  ملخص  بإضافة  قمنا  وقد 
الرجوع إليه.

Account Number

Date

Branch

Please complete Parts 1 – 4 in BLOCK CAPITALS

رقم الحساب

التاريخ
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http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard
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Part 4 - Declaration and Signature الجزء 4 – ا�قرار والتوقيع

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 ADIB with a 
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 يلي:
• تعتبر المعلومات المذكورة في هذا النموذج صحيحة، حقيقية، وكاملة بما يوضح كافة التفاصيل 

المطلوبة.
• تم تقديم هذه المعلومات بإرادتي الخاصة، دون أي مساعدة أو توجيه من المصرف.

صاحب  يلتزم  النموذج،  هذا  في  الموضحة  الضريبية  الحالة  المعلومات/  من  أي  تغير  حال  في   •
أبوظبي  مصرف  بتسليم  ويقوم  المعنّي،  التغيير  من  يوم   30 خالل  المصرف  بإبالغ  الحساب 

ا¨سالمي نموذج ُمحدث من  ا¨قرار الذاتي في خالل 90 يوم من حدوث التغيير.
وكذلك  النموذج،  هذا  في  المتضمنة  المعلومات  هذه  وإرسال  وإبالغ،  معالجة،  للمصرف  يجوز   •
المعلومات المتعلقة بالحساب المصرفي، وذلك حسب التكليف الممنوح من السلطات الرسمية 

المختصة في دولة ا¨مارات العربية المتحدة.

Signatory 1 المفوض بالتوقيع 1

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Signatory 2 (if applicable)

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

المفوض بالتوقيع 2 (إن ُوجد)

Signatory 4 (if applicable)

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Signatory 3 (if applicable)

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

المفوض بالتوقيع 3 (إن ُوجد)

1

2

3

المفوض بالتوقيع 4 (إن ُوجد)

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

إذا قمت باختيار السبب (ب)، يرجى توضيح سبب عدم قدرتك على الحصول 
على رقم التعريف الضريبي، في الجدول التالي:

"مسؤول  المثال   سبيل  (على  النموذج  هذا  على  للتوقيع  تؤهلك  التي  الصفة  إلى  ا¨شارة  يرجى   *
مفوض") وإذا كنت توقع على هذا النموذج وفقÁ لوكالة قانونية، فيرجى أيضÁ إرفاق  طيه صورة طبق 

اÃصل عن الوكالة القانونية.

* 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

Common Reporting Standard (CRS) Self-Certification Form: Entities
نموذج ا�قرار الذاتي لمعيار ا�بالغ المشترك: للمؤسسات

Part 3 – Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer 
Identification Number or functional equivalent (“TIN”)

الجزء 3 – دولة ا�قامة �غراض الضرائب ورقم التعريف الضريبي 

Common Reporting Standard (CRS) Self-Certification Form: Entities
نموذج ا�قرار الذاتي لمعيار ا�بالغ المشترك: للمؤسسات

Part 2 - Entity Type (please tick any one of the below mentioned entity types) الجزء 2 – نوع المؤسسة (يرجى اختيار أحد المربعات التالية فيما يخص نوع المؤسسة)

تعبئة ا�جزاء التالية

أكمل الجزء 4

أكمل الجزء 3  و 4

أكمل نموذج ا�قرار الذاتي
لمعيار ا�بالغ المشترك الخاص

با�شخاص المسيطرين 

أكمل الجزء 4

أكمل القسم 2 
و الجزء 3 و4

أكمل القسم 2 
و الجزء 3 و 4 

القسم 1

أ ) مؤسسة غير مالية نشطة

1. مؤسسة يتم تداول أسهمها بصورة منتظمة في سوق مسجل 

ل¤وراق المالية، أو شركة تكون تابعة لتلك المؤسسة. يرجى ذكر اسم 

سوق ا�وراق المالية المسجل أو اسم المؤسسة:

2.  مؤسسة حكومية أو بنك مركزي

3. منظمة دولية
4. أي نوع آخر من المؤسسات غير المالية النشطة، بخالف ما هو 

مذكور في (أ) (1) – (أ) (3) 

ب) مؤسسة غير مالية غير نشطة

ج) مؤسسة مالية

1. مؤسسة استثمارية تتواجد في أحدى الدول/البلدان غير المشاركة في 

معيار ا�بالغ المشترك، والتي تتم إدارتها بواسطة مؤسسة مالية أخرى

2. مؤسسة إيداع، مؤسسة تمارس نشاط الحفظ ا�مين، شركة تأمين 

محدودة أو غيرها من المؤسسات االستثمارية

القسم 2

أ . يرجى ا�شارة إلى اسم أي من ا�شخاص القائمين/المسيطرين على 
إدارة الحساب

ب . يتوجب على كل من ا�شخاص القائمين/المسيطرين على إدارة 
الحساب تعبئة نموذج معيار ا�بالغ المشترك الخاص با�شخاص 

المسيطرين 

Section 1 

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: 

2. a Government Entity or Central Bank

3. an International Organization

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

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

b) Passive NFE 

c) Financial Institution 

1. An Investment Entity located in a Non-Participating 

Jurisdiction and managed by another financial institution

2. Depository Institution, Custodial Institution, Specified 

Insurance Company or Other Investment Entity

Section 2

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

b) “Controlling Person tax residency Self-Certification Form” 
completed for each Controlling Person.

Next steps

Complete Part 4

Complete Part 4

Complete CRS Self-Certification
Form for each Controlling Person

Complete Part 3 & 4

Complete Section 2(b),
Part 3 & 4

أكمل القسم 2 (ب) 
و الجزء 3 و 4

Complete Section 2,
Part 3 & 4

Complete Section 2, Part 3 & 4

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.

يرجى تعبئة الجدول التالي بتحديد البنود المشار إليها فيما يلي:
1.  الدولة التي يعتبر صاحب الحساب مقيمÀ بها �غراض الضرائب، و  

2.  رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب لكل من الدول المشار إليها.  

إذا لم يكن صاحب الحساب مقيمÀ �غراض الضرائب في أي دولة/ بلد، يرجى تزويدنا بموقع ا�دارة 
الفاعلة أو الدولة التي يقع فيه المقر الرئيسّي.

إذا كان صاحب الحساب مقيمÀ �غراض الضرائب في أكثر من ثالث دول، يرجى تعبئة نموذج إضافي.

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)

إذا كان رقم التعريف الضريبي غير متوفر، يرجى توضيح السبب "أ" أو "ب" أو "ج":-
السبب أ:  الدولة التي يكون صاحب الحساب مقيما بها �غراض الضرائب ال تقوم بإصدار رقم تعريف 

ضريبي للمقيمين لديها.
السبب ب:  صاحب الحساب غير قادر على الحصول على رقم التعريف الضريبي، أو أي رقم مكافئ له 
(يرجى توضيح السبب في عدم تمكنك من الحصول على رقم التعريف الضريبي في الجدول الموضح 

أدناه، إذا اخترت هذا السبب).
السبب ج:  ال حاجة لرقم التعريف الضريبي. (مالحظة: يرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت سلطات 

الضرائب في الدول الموضحة أدناه ال تشترط الكشف/ا�فصاح عن رقم التعريف الضريبي).

No Country/Jurisdiction of tax residence If no TIN available enter Reason A, B or CTIN

1

2

3

الرقمدولة ا�قامة لغرض الضرائب رقم التعريف الضريبي في حال عدم وجود رقم تعريف ضريبي، يرجى اختيار السبب، سواء "أ" أو "ب" أو "ج"
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Part 4 - Declaration and Signature الجزء 4 – ا�قرار والتوقيع

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 ADIB with a 
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 يلي:
• تعتبر المعلومات المذكورة في هذا النموذج صحيحة، حقيقية، وكاملة بما يوضح كافة التفاصيل 

المطلوبة.
• تم تقديم هذه المعلومات بإرادتي الخاصة، دون أي مساعدة أو توجيه من المصرف.

صاحب  يلتزم  النموذج،  هذا  في  الموضحة  الضريبية  الحالة  المعلومات/  من  أي  تغير  حال  في   •
أبوظبي  مصرف  بتسليم  ويقوم  المعنّي،  التغيير  من  يوم   30 خالل  المصرف  بإبالغ  الحساب 

ا¨سالمي نموذج ُمحدث من  ا¨قرار الذاتي في خالل 90 يوم من حدوث التغيير.
وكذلك  النموذج،  هذا  في  المتضمنة  المعلومات  هذه  وإرسال  وإبالغ،  معالجة،  للمصرف  يجوز   •
المعلومات المتعلقة بالحساب المصرفي، وذلك حسب التكليف الممنوح من السلطات الرسمية 

المختصة في دولة ا¨مارات العربية المتحدة.

Signatory 1 المفوض بالتوقيع 1

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Signatory 2 (if applicable)

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

المفوض بالتوقيع 2 (إن ُوجد)

Signatory 4 (if applicable)

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Full Name:

Title:

Authorized Signature:

Date:

Capacity*:

Signatory 3 (if applicable)

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

االسم بالكامل:

المنصب:

التوقيع  المعتمد:

التاريخ:

الصفة الرسمية*:

المفوض بالتوقيع 3 (إن ُوجد)

1

2

3

المفوض بالتوقيع 4 (إن ُوجد)

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

إذا قمت باختيار السبب (ب)، يرجى توضيح سبب عدم قدرتك على الحصول 
على رقم التعريف الضريبي، في الجدول التالي:

"مسؤول  المثال   سبيل  (على  النموذج  هذا  على  للتوقيع  تؤهلك  التي  الصفة  إلى  ا¨شارة  يرجى   *
مفوض") وإذا كنت توقع على هذا النموذج وفقÁ لوكالة قانونية، فيرجى أيضÁ إرفاق  طيه صورة طبق 

اÃصل عن الوكالة القانونية.

* 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

Common Reporting Standard (CRS) Self-Certification Form: Entities
نموذج ا�قرار الذاتي لمعيار ا�بالغ المشترك: للمؤسسات

Part 3 – Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer 
Identification Number or functional equivalent (“TIN”)

الجزء 3 – دولة ا�قامة �غراض الضرائب ورقم التعريف الضريبي 

Common Reporting Standard (CRS) Self-Certification Form: Entities
نموذج ا�قرار الذاتي لمعيار ا�بالغ المشترك: للمؤسسات

Part 2 - Entity Type (please tick any one of the below mentioned entity types) الجزء 2 – نوع المؤسسة (يرجى اختيار أحد المربعات التالية فيما يخص نوع المؤسسة)

تعبئة ا�جزاء التالية

أكمل الجزء 4

أكمل الجزء 3  و 4

أكمل نموذج ا�قرار الذاتي
لمعيار ا�بالغ المشترك الخاص

با�شخاص المسيطرين 

أكمل الجزء 4

أكمل القسم 2 
و الجزء 3 و4

أكمل القسم 2 
و الجزء 3 و 4 

القسم 1

أ ) مؤسسة غير مالية نشطة

1. مؤسسة يتم تداول أسهمها بصورة منتظمة في سوق مسجل 

ل¤وراق المالية، أو شركة تكون تابعة لتلك المؤسسة. يرجى ذكر اسم 

سوق ا�وراق المالية المسجل أو اسم المؤسسة:

2.  مؤسسة حكومية أو بنك مركزي

3. منظمة دولية
4. أي نوع آخر من المؤسسات غير المالية النشطة، بخالف ما هو 

مذكور في (أ) (1) – (أ) (3) 

ب) مؤسسة غير مالية غير نشطة

ج) مؤسسة مالية

1. مؤسسة استثمارية تتواجد في أحدى الدول/البلدان غير المشاركة في 

معيار ا�بالغ المشترك، والتي تتم إدارتها بواسطة مؤسسة مالية أخرى

2. مؤسسة إيداع، مؤسسة تمارس نشاط الحفظ ا�مين، شركة تأمين 

محدودة أو غيرها من المؤسسات االستثمارية

القسم 2

أ . يرجى ا�شارة إلى اسم أي من ا�شخاص القائمين/المسيطرين على 
إدارة الحساب

ب . يتوجب على كل من ا�شخاص القائمين/المسيطرين على إدارة 
الحساب تعبئة نموذج معيار ا�بالغ المشترك الخاص با�شخاص 

المسيطرين 

Section 1 

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: 

2. a Government Entity or Central Bank

3. an International Organization

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

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

b) Passive NFE 

c) Financial Institution 

1. An Investment Entity located in a Non-Participating 

Jurisdiction and managed by another financial institution

2. Depository Institution, Custodial Institution, Specified 

Insurance Company or Other Investment Entity

Section 2

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

b) “Controlling Person tax residency Self-Certification Form” 
completed for each Controlling Person.

Next steps

Complete Part 4

Complete Part 4

Complete CRS Self-Certification
Form for each Controlling Person

Complete Part 3 & 4

Complete Section 2(b),
Part 3 & 4

أكمل القسم 2 (ب) 
و الجزء 3 و 4

Complete Section 2,
Part 3 & 4

Complete Section 2, Part 3 & 4

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.

يرجى تعبئة الجدول التالي بتحديد البنود المشار إليها فيما يلي:
1.  الدولة التي يعتبر صاحب الحساب مقيمÀ بها �غراض الضرائب، و  

2.  رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب لكل من الدول المشار إليها.  

إذا لم يكن صاحب الحساب مقيمÀ �غراض الضرائب في أي دولة/ بلد، يرجى تزويدنا بموقع ا�دارة 
الفاعلة أو الدولة التي يقع فيه المقر الرئيسّي.

إذا كان صاحب الحساب مقيمÀ �غراض الضرائب في أكثر من ثالث دول، يرجى تعبئة نموذج إضافي.

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)

إذا كان رقم التعريف الضريبي غير متوفر، يرجى توضيح السبب "أ" أو "ب" أو "ج":-
السبب أ:  الدولة التي يكون صاحب الحساب مقيما بها �غراض الضرائب ال تقوم بإصدار رقم تعريف 

ضريبي للمقيمين لديها.
السبب ب:  صاحب الحساب غير قادر على الحصول على رقم التعريف الضريبي، أو أي رقم مكافئ له 
(يرجى توضيح السبب في عدم تمكنك من الحصول على رقم التعريف الضريبي في الجدول الموضح 

أدناه، إذا اخترت هذا السبب).
السبب ج:  ال حاجة لرقم التعريف الضريبي. (مالحظة: يرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت سلطات 

الضرائب في الدول الموضحة أدناه ال تشترط الكشف/ا�فصاح عن رقم التعريف الضريبي).

No Country/Jurisdiction of tax residence If no TIN available enter Reason A, B or CTIN

1

2

3

الرقمدولة ا�قامة لغرض الضرائب رقم التعريف الضريبي في حال عدم وجود رقم تعريف ضريبي، يرجى اختيار السبب، سواء "أ" أو "ب" أو "ج"
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“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:
a) Less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or other 

appropriate reporting period is passive income 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;

b) 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;

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

d) 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; 

e) 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;

f) 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;

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

h) 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.

"صاحــب الحســاب" يعنــي الشــخص الــوارد أو المعــروف بأنــه صاحــب حســاب مالــي مــن قبــل 
المؤسســة الماليــة التــي تحتفــظ بهــذا الحســاب لديهــا. وهــذا بغــض النظــر عمــا إذا كان 
الشــخص مــن األشــخاص المســيطرين فــي هــذا الكيــان. ولهــذا، علــى ســبيل المثــال، إذا تــم 
ذكــر الوصــي أو مديــر الكيــان علــى أنــه صاحــب الحســاب المالــي، فســيكون الوصــي أو مديــر 
الكيــان هــو صاحــب الحســاب بــداًل مــن مــدراء أو مالكــي صنــدوق االئتمــان. وكذلــك، إذا تــم 
صاحــب  هــي  الشــراكة  فســتكون  المالــي،  الحســاب  صاحــب  أنهــا  علــى  الشــراكة  ذكــر 
ــة  ــة المالي ــر المؤسس ــخص، غي ــل الش ــراكة. وال يعام ــي الش ــركاء ف ــن الش ــداًل م ــاب ب الحس
التــي تمتلــك حســابً ماليــً لمصلحــة أو لحســاب شــخص آخــر كوكيــل أو وصــي أو طــرف 

ــاب. ــب الحس ــه صاح ــى أن ــيط، عل ــتثماري أو وس ــار اس ــع أو مستش ــوض بالتوقي ــن أو مف معي

"كيــان غيــر مالــي نشــط" يكــون الكيــان النشــط كيــان غيــر مالــي نشــط إذا انطبــق عليــه أي 
مــن المعاييــر التاليــة. وإجمــااًل، فــإن هــذه المعاييــر تشــير إلــى مــا يلــي:

• كيانات غير مالية نشطة بسبب الدخل واألصول
• كيانات غير مالية يتم تداول أسهمها من قبل الجمهور؛

• كيانــات حكوميــة أو منظمــات دوليــة أو مصــارف مركزيــة أو كيانــات مملوكــة بالكامــل مــن 
قبلهــا؛

• كيانات غير مالية قابضة تكون أعضاء في مجموعات غير مالية؛
• كيانات غير مالية جديدة؛

• كيانات غير مالية قيد التصفية أو الناشئة عن اإلفالس؛
• المراكز المالية التي تعتبر أعضاء في مجموعات غير مالية؛ أو

• كيانات غير مالية غير ربحية؛
يصنف الكيان على أنه كيان غير مالي نشط إذا انطبق عليه أي من المعايير التالية:

1. أقــل مــن 50 ٪ مــن إجمالــي دخــل الكيــان غيــر المالــي للســنة التقويميــة الســابقة أو حققــت 
فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة المالئمــة دخــاًل ســالبً وأقــل مــن 50 ٪ مــن قيمــة األصــول التــي 
يمتلكهــا الكيــان غيــر المالــي خــالل الســنة التقويميــة الســابقة أو حــازت فتــرة التقريــر 

األخــرى المالئمــة علــى أصــول حققــت أو مملوكــة لغــرض تحقيــق دخــل ســالب؛
2. تــداول األســهم لــدى الكيــان غيــر المالــي بشــكل منتظــم فــي ســوق أوراق ماليــة معتــرف 
تــم  الــذي  بالكيــان  مرتبــط  كيــان  عــن  عبــارة  المالــي  غيــر  الكيــان  كان  أو  قانونيــً  بــه 

ــً؛ ــداول أســهمه بشــكل منتظــم فــي ســوق أوراق ماليــة معتــرف بــه قانوني ت
3. كان الكيــان غيــر المالــي عبــارة عــن كيــان حكومــي أو منظمــة دوليــة او مصــرف مركــزي أو 

كيــان مملــوك بالكامــل مــن قبــل أحــد الكيانــات المذكــورة أعــاله أو أكثــر؛
ــواًء  ــهم )س ــازة األس ــن حي ــي م ــكل أساس ــي بش ــر المال ــان غي ــطة الكي ــة أنش ــف كاف 4. تتأل
بالكامــل أو جزئيــً( أو توفيــر التمويــل أو الخدمــات إلحــدى الشــركات الفرعيــة أو أكثــر 
التــي تعمــل فــي عمليــات تجاريــة أو أعمــال غيــر أعمــال المؤسســة الماليــة، باســتثناء الكيــان 
غيــر المؤهــل لهــذه الحالــة إذا كان الكيــان يعمــل )أو ثبــت بأنــه( صنــدوق اســتثماري، مثــل 
ــول  ــراء األص ــدوق ش ــتثماري أو صن ــال االس ــق رأس الم ــة أو صنادي ــهم الخاص ــق األس صنادي
االســتحواذ  منهــا  الغــرض  يكــون  خاصــة  اســتثمارية  وســائل  أي  أو  الرهــن  طريــق  عــن 
علــى أو تمويــل الشــركات ومــن ثــم تملــك حصــص فــي تلــك الشــركات كأصــول رأس مــال 

ألغــراض االســتثمار؛
ــجل  ــابق أي س ــي الس ــه ف ــس لدي ــال ولي ــى اآلن أي أعم ــزاول حت ــم ي ــي ل ــر المال ــان غي الكي  .5
ــة  ــال المؤسس ــر أعم ــال غي ــرض إدارة أعم ــول بغ ــي أص ــه ف ــتثمر رأس مال ــه يس ــل، ولكن عم
الماليــة، شــريطة أال يكــون الكيــان غيــر المالــي مؤهــاًل للحصــول علــى االســتثناء بعــد مــرور 

ــي؛ ــر المال ــان غي ــذا الكي ــي له ــيس المبدئ ــخ التأس ــن تاري ــهرًا م 24 ش
ــس  ــرة، ولي ــة األخي ــوام الخمس ــالل األع ــًة خ ــًة مالي ــي مؤسس ــر المال ــان غي ــن الكي ــم يك ل  .6
بصــدد تصفيــة أصولــه أو عــرف عنــه بأنــه يعتــزم مواصلــة أو إعــادة بــدء عملياتــه فــي 

ــة؛  ــة المالي ــال المؤسس ــر أعم ــال غي أعم
يعمــل الكيــان غيــر المالــي بشــكل رئيســي فــي معامــالت التمويــل والتحفــظ مــع أو لصالــح   .7
ــى  ــظ إل ــل أو التحف ــات التموي ــر خدم ــة، وال يوف ــات مالي ــت مؤسس ــة ليس ــات ذات صل كيان
أي كيــان ليــس كيانــً ذو صلــة، شــريطة أن تكــون مجموعــة أي كيانــات ذات الصلــة تعمــل 

بشــكل رئيســي فــي أعمــال غيــر أعمــال المؤسســة الماليــة؛ أو
تلبية الكيان غير المالي لكافة المتطلبات التالية )كيان غير مالي غير ربحي(:  .8

تأســس ويعمــل فــي الدولــة بشــكل حصــري ألغــراض دينيــة أو خيريــة أو عمليــة أو فنيــة   .i
أو ثقافيــة أو رياضيــة أو تعليميــة؛ أو تأســس ويعمــل فــي الدولــة وهــو مؤسســة مهنيــة 
أو هيئــة أعمــال أو غرفــة تجــارة أو منظمــة عماليــة أو منظمــة زراعيــة أو هيئــة أو منظمــة 

ــرد؛ ــكل منف ــة بش ــة االجتماعي ــج للخدم ــراض التروي ــل ألغ ــة تعم مدني
ii. معفى من ضريبة الدخل في الدولة التي يقيم فيها لألغراض الضريبية؛

ــه أو  ــي دخل ــة ف ــة أو منفع ــة خاص ــون مصلح ــاء يمتلك ــاهمين أو أعض ــه مس ــس في iii. لي
ــه؛ أصول

iv. عــدم ســماح القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة اإلقامــة لألغــراض الضريبيــة الكيــان غيــر 
أصــول  أي  توزيــع  أو  دخــل  أي  بجنــي  المالــي  غيــر  الكيــان  تأســيس  وثائــق  أو  المالــي 
ــري  ــر خي ــان غي ــاص أو كي ــخص خ ــة ش ــتخدام لمصلح ــي أو اس ــر المال ــان غي ــدى الكي ل
ــة  ــي، أو كدفع ــر المال ــان غي ــدى الكي ــة ل ــطة الخيري ــذ األنش ــً لتنفي ــون وفق ــا يك ــر م غي
ــة  ــوق العادل ــة الس ــل قيم ــة تمث ــزودة، أو كدفع ــات الم ــن الخدم ــول ع ــض مقب لتعوي

للممتلــكات التــي اشــتراها الكيــان غيــر المالــي؛ و
ــر  ــان غي ــة للكي ــراض الضريبي ــة لألغ ــة االقام ــي دول ــا ف ــول به ــن المعم ــاء القواني اقتض  .v
المالــي أو وثائــق تأســيس الكيــان غيــر المالــي توزيــع كافــة أصولــه علــى الكيانــات 
الحكوميــة أو المؤسســات األخــرى غيــر الربحيــة عنــد حــل أو تصفيــة الكيــان غيــر المالــي، 
تقســيم  أي  أو  المالــي  غيــر  للكيــان  االقامــة  دولــة  لحكومــة  أصولــه  تــؤول  أن  أو 

سياســي تابــع لــه.

Definitions التعريفات

ملحق - التعريفات لمعيار اإلبالغ المشترك – للمؤسسات
Appendix - Common Reporting Standard (CRS) Definitions: Entities



“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.

“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 March 2010 ,18. 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.

طبيعــي  شــخص  قبــل  مــن  عــام  بشــكل  تتــم  ممارســة  هــي  كيــاٍن  علــى  "الســيطرة" 
ــاس  ــى أس ــم عل ــا تت ــادًة م ــق ع ــيطر المطل ــة المس ــق ملكي ــك ح ــن( يمتل ــخاص طبيعيي )أش
نســبة مئويــة معينــة )علــى ســبيل المثــال 25 ٪ ( فــي الكيــان. وفــي حــال عــدم وجــود شــخص 
ــة،  ــوق الملكي ــق حق ــن طري ــيطرة ع ــات الس ــون صالحي ــن( يمارس ــخاص طبيعيي ــي  )أش طبيع
طبيعيــً  شــخصً  الكيــان  علــى  المســيطرين)  المســيطر (األشــخاص  الشــخص  فســيكون 
)أشــخاص طبيعييــن) يمارســون صالحيــات الســيطرة علــى الكيــان عــن طريــق وســائل أخــرى. 
وفــي حــال عــدم التعــرف إلــى شــخص طبيعــي أو أشــخاص طبيعييــن يمارســون صالحيــات 
الســيطرة علــى الكيــان عــن طريــق حقــوق الملكيــة، فيعتبــر الشــخص الخاضــع لإلبــالغ 
ــد  ــذي يتقل ــي ال ــخص الطبيع ــه الش ــي بأن ــالغ الضريب ــدة لإلب ــر الموح ــً للمعايي ــي وفق الضريب

كبيــر. إداري  مســؤول  منصــب 

"الشــخص المسيطر)األشــخاص المســيطرين(" هــو عبــارة عــن شــخص طبيعــي يقــوم 
بأنــه  الكيــان  ذلــك  معاملــة  حــال  فــي  و  الكيــان.  علــى  الســيطرة  صالحيــات  بممارســة 
ــا إذا كان  ــد م ــذ تحدي ــة عندئ ــة المالي ــى المؤسس ــي عل ــط، فينبغ ــر نش ــي غي ــر مال ــان غي كي
ــف  ــذا التعري ــل ه ــب. ويقاب ــرض الضرائ ــون بغ ــخاص مقيم ــم أش ــيطرين ه ــخاص المس األش
مصطلــح (المالــك المســتفيد)على النحــو المبيــن فــي التوصيــة  رقــم 10 مــن توصيــات 
ــة  ــاب لمصلح ــاظ بالحس ــم االحتف ــر 2012 وإذا ت ــي فبراي ــي )FATF( ف ــل المال ــة العم مجموع
اإلقــرار  نمــوذج  اســتكمال  ينبغــي  فعندئــذ  فيــه،  مســيطرًا  شــخصً  الفــرد  يكــون  كيــان 

المســيطرين. لألشــخاص  الضريبيــة  لألغــراض  باإلقامــة  الخاصــة  الذاتــي  الضريبــي 
وفــي حالــة صنــدوق االئتمــان، فــإن الشــخص المســيطر )األشــخاص المســيطرين(  يكــون 
أو  المســتفيد  أو  وجــد(   )إن  الحمايــة   أو  األمانــة  أو  بالتســوية  المكلــف  الشــخص  هــو 
فئــة  )فئــات( المســتفيدين وأي أشــخاص طبيعييــن آخريــن يمارســون صالحيــات ســيطرة 
فاعلــة مطلقــة علــى صنــدوق االئتمــان )بمــا فــي ذلــك صالحيــات الســيطرة أو الملكيــة 
المتسلســلة(. وينبغــي معاملــة األشــخاص المكلفيــن بالتســوية أو األمانــة أو الحمايــة (إن 
ــى  ــترك عل ــالغ المش ــار االب ــً لمعي ــتفيدين وفق ــات( المس ــة )فئ ــتفيدين أو فئ ــدوا )والمس وج
أي  كان  إذا  عمــا  النظــر  بغــض  دومــً،  ائتمــان  صنــدوق  علــى  مســيطرين  أشــخاص  انهــم 

ال. أم  االئتمــان  صنــدوق  أنشــطة  علــى  الســيطرة  صالحيــات  يمــارس  منهــم 
هــو  ائتمــان  صنــدوق  علــى  بالتســوية  المكلــف  )األشــخاص(   الشــخص  كان  حــال  وفــي 
كيــان، فيشــترط معيــار االبــالغ المشــترك للمؤسســات الماليــة عندئــذ تحديــد األشــخاص 
بصفتهــم  عنهــم  اإلبــالغ  ينبغــي  ومتــى  بالتســوية  المكلفيــن  لــدى  أيضــً  المســيطرين 
غيــر  قانونــي  ترتيــب  وجــود  حــال  االئتمــان. وفــي  علــى صنــدوق  مســيطرين  كأشــخاص 
صنــدوق االئتمــان، فــإن هــذا المصطلــح يعنــي األشــخاص الذيــن يتقلــدون مناصــب مشــابهة 

مماثلــة. أو 

ــن  ــي م ــزء أساس ــي، كج ــان يبق ــي أي كي "مؤسســة مــزودة لخدمــات الحفــظ األميــن" تعن
أعمالــه، علــى أصــول ماليــة لحســاب الغيــر. وهنــا حيــث ينســب إجمالــي دخــل الكيــان للجهــة 
القابضــة علــى األصــول الماليــة والخدمــات الماليــة ذات الصلــة التــي تســاوي أو تتجــاوز 20 ٪ مــن 

إجمالــي دخــل الكيــان خــالل:
1. فتــرة ثالثــة أعــوام تنتهــي فــي 31 ديســمبر )أو اليــوم األخيــر مــن فتــرة حســاب ســنة 

أو التحديــد  هــذا  فيهــا  يتــم  التــي  الســنة  قبــل  ميالديــة(  غيــر 
2. الفترة التي كان يتواجد فيها الكيان، أيهما يكون أقصر.

"مؤسســة مــزودة لخدمــات اإليــداع" تعنــي أي كيــان يقبــل الودائــع فــي الوضــع الطبيعــي 
للخدمــات المصرفيــة أو األعمــال المشــابهة.

عــن  الصــادر  التشــريع  هــو   ")FATCA( األجنبيــة  للحســابات  الضريبــي  االلتــزام  "قانــون 
عمــل  فــرص  لتوفيــر  التشــغيل  حوافــز  قانــون  مــن  كجــزء  المتحــدة  الواليــات  حكومــة 
للحســابات  الضريبــي  االلتــزام  قانــون  ويتطلــب  مــارس 2010.  بتاريــخ 18  الصــادر  ووظائــف 
األجنبيــة نظــام إبــالغ عــن معلومــات وبيانــات جديــدة واالحتفــاظ بهــا لغــرض ســداد دفعــات 

لبعــض المؤسســات الماليــة غيــر األمريكيــة والكيانــات األخــرى غيــر األمريكيــة.

أو  المؤسســات  أو  الشــركات  مثــل  قانونيــة،  ترتيبــات  أو  اعتبــاري  شــخص  يعنــي  "كيــان" 
المنظمــات. أو  االئتمــان  صناديــق  أو  الشــراكات 

"الحســاب المالــي" هــو الحســاب الــذي تمتلكــه المؤسســة الماليــة ويشــتمل علــى: حســابات 
الوديعــة؛ حســابات العهــدة؛ االســهم واالربــاح فــي بعــض الكيانــات االســتثمارية؛ عقــود 

ــد. ــات التقاع ــود معاش ــة وعق ــة النقدي ــن ذات القيم التأمي

ــزودة  ــة م ــن أو مؤسس ــظ األمي ــات الحف ــزودة لخدم ــة م ــي مؤسس ــة" تعن ــة مالي "مؤسس
تأميــن شــركة  أو  اســتثماري  كيــان  أو  اإليــداع  لخدمــات 

محــدودة.  يرجــى االطــالع علــى الدليــل اإلرشــادي المحلــي الخــاص بمعيــار االبــالغ المشــترك 
للحصــول علــى المزيــد مــن التعريفــات اإليضاحيــة التــي تنطبــق علــى المؤسســات الماليــة.

 
"كيان استثماري" يشتمل على نوعين من الكيانات:

1. كيــان يــزاول أعمــااًل مــن واحــد او اكثــر مــن األنشــطة أو العمليــات التاليــة لمصلحتــه أو 
رئيســي: بشــكل  مــا  عميــٍل  عــن  بالنيابــة 

• تــداول الســندات فــي الســوق الماليــة )الشــيكات، شــهادات اإليداع...الــخ( صــرف العمــالت 
تــداول  أو  للتحويــل؛  القابلــة  الماليــة  األوراق  والمؤشــر؛  الربــح  معــدل  أدوات  األجنبيــة، 

ــتقبلية؛ ــلع المس ــود الس عق
• إدارة المحافظ الفردية والجماعية؛ أو

• وبخالف ذلك، االستثمار أو إدارة األصول المالية أو األموال بالنيابة عن أشخاص آخرين.
   ال تشــتمل هــذه األنشــطة أو العمليــات علــى تقديــم االستشــارة االســتثمارية غيــر ملزمــة 

. للعميل
2. النــوع الثانــي )كيــان اســتثماري( الكيــان االســتثماري المــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة 
أخــرى هــو أي كيــان ينســب إجمالــي دخلــه بشــكل رئيســي لالســتثمار أو إعــادة االســتثمار 
أو التــداول فــي األصــول الماليــة حيــث يــدار الكيــان مــن قبــل كيــان آخــر يكــون مؤسســة 
)شــركة  أو  اإليــداع  لخدمــات  مــزودة  مؤسســة  أو  األميــن  الحفــظ  لخدمــات  مــزودة 

تأميــن محــدودة أو النــوع األول مــن الكيــان االســتثماري(
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“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;

• 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) of the CRS 

"الكيــان االســتثماري الموجــود فــي دولة/بلــد غيــر مشــارك ومــدار مــن قبــل مؤسســة 
إعــادة  أو  لالســتثمار  رئيســي  بشــكل  دخلــه  إجمالــي  يعــود  كيــان  أي  هــو  ماليــة أخــرى" 

االســتثمار أو التــداول فــي األصــول الماليــة فــي حــال كان الكيــان:
1. يدار من قبل مؤسسة مالية، و 

2. غير مقيم في أو فرع كائن في بلد مشارك.

"كيــان اســتثماري مــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى" يكــون الكيــان مــدارًا مــن قبــل 
كيــان آخــر إذا قــام الكيــان المديــر، إمــا بشــكل مباشــر أوعــن طريــق جهــة أخــرى مــزودة 
للخدمــة بالنيابــة عــن الكيــان المديــر، بتوفيــر أي مــن األنشــطة أو العمليــات المبينــة فــي المــادة 
)1( أعــاله فــي تعريــف الكيــان االســتثماري. يديــر الكيــان كيانــً آخــر فقــط إذا كان لديــه 
الســلطة إلدارة أصــول الكيــان اآلخــر (ســواًء بالكامــل أو جزئيــً). وفــي حــال إدارة الكيــان مــن 
قبــل مزيــج مــن المؤسســات الماليــة أو الكيانــات غيــر الماليــة أو األفــراد، فيعتبــر الكيــان بأنــه 
ــزودة  ــة م ــداع أو مؤسس ــات اإلي ــزودة لخدم ــة م ــون مؤسس ــر يك ــان آخ ــل كي ــن قب ــدار م م
ــال  ــي ح ــوع األول، ف ــن الن ــتثماري م ــان اس ــدودة أو كي ــن مح ــركة تأمي ــة أو ش ــات األمان لخدم

كان أي مــن الكيانــات المــدارة هــو الكيــان اآلخــر.

"كيان غير مالي" هو أي كيان ال يكون مؤسسًة ماليًة.

"مؤسسة مالية غير خاضعة لإلبالغ الضريبي" تعني أي مؤسسة مالية تكون:
ــتقة  ــة مش ــق بدفع ــا يتعل ــر م ــزي، غي ــرف مرك ــة أو مص ــة دولي ــي أو منظم ــان حكوم • كي
مــن التــزام بشــأن نشــاط مالــي تجــاري مــن نــوع تشــترك فيــه شــركة تأميــن محــدودة أو 

مؤسســة مــزودة لخدمــات الحافــظ األميــن أو مؤسســة مــزودة لخدمــات اإليــداع؛
ــدوق  ــة أو صن ــاركة ضيق ــد ذو مش ــدوق تقاع ــعة أو صن ــاركة واس ــد ذو مش ــدوق تقاع • صن
ــة  ــزي أو جه ــرف مرك ــة أو مص ــة دولي ــي أو منظم ــان حكوم ــدى كي ــدي ل ــاش تقاع مع

ــة؛ ــان مؤهل ــات ائتم ــدار بطاق إص
• وسيلة استثمارية جماعية معفاة؛ أو

• صنــدوق ائتمــان موثــق مــن قبــل األميــن: صنــدوق ائتمــان حيــث يكــون األميــن علــى 
كافــة  عــن  ويبلــغ  الضريبــي  لإلبــالغ  خاضعــة  ماليــة  مؤسســة  هــو  الصنــدوق  هــذا 
لإلبــالغ  الخاضعــة  الحســابات  كافــة  بشــأن  عنهــا  اإلبــالغ  يطلــب  التــي  المعلومــات 

االئتمــان؛ صنــدوق  لــدى  الضريبــي 
• أي مؤسســة أخــرى محــددة فــي القانــون المحلــي للــدول بصفتهــا مؤسســة ماليــة غيــر 

خاضعــة لإلبــالغ الضريبــي.

" الدولة/البلــد المشــارك" هــو اختصــاص قضائــي تــم إبــرام اتفــاق معــه يقضــي أن يقــوم 
البيانــات  تبــادل  نظــام  فــي  المطلوبــة  المعلومــات  بتقديــم  القضائــي  االختصــاص  هــذا 

والمعلومــات الــواردة فــي معيــار االبــالغ المشــترك.
 

"مؤسسة مالية في دولة/بلد مشارك" تعني:
• أي مؤسســة ماليــة تكــون مقيمــة ألغــراض الضريبــة فــي دولة/بلــد مشــارك، ولكــن تســتثني 

أي فــرع لتلــك المؤسســة الماليــة الموجــود خــارج تلــك الدولــة.
ــي  ــارك، ف ــد مش ــي دولة/بل ــب ف ــراض الضرائ ــً ألغ ــون مقيم ــة ال يك ــة مالي ــرع لمؤسس • أي ف

حــال كان ذلــك الفــرع موجــودًا فــي هــذه الدولــة المشــاركة.
 

"كيان غير مالي غير نشط" يعني أي:
• كيان غير مالي ال يكون كيان غير مالي نشط؛ و

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

"الكيــان ذو الصلــة" يعتبــر الكيــان ذو صلــة لكيــان آخــر إذا كان أي كيــان يســيطر علــى الكيــان 
ــيطرة  ــإن الس ــرض، ف ــذا الغ ــتركة. وله ــيطرة المش ــن للس ــا خاضعي ــا كليهم ــر، أو كان اآلخ
ــت  ــوق التصوي ــن حق ــن 50 ٪ م ــر م ــر ألكث ــر المباش ــر أو غي ــك المباش ــن التمل ــتمل كاًل م تش

ــان. ــي الكي ــة ف والقيم

بغــرض  مقيــم  شــخص  يملكــه  حســاب  يعنــي  الضريبــي"  لإلبــالغ  خاضــع  "حســاب 
أو  مســيطر  شــخص  لديــه  نشــط  وغيــر  مالــي  غيــر  كيــان  يملكــه  أو  أكثــر  أو  الضريبــة 

أكثر مقيم بغرض الضرائب. 

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

كيــان  أو  فــرد  بأنــه  يعــرف  مشــاركة"  دولــة  فــي  الضريبــي  لإلبــالغ  خاضــع  "شــخص 
يكــون مقيمــا بغــرض الضرائــب فــي دولــة /بلــد خاضــع لإلبــالغ الضريبــي وفقــً لقوانيــن 
تلــك الدولــة.  إذا كان الكيــان مثــل الشــراكة أو الشــراكة ذات المســؤولية المحــدودة أو ترتيــب 
قانونــي مشــابه ليــس مقيمــا لألغــراض الضريبيــة ســيعامل كمقيــم فــي الدولــة التــي يقــع 
فيهــا مــكان إدارتــه الفاعلــة.  ولذلــك فــي حــال إقــرار الكيــان علــى أنــه ليــس لديــه مقــر 
لألغــراض الضريبيــة، فينبغــي عليــه اكمــال النمــوذج مــع ذكــر عنــوان مكتبــه الرئيســي التــي 

ــب. ــرض الضرائ ــم بغ ــا مقي ــون فيه يك
قــد تعتمــد الكيانــات المقيمــة فــي موقعيــن مختلفيــن االعتمــاد علــى القوانيــن الــواردة فــي 

ــة. ــراض الضريبي ــا لألغ ــكان إقامته ــد م ــراض تحدي ــة( ألغ ــب الحال ــة )حس ــق الضريبي المواثي

"شخص خاضع لإلبالغ الضريبي" يعرف على أنه أي فرد أو مؤسسة غير:
• مؤسسة يتم تداول أسهمها بشكل منتظم في سوق أوراق مالية واحدة أو أكثر؛

• أي مؤسسة تكون كيان ذات عالقة لدى مؤسسة مذكورة في البند أعاله 
• كيان حكومي؛
• منظمة دولية؛

• مصرف مركزي؛ أو
• مؤسســة ماليــة )باســتثناء مــا يتعلــق بالكيــان االســتثماري المبيــن أعــاله( والتــي ال تعــد 
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that are not Participating Jurisdiction Financial Institutions. Instead, such Investment 
Entities are treated as Passive NFE’s

“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 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.

مؤسســات ماليــة فــي دولة/بلــد مشــارك. وبــداًل مــن ذلــك، يتــم معاملــة هــذه الكيانــات 
ــطة.( ــر نش ــة غي ــر مالي ــات غي ــا )كيان ــتثمارية بصفته االس

فــي  الضريبيــة  لألغــراض  يقيــم  كيــان  عــام،  بشــكل   " الضريبيــة  لألغــراض  "اإلقامــة 
دولة/بلــد إذا كان يدفــع أو ســيدفع فيــه ضريبــة وفقــً لقوانيــن ذلــك الدولة/البلــد( بمــا فــي 
ذلــك المواثيــق الضريبيــة، وذلــك بســبب محــل إقامتــه أو مكانــه إدارتــه أو تأسيســه أو أي معيــار
ــكان  ــة. وبإم ــك الدول ــي تل ــودة ف ــوارد موج ــن م ــط م ــس فق ــابهة، ولي ــة مش ــر ذو طبيع آخ
الكيانــات المقيمــة فــي مكانيــن االعتمــاد علــى القوانيــن الفصــل الــواردة فــي المواثيــق 
الضريبيــة )حســب الحالــة( لحــل حــاالت ابلــد االقامــة المــزدوج ألغــراض تحديــد مــكان إقامتهــا 
لألغــراض الضريبيــة. والكيــان مثــل الشــراكة أو الشــراكة ذات المســؤولية المحــدودة أو ترتيــب 
ــة  ــي الدول ــم ف ــيعامل كمقي ــة س ــراض الضريبي ــً لألغ ــون مقيم ــذي ال يك ــابه ال ــي مش قانون
التــي يقــع فيــه مــكان إدارتــه الفاعلــة. ويعامــل صنــدوق االئتمــان كمقيــم بغــرض الضريبــة 
ــن  ــد م ــى المزي ــول عل ــة. وللحص ــراض الضريب ــً ألغ ــر مقيم ــه أو أكث ــد أمنائ ــال كان أح ــي ح ف
المعلومــات حــول االقامــة لألغــراض الضريبيــة، يرجــى التحــدث إلــى مستشــاركم الضريبــي أو

االطالع على الرابط التالي:
 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard 

"شــركة تأميــن محــدودة" تعنــي أي كيــان يكــون شــركة تأميــن( أو الشــركة القابضــة 
لشــركة التأميــن) التــي تصــدر أو ملزمــة بســداد دفعــات بشــأن عقــد تأميــن ذو قيمــة نقديــة 

ــنويً. ــع س ــزام بالدف ــد ذو الت أو عق

"رقــم التعريــف الضريبــي" يعنــي رقــم التعريــف الضريبــي أو المكافــئ لــه فــي ظــل غيــاب 
ــتخدم  ــان ويس ــرد أو الكي ــي للف ــف الضريب ــم التعري ــص رق ــي. ويخص ــف الضريب ــم التعري رق
لألغــرض الضريبيــة فــي تلــك الدولــة. ويمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن البيانــات حــول أرقــام 

التعريــف الضريبيــة المقبولــة علــى الرابــط التالــي:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
tax-identification-numbers/#d.en.347759
بعــض الدول/البلــدان ال تصــدر رقــم تعريــف ضريبــي. ولكــن هــذه الــدول غالبــً مــا تســتخدم 
مــن  النــوع  هــذا  علــى  األمثلــة  وتشــتمل  مماثــل.  تعريــف  نظــام  مــع  موحــدة  أرقــام 
األرقــام بالنســبة لألفــراد علــى رقــم الضمــان/ التأميــن االجتماعــي ورقــم التعريف الشــخصي/ 

ــن. ــجيل المواط ــم تس ــة ورق ــم الخدم ــز/ رق ــي ورم الوطن

ملحق - التعريفات لمعيار اإلبالغ المشترك – للمؤسسات
Appendix - Common Reporting Standard (CRS) Definitions: Entities




