
INSTRUCTIONS تعليمات

Why are we asking you to complete this form?

To help protect the integrity of tax systems, governments around 
the world are introducing a new information gathering and reporting 
requirement for financial institutions. This is known as the Common 
Reporting Standard (‘the CRS’).

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 national tax authority this 
information, along with information relating to your accounts.

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.

Who should complete the CRS Controlling Person Self-
Certification form?

When an account is held with UAB on behalf of a Passive Entity 
(for example certain trusts or investment vehicles) we need those 
individuals identified as having ultimate control of the entity to 
complete a form. These individuals are termed ‘controlling persons’.

If you need to self-certify on behalf of an entity (which includes all 
businesses, trusts and partnerships), complete an ‘Entity Tax Residency 
Self-Certification Form’ (CRS-E). Similarly, if you are an Individual 
Customer, complete an ‘Individual Self-Certification form (CRS-I). 

For joint or multiple controlling persons each individual will need to 
complete a copy of the form.

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.

If you are completing this form on behalf of a controlling person, 
please ensure that you let them know that you have done so and 
tell us 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.

Where to go for further information?

If you have any questions about this form or these instructions 
please visit www.uab.ae or contact your Relationship Manager or 
account holding branch. 

The ‘Organisation for Economic Co-operation and Development’ 
(OECD) has developed the rules to be used by all governments 
participating in the CRS and these can be found on the OECD’s 
website: www.oecd.org/tax/automatic-exchange. 

If you have any questions on how to define your tax residency 
status, please visit the OECD website or speak to a professional tax 
adviser as we are not allowed to give a tax advice.

You can find a list of definitions in the Appendix.

مــا هو الهدف من تعبئة هذه االســتمارة؟

تســعى الحكومــات حــول العالــم، ضمــن إطــار جهودهــا الراميــة لحماية األنظمــة الضريبية، 
إلــى إعــداد وإصــدار متطلبــات جديــدة تهــدف لجمــع المعلومات والبيانات واإلبــاغ عنها 

لصالــح المؤسســات الماليــة. تعــرف هــذه المتطلبــات باســم معيار اإلباغ المشــترك 
 .)"CRS"(

ووفقــً لمعيــار اإلبــاغ المشــترك، فإننــا مطالبــون بتحديــد "موطنكــم الضريبي" (وعادًة 
مــا يكــون المــكان الــذي تكونــون ملزميــن فيــه بدفع الضرائــب المســتحقة على الدخل). 

فــإذا كنتــم تدفعــون الضرائــب خــارج الدولــة التــي يوجد فيهــا حســابكم البنكي، قد 
ــن علينــا تقديــم هــذه المعلومــات، مــع المعلومــات المتعلقــة بحســاباتكم، إلى  يتعيَّ

ة.  هيئــة الضرائــب الوطنيَّ

ــة المعلومــات التــي اســتلمناها منكم  ــدون دقَّ وبتعبئتكــم لهــذه االســتمارة فإنَّكــم تؤكِّ
وفــق آخــر تحديــث حــول موطنكــم الضريبــي. لذلك ُيرجــى إباغنا علــى الفور في حال 

ــر ظروفكــم وباتــت المعلومــات الــواردة فيهــا تنطــوي على أي خطــأ، وتزويدنا بإقرار  تغيُّ
ات. ذاتــي وفق آخر المســتجدَّ

ن عليهم تعبئة اســتمارة اإلقــرار الضريبي الذاتي  مــن هــم األطراف الذين يتعيَّ
الخاصة بمعيار اإلبالغ المشــترك؟

ينبغــي تعبئــة هــذه االســتمارة مــن قبــل األفــراد المعرفين بأنهــم يتمتعون بالســيطرة 
المطلقــة علــى كيــان خامــل يمتلــك حســابً لــدى البنــك العربي المتحــد )مثل بعض 
صناديــق االئتمــان أو األدوات االســتثمارية األخــرى(. ُيشــار ألولئــك األفراد بـ "األشــخاص 

المســيطرين". 

وإذا تعيــن عليــك تقديــم تصديــق شــخصي بالنيابــة عــن كيــان )بما فــي ذلك كافة 
الشــركات والصناديــق االئتمانيــة والشــراكات(، فُيرجــى تعبئــة "اســتمارة إقرار ذاتي 

بخصــوص الموطــن الضريبــي للكيــان". كذلــك األمــر، إن كنت من عمــاء الخدمات 
المصرفيــة المقدمــة لألفــراد، ُيرجــى تعبئــة "اســتمارة اإلقــرار الذاتــي الخاصة باألفراد".

أمــا فــي حــال وجــود عــدة أشــخاص مســيطرين فعلى كل فــرد منهم تعبئة نســخة من 
االستمارة.

وحتــى إن ســبق لكــم تقديــم معلومــات وبيانــات متعلقــة بقانون االلتــزام الضريبي 
للحســابات األجنبيــة الخــاص بحكومــة الواليــات المتحــدة، فإنــه ال يــزال يتعيــن عليكم 

تقديــم المزيــد مــن المعلومــات والبيانــات بشــأن معيــار اإلباغ المشــترك باعتبارهــا أنظمة 
ولوائــح منفصلة.

وإن كنــت تقــوم بتعبئــة هــذه االســتمارة بالنيابــة عن شــخص مســيطر، ُيرجى ضمان 
لــك بالتوقيع على هذه االســتمارة  علمــه بأنــك قمــت بذلــك، وإباغنــا عــن الصفــة التي تخوِّ

فــي القســم 4. علــى ســبيل المثــال، كممثــل عــن الكيــان، أو تعبئة االســتمارة بموجب 
توكيل رســمي.

أيــن يمكننــي  االطالع على المزيــد من المعلومات؟

فــي حــال كان لديكــم أيــة أســئلة حــول هذه االســتمارة أو هــذه التعليمــات، ُيرجى زيارة 
الموقــع اإللكترونــي: www.uab.ae  أو االتصــال بمديــر العاقــات المصرفيــة الخــاص بكم 

أو الفــرع الــذي يوجد حســابكم فيه.

وقــد قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )OECD( بوضــع أحكام الســتخدامها 
مــن قبــل كافــة الحكومــات المشــاركة بمعيــار اإلباغ المشــترك، ويمكنكــم االطاع على 

www.oecd. :هــذه األحــكام مــن خــال موقــع منظمة التعــاون والتنميــة االقتصادية
.org/tax/automatic-exchange

وإذا كان لديكــم أيــة أســئلة حــول كيفيــة تحديــد موطنكــم الضريبــي، فيمكنكــم زيارة 
الموقــع اإللكترونــي لمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة أو مراجعــة مستشــاركم 

الضريبــي إذ ال ُيســمح لنــا بتزويدكــم بأيــة استشــارة ضريبية.

بإمكانكــم االطــاع علــى قائمــة المصطلحــات والتعريفــات فــي الملحق. 

دة لإلبالغ الضريبي لألشخاص المسيطرين استمارة اإلقرار الذاتي الخاصة بالمعايير الموحَّ

CONTROLLING PERSON TAX RESIDENCY
SELF-CERTIFICATION FORM
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PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE COMPLETING THE FORM                                                                   يرجى قراءة هذه التعليمات قبل تعبئة االستمارة

www.uab.ae
www.oecd.org/tax/automatic-exchange
www.uab.ae
www.oecd.org/tax/automatic-exchange
www.oecd.org/tax/automatic-exchange
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Please complete parts 1 -3 in BLOCK capitals.                                                                                                 .الرجاء ملء االستمارة ( األقسام الثاثة األولى ) بالكتابة بالحروف الكبيرة
            

Part 1: Identification of a Controlling Person   القسم األول : تعريف الشخص المسؤول

NAME OF ACCOUNT HOLDER اسم صاحب الحساب

Title Mr.  السيد               Mrs. السيدة                Miss   اآلنسة                 Other   أخرى اللقب

Family Name or Surname(s) اسم العائلة أو اللقب

First or Given name(s) االسم األول 

Middle Name(s) االسم االوسط

CURRENT RESIDENCE ADDRESS عنوان اإلقامة الحالي

House/Apt/Suite 
(Name, Number, Street)

 المنزل / شقة / جناح 
)االسم  ، الرقم ، الشارع(

Town/City/Province/County/State البلدة/ المدينة/ المحافظة/ المقاطعة

Country البلد

Post/Zip Code الرمز البريدي

MAILING ADDRESS: (PLEASE ONLY COMPLETE IF DIFFERENT FROM THE ADDRESS ABOVE) العنوان البريدي: )ُيرجى تعبئة هذا القسم فقط إن كان مختلًفا عن العنوان الظاهر أعاه(

House/apt/suite 
 (name, number, street)

ة/الجناح   المنزل/ الشقَّ
)االسم، الرقم، الشارع(

Town/City/Province/County/State البلدة/ المدينة/ المحافظة/ المقاطعة

Country البلد

Post/Zip code الرمز البريدي

Date of birth تاريخ المياد

Town or City of birth بلدة أو مدينة الوالدة

Country of birth بلد المياد

Please enter the legal name of the relevant entity account holder(s)
 of which you are a controlling person يرجى تزويدنا باألسماء القانونية للشركات التي تخضع تحت مسؤوليتكم

Legal Name of Entity 1 االسم القانوني للشركة 1

Legal Name of Entity 2 االسم القانوني للشركة 2

Legal Name of Entity 3 االسم القانوني للشركة 3
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Part 2: Country of Residence for Tax Purposes and related 
Taxpayer Identification Number or functional equivalent 
(“TIN”) (See Appendix)

القسم 2 : بلد الموطن الضريبي ورقم التعريف الضريبي أو الرقم 
ف (ُيرجى مراجعة الملحق) المكافئ وظيفيًا المتعلق به للمكلَّ

PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING TABLE INDICATING:

(i)  where the Controlling Person is tax resident;

(ii)   the Controlling Person’s TIN for each country indicated; and,

(iii)   if the Controlling Person is a tax resident in a country that is a 
Reportable Jurisdiction(s) then please also complete Part 3 "Type of 
Controlling  Person".

(You can also find out more about whether a country is a Reportable 
Jurisdiction on the OECD AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION 
PORTAL).
If the Account Holder is tax resident in more than three countries please use a 
separate sheet If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, 
B OR C as follows:

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)

يرجى تعبئة الجدول التالي محددًا فيه ما يلي:

1. الموطن الضريبي للشخص المسيطر؛

2. رقم التعريف الضريبي للشخص المسيطر في كل بلد مشار إليه؛ و

3. إن  كان الشخص المسيطر يتخذ من سلطة )سلطات( قضائية خاضعة لإلباغ الضريبي 
موطنً ضريبيً له عندها ُيرجى أيضً تعبئة القسم 3 تحت عنوان "نوع الشخص المسيطر".

)بإمكانكم معرفة المزيد عن الدول التي ُتعتبر سلطات قضائية خاضعة لإلباغ الضريبي 
على البوابة اإللكترونية للتبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية(.

إن كان لصاحب الحساب أكثر من ثاث مواطن ضريبية، فُيرجى استخدام ورقة منفصلة.  وإذا 
لم يكن رقم التعريف الضريبي متاحً، فُيرجى اختيار السبب المائم من البنود )أ( أو )ب( أو )ج( 

فيما يلي:

السبب أ : دولة الموطن الضريبي لصاحب الحساب ال تصدر أرقام تعريف ضريبية لمواطنيها. 

السبب ب: عدم قدرة صاحب الحساب الحصول على رقم التعريف الضريبي او رقم مكافئ 
بخاف ذلك )في حال قمت باختيار هذا السبب، يرجى بيان سبب عدم القدرة على الحصول 

على رقم تعريف ضريبي في الجدول ادناه( .

السبب ج: ال حاجة لرقم تعريف ضريبي.  )ماحظة: ُيرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت 
السلطات في دول الموطن الضريبي المدرجة أدناه ال تشترط الكشف عن رقم التعريف 

الضريبي(.

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if 
you selected REASON B above.

 يرجى شرح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم التعريف الضريبي في المربعات
التالية في حال قمت باختيار السبب )ب( أعاه

Country of tax residence
بلد الموطن الضريبي

TIN
رقم التعريف الضريبي

If no TIN available enter Reason A/B/C
 في حال عدم توفر رقم  التعريف الضريبي 

يرجى  ادخال السبب (أ) أو (ب) أو (ج)

1

2

3

1

2

3

03/08
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Part 3: Type  of  Controlling  Person القسم 3: نوع الشخص المسيطر

(PLEASE ONLY COMPLETE THIS SECTION IF YOU ARE A TAX RESIDENT 
IN ONE OR MORE REPORTABLE JURISDICTIONS)

)ُيرجى تعبئة هذا القسم فقط إن كنت تتخذ من سلطات قضائية خاضعة لإلبالغ 
الضريبي موطنًا ضريبيًا لك(

04/08

Please provide the Controlling Person’s Status by ticking the appropriate box.

ُيرجى ذكر حالة الشخص المسؤول من خال التأشير على المربع المناسب
Entity 1

كيان  1

Entity 2

كيان  2
Entity 3

كيان  3

a
أ

Controlling Person of a legal person – control by ownership

شخص مسيطر على شخصية اعتبارية - السيطرة بالملكية

b
ب

Controlling Person of a legal person – control by other means

شخص مسيطر على شخصية اعتبارية - السيطرة بوسائل أخرى

c
ج

Controlling Person of a legal person – senior managing official

 شخص مسيطر على شخصية اعتبارية - مسؤول بصفة موظف رفيع

d
د

Controlling Person of a trust – settlor

شخص مسيطر على صندوق ائتماني - مكلف بالتسوية

e
هـ

Controlling Person of a trust – trustee

شخص مسيطر على صندوق ائتماني - وصي

f
و

Controlling Person of a trust – protector

شخص مسيطر على صندوق ائتماني - مكلف بالحماية

g
ز

Controlling Person of a trust – beneficiary

شخص مسيطر على صندوق ائتماني - مستفيد 

h
ح

Controlling Person of a trust – other

شخص مسيطر على صندوق ائتماني - أخرى 

i
ط

Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – settlor-equivalent

شخص مسيطر على ترتيب قانوني )ليس صندوقً ائتمانيً( - مكافئ للشخص المكلف بالتسوية

j
ي

Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – trustee-equivalent

شخص مسيطر على ترتيب قانوني )ليس صندوقً ائتمانيً( - مكافئ للوصي

k
ك

Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – protector-equivalent

شخص مسيطر على ترتيب قانوني )ليس صندوقً ائتمانيً( - مكافئ للشخص المكلف بالحماية

l
ل

Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – beneficiary-equivalent

شخص مسيطر على ترتيب قانوني )ليس صندوقً ائتمانيً( - مكافئ للشخص المستفيد

m
م

Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – other-equivalent

شخص مسيطر على ترتيب قانوني )ليس صندوقً ائتمانيً( - مكافئ للصفات األخرى
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Part 4: Declarations and Signature القسم 4: اإلقرارات والتوقيع

I understand that the information supplied by me is covered by the full 
provisions of the terms and conditions governing the Account Holder’s 
relationship with UAB setting out how UAB may use and share the information 
supplied by me.

I acknowledge that the information contained in this form and information 
regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided 
to the tax authorities of the country in which this account(s) is/are maintained 
and exchanged with tax authorities of another country or countries in which 
the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental 
agreements to exchange financial account information.

I certify that I am the Account Holder (or I am authorised to sign on behalf of 
the Account Holder) in respect of all the account(s) to which this form relates.

I certify that where I have provided information regarding any other person 
(such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this 
form relates) that I will, within 30 (thirty) days of signing this form, notify 
those persons that I have provided such information to UAB and that such 
information may be provided to the tax authorities of the country in which the 
account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another 
country or countries in which the person may be tax resident pursuant to 
intergovernmental agreements to exchange financial account information.

أدرك بأن المعلومـــات التـــي قدمتهـــا تخضع لكافة األحـــكام والشـــروط التـــي تحكـــم 
العاقـــة بيـــن صاحـــب الحســــاب والبنــــك العربــــي المتحــــد والتــــي تحــــدد كيفيــــة 

اســــتخدام البنــــك العربــــي المتحــــد للمعلومـــات التـــي قدمتهـــا ومشــــاركتها.

وأقـــر بجـــواز اإلبـــاغ عـــن المعلومـــات المذكـــورة فـــي هذه االستمارة ومعلومـــات صاحـــب 
الحســـاب و أي حســـاب / حســـابات خاضعـــة لإلباغ الضريبي، إلـــى الســـلطات الضريبيـــة 

فـــي البلـــد  الذي يوجد فيه الحساب )الحســـابات(، وتبادلهــــا مــــع الســــلطات الضريبيــــة 
لبلــــد أو بلــــدان أخــــرى قــد تكــون موطنــً ضريبيــً لصاحــب الحســاب عمًا باالتفاقيـــات 

المنظمـــة لتبـــادل معلومـــات الحســـاب الماليـــة بيــن الحكومــات.

كمـــا أقـــر بأننـــي صاحـــب الحســـاب )أو أنـــي المفـــوض بالتوقيـــع نيابـــة عـــن صاحـــب الحسـاب 
( الــذي تخصه هذه االســتمارة.

وأقر أيضً أنــــه إذا قدمــــت معلومــــات تخــــص أي شــــخص آخــــر )مثــــل الشخص المسيطر 
أو أي شــــخص خاضــــع لإلبـــاغ الضريبي الذي تخصه هذه االستمارة ( فســـوف أخطـــر 

أولئك األشخاص خـــال 3٠ يومـــً مـــن توقيـــع هذه االستمارة بأنـــي قـــد قدمـــت هـــذه 
المعلومـــات إلـــى البنـــك العربـــي المتحـــد وأنـــه يجـــوز تقديـــم هـــذه المعلومـــات إلـى 

الســــلطات الضريبيــــة فــــي البلــــد الــــذي يوجد فيــــه الحســــاب )الحسابات( وتبادلها مــــع 
الســــلطات الضريبيــــة فــــي أي بلــــد أو بلــــدان أخــــرى قــد ُتعتبــر موطنــً ضريبيــً للشــخص 

عمــًا باالتفاقيـــات المنظمـــة لتبـــادل معلومـــات الحســـاب الماليـــة بيــن الحكومــات.

I DECLARE THAT ALL STATEMENTS MADE IN THIS DECLARATION 
ARE, TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF, CORRECT AND 
COMPLETE.
I undertake to advise UAB within 30 (thirty) days of any change in 
circumstances which affects the tax residency status of the individual 
identified in Part (1) of this  form or causes the information contained 
herein to become incorrect, and to provide UAB with a suitably updated 
self-certification and Declaration within 90 (ninety) days of such change in 
circumstances.

أقــــر بــــأن جميــــع اإلفــــادات المقدمــة فــي هــــذا اإلقــرار صحيحــــة وكاملــة علــى 
علمــي. حــد 

وأتعهــــد بــــأن أبلــــغ البنــــك العربــــي المتحــــد فــــي غضــــون 3٠ يومـــً بــــأي تغييــــر فــــي 
الظــــروف مــــن شــــأنه أن يؤثــــر فــــي حالــــة الموطن الضريبـــي للشـــخص المعرف فـــي 

القسم ) 1 ( مـــن هذه االستمارة أو قـــد يـــؤدي إلـــى خطأ في المعلومــــات الواردة فــــي هذه 
االستمارة، وأتعهــــد بتزويــــد البنــــك العربــــي المتحــــد بإقــــرار ذاتي وتعهــــد وفق آخر 

تحديث فــــي غضــــون ٩٠ يومـــً مــــن وقــــوع هــــذا التغييــــر.

NOTE: If you are not the Account Holder please indicate the capacity in 
which you are signing the form. If signing under a power of attorney or any 
legal document(s) of the same nature please also attach a certified copy of 
the same.

لك بتوقيع االســتمارة.  مالحظــة: إن لــم تكــن صاحــب الحســاب، فُيرجــى تحديــد الصفة التــي تخوِّ
ــع بموجــب توكيــل رســمي أو مــا شــابهه من وثيقــة )وثائق( قانونيــة، فُيرجى  وإن كنــت توقِّ

إرفاق نســخة مصدقــة عنها.

Customer Name إسم العميل

Customer Signature & Date توقيع العميل والتاريخ 
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NOTE: These are selected definitions provided to assist you with the completion 
of this form. Further details can be found within the OECD Common Reporting 
Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (the CRS’), 
the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance.
This can be found at the following link:

www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic 
tax authority.

مالحظة:  يتضمن هذا الملحق تعريفات مختارة لتساعدك في اكمال النموذج، ومن الممكن 
الحصول على تفاصيل اوفى من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومعيار االباغ المشترك 

للتبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي والشرح المصاحب لمعيار لإلباغ المشترك 
والتوجيهات المحلية. 

من الممكن الحصول على تلك المعلومات من الرابط التالي:

www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

في حال كانت لديك اي استفسارات يرجى التواصل مع مستشارك الضريبي
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ف بأنه  "صاحــب الحســاب": ُيقصــد بمصطلح "صاحب الحســاب" الشــخص المــدرج أو المعرَّ
صاحــب حســاب لــدى البنــك العربــي المتحــد. وال ُيعامل شــخص يحوز حســابً ماليــً لفائدة 

شــخص آخــر بصفــة وكيــل أو وصــي أو مرشــح أو مخــول بالتوقيع أو مستشــار اســتثماري أو 
وســيط، أو ولــي أمــر، خافــً لمؤسســة ماليــة، علــى أنَّه صاحب ذلك الحســاب، وفــي تلك الحاالت 

يكــون ذلــك الشــخص اآلخــر هــو صاحــب الحســاب. فعلى ســبيل المثال في حــال عاقة والد-ولد 
عندمــا يتصــرف الوالــد بصفــة ولــي أمــر، ُيعتبــر الولد هو صاحب الحســاب. وبخصوص الحســاب 

المشــترك، ُيعتبــر كل مالــك مشــترك للحســاب بمثابــة صاحب حســاب. 

"الكيــان غيــر المالــي الفاعــل" ُيعتبر الكيــان كيانً غيــر مالي فاعل، في حال اســتوفى أي من 
المعاييــر المدرجــة فيمــا يلــي، والتــي تشــير باختصار إلى:

كيان غير مالي فاعل بناًء على الدخل واألصول؛ 	

كيانات غير مالية أسهمها متاحة لتداول العموم؛ 	

مات دولية، مصارف مركزيَّة أو غيرها من الكيانات المملوكة لها  	 ة، منظَّ كيانات حكوميَّ
بالكامل؛

كيانات غير مالية قابضة تحوز عضويَّة مجموعات غير مالية؛ 	

كيانات غير مالية ناشئة؛ 	

كيانات غير مالية قيد التصفية أو ناشئة من تفليسة؛ 	

 مراكز خزينة تحوز عضويَّة مجموعات غير مالية؛ 	
أو

كيانات غير مالية غير ربحية؛  	

ــه كيان غير مالي فاعل في حال اســتيفائه ألي مــن المعايير التالية: ــف الكيــان بأنَّ ُيصنَّ

كان أقــل مــن 5٠ ٪ مــن إجمالــي دخــل الكيــان غيــر المالي للســنة الميادية الســابقة، أو  أ(  
غيرهــا مــن فتــرات إعــداد التقاريــر الماليــة المائمــة، دخــًا ســالبً، وكان أقل من 5٠ ٪ من 

األصــول التــي يمتلكهــا الكيــان غيــر المالــي خــال الســنة الميادية الســابقة، أو غيرها من 
فتــرات التقريــر األخــرى المائمــة أصــوالً تحقــق أو ُتحــاز لغرض تحقيق دخل ســالب؛ 

الكيــان غيــر المالــي مــدرج بشــكل نظامــي فــي ســوق أوراق مالية معتمــد، أو أنه كيان  ب(  
مرتبــط بكيــان مــدرج بشــكل نظامــي في ســوق أوراق ماليــة معتمد؛

ج(  الكيــان غيــر المالــي عبــارة عــن كيــان حكومــي أو منظمــة دوليــة او مصــرف مركزي أو كيان 
مملــوك بالكامــل مــن قبــل واحــد أو أكثر من الكيانــات المذكورة؛

ــل بحيــازة كل أو بعض األســهم  كافــة األنشــطة الجوهريــة للكيــان غيــر المالــي تتمثَّ د(  
المتداولــة أو تقديــم التمويــل والخدمــات لواحــد أو أكثــر مــن الشــركات الفرعية التي 

تعمــل فــي عمليــات تجاريــة أو أعمــال غيــر التــي تعمــل بهــا عادة المؤسســات المالية، وال 
ُيعتبــر الكيــان مؤهــًا لذلــك إذا كان يعمــل )أو يقــدم نفســه( كصنــدوق اســتثماري، مثل 

صناديــق األســهم الخاصــة أو صناديــق رأس المــال االســتثماري أو صناديق االســتحواذ 
ــل الغــرض منهــا باالســتحواذ أو تمويــل  بالديــن أو أي أدوات اســتثمارية خاصــة يتمثَّ

الشــركات، ومــن ثــم تملــك حصــص فــي تلك الشــركات كأصول رأس مال ألغراض 
استثماريَّة؛

لــم يــزاول الكيــان غيــر المالــي أي أعمــال بعــد، وليس لديه أي ســجل عمل ســابق، )"كيان  ه(  
غيــر مالــي ناشــئ"(، ولكنــه يســتثمر رأس مالــه فــي أصــول بغرض تشــغيل أعمال غير 

األعمــال التــي تزاولهــا المؤسســات الماليــة عــادة، وال ُيعتبــر الكيــان غير المالــي مؤهًا لهذا 
االســتثناء إال بعــد مــرور 24 شــهرًا مــن تاريــخ التأســيس المبدئــي لهذا الكيان غيــر المالي؛

لــم يكــن الكيــان غيــر المالــي مؤسســًة ماليــًة خال األعوام الخمســة األخيــرة، وليس بصدد  و(  
ــة مواصلــة أو اســتئناف العمليــات فــي أعمال غير  تصفيــة أصولــه أو إجــراء إعــادة هيكلــة بنيَّ

ة عادة؛ ســات الماليَّ تلــك التــي تزاولهــا المؤسَّ

يــزاول الكيــان غيــر المالــي بشــكل رئيســي معامــات التمويل والتحوط مــع أو لصالح  ز(  
م خدمات التمويــل أو التحوط  كيانــات مرتبطــة بــه ليســت مؤسســات ماليــة، وال يقــدِّ

إلــى أي كيــان ليــس كيانــً مرتبطــً بــه، شــريطة أن تــزاول مجموعــة أي كيانــات مرتبطة به 
بشــكل رئيســي أعمــال أخــرى غيــر تلــك التي تزاولهــا المؤسســات المالية عادًة؛ أو

“ACCOUNT HOLDER” The term “Account Holder” means the person listed 
or identified as the holder of a UAB Account. A person, other than a Financial 
Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person 
as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an 
intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In 
these circumstances that other person is the Account Holder. For example in 
the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal 
guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a joint-
ly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

“ACTIVE NFE” An NFE is an Active NFE if it 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 Organisations, 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 centres 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 Organisation, 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 organisation 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 reorganising 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

APPENDIX – DEFINITIONS ملحق - التعريفات

www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
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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 organisation, business league, 
chamber of commerce,  labour organisation, agricultural or horticultural 
organisation, civic league or an organisation 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 
interest in its income or assets; 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

iv. 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 organisation, or escheat to the government of the NFE’s 
jurisdiction of residence or any political subdivision.

"CONTROL" over an Entity is generally exercised by the natural person(s) 
who ultimately has a controlling ownership interest (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" This is a natural person who exercises control 
over an entity. Where that entity 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).

"CONTROLLING PERSONS OF A TRUST" means the settlor(s), the 
trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of 
beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective 
control over the trust (including through a chain of control or ownership). The 
settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or 
class(es) of beneficiaries, must always be 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, such term means 
persons in equivalent or similar positions.

"ENTITY" The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, 
such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation.

"FINANCIAL ACCOUNT" A Financial Account is an account maintained by a 
Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; 
Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance 
Contracts; and Annuity Contracts.

"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 resident in, or a branch located in, a 
Participating Jurisdiction.

"INVESTMENT ENTITY MANAGED BY ANOTHER FINANCIAL INSTITUTION" 
An Entity is "managed by" another Entity 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 (either in   whole or part). 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, 

تلبيــة الكيــان غيــر المالــي لكافــة المتطلبــات التاليــة )"شــروط الكيــان غيــر المالي وغير  ح(  
الربحي"(: 

تأســس ويعمــل ضمــن ســلطة موطنــه الضريبــي القضائيــة ألغراض دينيــة أو خيرية . 1
أو علميــة أو فنيــة أو ثقافيــة أو رياضيــة أو تعليميــة حصريــً؛ أو تأســس ويعمــل ضمــن 

ســلطة موطنــه الضريبــي القضائيــة وهــو مؤسســة مهنيــة أو هيئــة أعمــال أو غرفة 
تجــارة أو منظمــة عماليــة أو منظمــة مختصــة بالزراعــة أو البســتنة أو هيئــة أو منظمــة 

مدنيــة تعمــل حصريــً ألغــراض تعزيز الرعايــة االجتماعية؛

معفــى مــن ضريبــة الدخــل ضمن ســلطة موطنــه الضريبــي القضائية؛. 2

ليــس لديــه مســاهمين أو أعضــاء يمتلكــون حصــة خاصــة أو نفعيــة في دخله أو . 3
أصولــه؛ أو أن القوانيــن النافــذة فــي ســلطة الموطــن الضريبيــة القضائيــة للكيــان غير 

المالــي أو وثائــق تأســيس الكيــان غيــر المالــي ال تســمح بتوزيــع أي دخــل أو أي أصول 
للكيــان غيــر المالــي أو تخصيصــه لمصلحــة شــخص خــاص أو كيــان غيــر خيري إال ألداء 

األنشــطة الخيريــة للكيــان غيــر المالــي، أو كدفعــة لتعويــض مقبول عــن الخدمات 
مــة، أو كدفعــة تمثــل القيمــة الســوقية العادلــة للممتلــكات التي اشــتراها  المقدَّ

الكيــان غيــر المالي؛ و

اقتضــاء القوانيــن النافــذة فــي الســلطة القضائيــة للموطــن الضريبــي للكيــان غير . 4
مات أخرى  المالــي أو وثائــق تأسيســه توزيــع كافــة أصولــه علــى كيان حكومــي أو منظَّ

غيــر ربحيــة عنــد حــل أو تصفيــة الكيــان غيــر المالــي، أو أن تؤول أصولــه لحكومة 
موطنــه أو أي فــرع سياســي تابــع لها.

"الســيطرة" ُتمارس الســيطرة على كياٍن ما بشــكل عام من قبل شــخص طبيعي )أشــخاص 
طبيعييــن( يمتلــك حصــة ملكيــة حاكمــة  (عــادًة مــا تكون على أســاس نســبة مئويــة معينة 

)مثــل 25 ٪ علــى ســبيل المثــال (( فــي الكيــان. وفــي حــال عدم وجود شــخص طبيعي 
)أشــخاص طبيعييــن( يمــارس صاحيــات الســيطرة عــن طريــق حصص الملكيــة، عندها 

يكون الشــخص المســيطر )األشــخاص المســيطرون( على الكيان هو الشــخص )األشــخاص( 
الطبيعــي الــذي يمــارس صاحيــات الســيطرة علــى الكيــان عــن طريق وســائل أخرى. وفي حال 

عــدم تحديــد شــخص طبيعــي )أشــخاص طبيعييــن( بأنــه الممارس للســيطرة علــى الكيان 
عــن طريــق حصــص ملكيــة، فيعتبــر الشــخص الخاضــع لإلبــاغ الضريبي وفقــً لمعيار اإلباغ 

المشــترك بأنــه الشــخص الطبيعــي الــذي يتقلــد منصب مســؤول إداري كبير.

"الشــخص المســيطر " ُيقصــد بــه الشــخص الطبيعــي الممارس للســيطرة علــى الكيان. وفي 
حــال اعتبــار ذلــك الكيــان بأنــه كيــان غيــر مالي خامــل، فينبغي على مؤسســة ماليــة عندئذ 
تحديــد مــا إذا كان أولئــك األشــخاص المســيطرين هــم أشــخاص خاضعون لإلبــاغ الضريبي. 

ويقابــل هــذا التعريــف مصطلــح "المالــك المســتفيد " علــى النحــو المبيــن فــي التوصية 1٠ من 
توصيــات المهــام الماليــة اإلجرائيــة )المعتمــدة فــي فبراير 2٠12 (.

"األشخاص المسيطرون على صندوق ائتماني" ُيقصد به/بهم الشخص المكلف )األشخاص 
المكلفون( بالتسوية أو الوصي )األوصياء( أو الشخص المكلف )األشخاص المكلفون( بالحماية )إن 

وجد(، أو المستفيد )المستفيدون( أو فئة )فئات( المستفيدين، وأي شخص طبيعي )أشخاص 
طبيعيين( آخر يمارس صاحيات سيطرة فاعلة مطلقة على الصندوق االئتماني( من خال 

سلسلة من عمليات السيطرة أو الملكية أيضً(. وينبغي معاملة الشخص المكلف )األشخاص 
المكلفون( بالتسوية أو الوصي )األوصياء( أو الشخص المكلف )األشخاص المكلفون( بالحماية 
)إن وجد(، والمستفيد )المستفيدون( أو فئة )فئات( المستفيدين وفقً لمعيار اإلباغ المشترك 
على الدوام بأنهم أشخاص مسيطرين على الصندوق االئتماني، بصرف النظر عما إذا كان أيً 

منهم يمارس السيطرة على أنشطة الصندوق االئتماني أم ال.وفي حال كان الشخص المكلف 
)األشخاص المكلَّفون( بالتسوية على صندوق ائتماني كيانً، فتشترط معيار اإلباغ المشترك على 

المؤسسات المالية عندئذ أيضً تحديد األشخاص المسيطرين أيضً لدى المكلف )المكلَّفين(  
بالتسوية ومتى ينبغي اإلباغ عنهم بصفتهم كأشخاص مسيطرين على الصندوق االئتماني. 

وفي حال وجود ترتيب قانوني غير الصندوق االئتماني، فإن مصطلح "الشخص المسيطر 
)األشخاص المسيطرين(" يعني األشخاص الذين يتقلدون مناصب مشابهة أو مماثلة.

"الكيــان" يعنــي شــخص اعتبــاري أو ترتيــب قانونــي، مثل الشــركات أو المنظمات أو الشــراكات 
أو صناديــق االئتمــان أو المؤسســات. 

"الحســاب المالي" الحســاب المالي هو حســاب تحتفظ به مؤسســة مالية، ويشــمل: حســابات 
اإليــداع؛ الحســابات الوصائيــة؛ مصالــح حقــوق الملكيــة والديــون في كيانــات اســتثمارية بعينها؛ 

عقــود التأميــن ذات القيمــة النقديــة؛ والعقــود ذات التزام الســداد الســنوي.

"الكيان االســتثماري الموجود في ســلطة قضائية غير مشــاركة بمعيار اإلبالغ المشــترك، 
ومــدار مــن قبل مؤسســة مالية أخرى" وهــو أي كيان يرجع إجمالي دخله بشــكل رئيســي 
لاســتثمار أو إعــادة االســتثمار أو التــداول فــي األصــول الماليــة فــي حــال كان الكيان )1( مدارًا 

مــن قبــل مؤسســة ماليــة و)2( مؤسســة ماليــة فــي ســلطة قضائيــة غير مشــاركة بمعيار اإلباغ 
المشترك. 

"كيــان اســتثماري مــدار من قبل مؤسســة مالية أخرى" يكون الكيــان "مدارًا من قبل " 
كيــان آخــر إذا قــام الكيــان المديــر، إمــا بشــكل مباشــر أو عــن طريق جهة أخرى مــزودة للخدمة 

بالنيابــة عــن الكيــان المديــر، بتقديــم أي مــن األنشــطة أو العمليــات المبينــة فــي البنــد )1( أعاه 
فــي تعريــف "الكيــان االســتثماري". ويديــر الكيــان كيانــً آخر فقــط إن كان يتمتع بالســلطة 

التقديريــة إلدارة )كل أو جــزء مــن( أصــول الكيــان اآلخــر. وفــي حــال إدارة الكيان معــً من قبل 
مؤسســات ماليــة أو كيانــات غيــر ماليــة أو أفــراد، فيعتبــر الكيــان بأنــه مدار من قبــل كيان آخر 
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a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of 
Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.

"PARTICIPATING JURISDICTION" A Participating Jurisdiction is a jurisdiction 
with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the 
information set out in the Common Reporting Standard.

"PASSIVE NFE" Under the CRS a "Passive NFE" means any NFE that is not an 
Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction 
and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE 
for purposes of the CRS.

"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" means a jurisdiction with which an 
obligation to provide financial account information is in place.

"REPORTABLE PERSON" means an individual (or entity) that is tax resident 
in a Reportable Jurisdiction under the laws of that jurisdiction. The Account 
Holder will normally be the "Reportable Person"; however, in the case of an 
Account Holder that is a Passive NFE, a Reportable Person also includes 
any Controlling Persons who are tax resident in a Reportable Jurisdiction. 
Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax 
conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of 
determining their residence for tax purposes.

"TIN" (including "functional equivalent") The term "TIN" means Taxpayer 
Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A 
TIN is a unique combination of letters or numbers 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:
www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often 
utilise some other high integrity number with an equivalent level of 
identification (a "functional equivalent"). 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 مؤسســة إيــداع أو مؤسســة وصائيــة أو شــركة تأميــن محــددة أو كيان اســتثماري من 
النــوع األول، فــي حــال كان أي مــن الكيانــات المديــر كيانً آخر.

"السلطة القضائية المشاركة باإلبالغ الضريبي" تعني سلطة قضائية تم إبرام اتفاقية معها 
تقضي بأن تقوم بتقديم المعلومات والبيانات الواردة في معيار اإلباغ المشترك.

"كيــان غيــر مالــي خامل" يعنــي بموجــب المعايير الموحدة لإلبــاغ المالي أي كيــان غير مالي 
غيــر فاعــل. كمــا ُيعامــل الكيــان االســتثماري الكائــن في ســلطة قضائيــة غير مشــاركة بمعيار 
اإلبــاغ المشــترك، ومــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخرى بمثابــة كيان غير مالــي خامل ألغراض 

معيــار اإلباغ المشــترك.

"الحســاب الخاضــع لإلبــالغ الضريبي" يعني الحســاب الــذي يملكه واحد أو أكثر من األشــخاص 
الخاضعيــن لإلبــاغ الضريبــي، أو يملكــه كيــان غيــر مالــي خامــل مــع واحد أو أكثر من األشــخاص 

المســيطرين الخاضعيــن لإلبــاغ الضريبي.

"الســلطة القضائيــة الخاضعة لإلبــالغ الضريبي" وتعني الســلطة القضائيــة الملتزمة 
بتقديــم معلومــات حســاب مالي.

"الشــخص الخاضــع لإلبــالغ الضريبــي" ُيقصد به الفــرد )أو الكيان( الذي يتخذ من ســلطة 
قضائيــة خاضعــة لإلبــاغ الضريبــي موطنــً ضريبيــً لــه وفقــً لقوانين تلــك الســلطة القضائية. 

وُيعتبــر صاحــب الحســاب بطبيعــة الحــال "شــخصً خاضعــً لإلباغ الضريبــي"؛ ولكن في 
حــال الكيــان غيــر المالــي الخامــل يشــمل مصطلــح "الشــخص الخاص لإلبــاغ الضريبي أيضً 

األشــخاص المســيطرين الذيــن يتخــذون مــن ســلطة قضائيــة خاضعــة لإلباغ موطنــً ضريبيً. 
ويمكــن لألفــراد الذيــن لهــم موطنــان ضريبيــان االعتمــاد على قواعــد الفصل الواردة في 

المعاهــدات الضريبيــة )إن أمكــن ذلــك ( لحــل حــاالت ازدواجيــة الموطــن الضريبــي لتحديد مكان 
موطنهــم الضريبي.

"رقــم التعريــف الضريبــي" )بما في ذلــك "المكافــئ الوظيفي "( ويعني رقــم التعريف 
الضريبــي أو المكافــئ الوظيفــي عنــد عــدم وجــود رقــم التعريف الضريبــي. ويكون رقم 

التعريــف الضريبــي عبــارة عــن مجموعــة مميــزة مــن الحروف و/أو األرقــام التي تخصصها ســلطة 
قضائيــة للفــرد أو الكيــان والمســتخدمة لتعريــف الفــرد أو الكيــان ألغــراض إدارة القوانيــن 

الضريبيــة فــي تلــك الســلطة القضائيــة. ويمكــن الحصــول علــى المزيــد مــن البيانات حول أرقام 
التعريــف الضريبيــة المقبولــة علــى الرابــط التالي: 

www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
هــذا وال تصــدر بعــض الســلطات القضائيــة رقــم تعريــف ضريبــي. ولكن غالبً ما تســتخدم 

هــذه الســلطات الضريبيــة أرقامــً علــى مســتوى عــاٍل من التكامل مع مســتوى تعريــف مماثل 
( )"المكافــئ الوظيفــي "(. ومــن األمثلــة علــى هــذا النــوع مــن األرقام بالنســبة لألفراد رقم 

التأمين/الضمــان االجتماعــي، رقــم/ رمــز الخدمــة/ التعريــف الشــخصي/ التعريــف الوطني، 
ورقــم تســجيل المواطــن الضريبي.

http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

	fill_3: 
	Family Name or Surnames: 
	First or Given names: 
	Middle Names: 
	HouseAptSuite Name Number Street: 
	TownCityProvinceCountyState: 
	Country: 
	PostZip Code: 
	houseaptsuite name number street: 
	TownCityProvinceCountyState_2: 
	country: 
	postzip code: 
	undefined: 
	town or city of birth: 
	country of birth: 
	Legal Name of Entity 1: 
	Legal Name of Entity 2: 
	Legal Name of Entity 3: 
	Check Box 101: Off
	Check Box 102: Off
	Check Box 103: Off
	Check Box 104: Off
	1: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	2: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	3: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	Check Box 105: Off
	Check Box 106: Off
	Check Box 107: Off
	Check Box 1010: Off
	Check Box 109: Off
	Check Box 108: Off
	Check Box 1016: Off
	Check Box 1015: Off
	Check Box 1014: Off
	Check Box 1013: Off
	Check Box 1012: Off
	Check Box 1011: Off
	Check Box 1028: Off
	Check Box 1027: Off
	Check Box 1026: Off
	Check Box 1025: Off
	Check Box 1024: Off
	Check Box 1023: Off
	Check Box 1022: Off
	Check Box 1021: Off
	Check Box 1020: Off
	Check Box 1019: Off
	Check Box 1018: Off
	Check Box 1017: Off
	Check Box 1043: Off
	Check Box 1042: Off
	Check Box 1041: Off
	Check Box 1040: Off
	Check Box 1039: Off
	Check Box 1038: Off
	Check Box 1037: Off
	Check Box 1036: Off
	Check Box 1035: Off
	Check Box 1034: Off
	Check Box 1033: Off
	Check Box 1032: Off
	Check Box 1031: Off
	Check Box 1030: Off
	Check Box 1029: Off
	Customer Name: 
	undefined_14: 


