
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 Entity Self-Certification form?

Business banking customers (which includes all businesses, trusts and 
partnerships) should complete this form.

If you are a personal banking customer complete an ‘Individual Tax 
Residency Self-Certification Form’ (CRS-I). Similarly, if you are a controlling 
person of an entity, complete a ‘Controlling Person Tax Residency Self-
Certification Form’ (CRS-CP). You can find these forms at www.uab.ae

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.

Please tell us in what capacity you are signing in Part 4. For example you 
may be an authorised officer of the business or a trustee.

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؟

تسعى الحكومات حول العالم، ضمن إطار جهودها الرامية لحماية األنظمة الضريبية، 
إلى إعداد وإصدار متطلبات جديدة تهدف لجمع المعلومات والبيانات واإلبالغ عنها لصالح 

 . )"CRS"(المؤسسات المالية. تعرف هذه المتطلبات باسم معيار اإلبالغ المشترك

ووفقًا لمعيار اإلبالغ المشترك، فإننا مطالبون بتحديد "موطنكم الضريبي" )وعادًة ما يكون 
المكان الذي تكونون ملزمين فيه بدفع الضرائب المستحقة على الدخل(. فإذا كنتم تدفعون 

ن علينا تقديم هذه  الضرائب خارج الدولة التي يوجد فيها حسابكم البنكي، قد يتعيَّ
ة.  المعلومات، مع المعلومات المتعلقة بحساباتكم، إلى هيئة الضرائب الوطنيَّ

ة المعلومات التي استلمناها منكم وفق آخر  دون دقَّ وبتعبئتكم لهذه االستمارة فإنَّكم تؤكِّ
ر ظروفكم وباتت  تحديث حول موطنكم الضريبي. لذلك ُيرجى إبالغنا على الفور في حال تغيُّ

ات. المعلومات الواردة فيها تنطوي على أي خطأ، وتزويدنا بإقرار ذاتي وفق آخر المستجدَّ

ن عليهم تعبئة استمارة اإلقرار الضريبي للكيانات الخاصة  من هم األطراف الذين يتعيَّ
بمعيار اإلبالغ المشترك؟

ينبغي تعبئة هذه االستمارة من قبل عمالء الخدمات المصرفية من الشركات )بما في ذلك 
ة الشركات وصناديق االئتمان والشراكات(. كافَّ

وإذا كنت من عمالء الخدمات المصرفية الشخصية، فيرجى تعبئة "استمارة اإلقرار الضريبي 
الذاتي الخاصة بالموطن الضريبي لألفراد". كذلك األمر، إذا كنت شخصًا مسؤوالً في كياٍن 

ما، فيرجى تعبئة "استمارة اإلقرار الضريبي الذاتي الخاصة بالموطن الضريبي لألشخاص 
www.uab.ae المسيطرين". وبإمكانكم االطالع على هذه االستمارات من خالل الموقع

وحتى إن سبق لكم تقديم معلومات وبيانات متعلقة بقانون االلتزام الضريبي للحسابات 
األجنبية الخاص بحكومة الواليات المتحدة، فإنه ال يزال يتعين عليكم تقديم المزيد من 

المعلومات والبيانات بشأن معيار اإلبالغ المشترك باعتبارها أنظمة ولوائح منفصلة.

لكم بالتوقيع على هذه االستمارة في القسم 4. فعلى  لذلك ُيرجى إبالغنا عن الصفة التي تخوِّ
لين بالنيابة عن الشركة أو أحد األوصياء عليها. سبيل المثال، قد تكونون مسؤولين مخوَّ

أيــن يمكننــي  االطالع على المزيــد من المعلومات؟

في حال كان لديكم أية أسئلة حول هذه االستمارة أو هذه التعليمات، ُيرجى زيارة الموقع 
اإللكتروني:www.uab.ae  أو االتصال بمدير العالقات المصرفية الخاص بكم أو الفرع الذي 

يوجد حسابكم فيه.

وقد قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( بوضع أحكام الستخدامها من قبل 
كافة الحكومات المشاركة بمعيار اإلبالغ المشترك، ويمكنكم االطالع على هذه األحكام من 

 خالل موقع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:
www.oecd.org/tax/automatic-exchange 

وإذا كان لديكم أية أسئلة حول كيفية تحديد موطنكم الضريبي، فيمكنكم زيارة الموقع 
اإللكتروني لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أو مراجعة مستشاركم الضريبي إذ ال ُيسمح 

لنا بتزويدكم بأية استشارة ضريبية.

بإمكانكم االطالع على قائمة المصطلحات والتعريفات في الملحق. 
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دة لإلبالغ الضريبي للكيانات استمارة اإلقرار الذاتي الخاصة بالمعايير الموحَّ
ENTITY TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM

INSTRUCTIONS تعليمات

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


Part 1: Identification of Account Holder القسم 1: تعريف صاحب الحساب

LEGAL NAME OF ENTITY/BRANCH االسم الرسمي المعتمد للكيان/ الفرع

Country of incorporation or 
organisation بلد المنشأ

CURRENT RESIDENCE ADDRESS عنوان اإلقامة الحالي

House/Apt/Suite (Name, Number, 
Street) ة/الجناح )االسم، الرقم، الشارع( المنزل/ الشقَّ

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 إن كان مختلًفا عن العنوان أعاله فقط(

House/Apt/Suite (Name, Number, Street) ة/الجناح )االسم، الرقم، الشارع( المنزل/ الشقَّ

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

Country البلد

Post/Zip Code الرمز البريدي
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Please complete parts 1 -3 in BLOCK capitals.                                                                                                 .الرجاء ملء االستمارة ( األقسام الثالثة األولى ) بالكتابة بالحروف الكبيرة
            



Part 2: Entity Type-Please provide the Account Holder’s 
Status by ticking one of the following boxes

 القسم 2: نوع الكيان- ُيرجى تحديد حالة صاحب الحساب من خالل
 وضع إشارة على أحد المربعات التالية

1. .1

a)      Financial Institution – Investment Entity
(i)   An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction
and managed by another Financial Institution (Note: if ticking this box 
please also complete Part 2)2) below)

أ( مؤسسة مالية-كيان استثماري
)١ (  كيان استثماري يقع ضمن سلطة قضائية غير مشاركة في معيار اإلبالغ 

المشترك ويدار عن طريق مؤسسة مالية أخرى )مالحظة: في حال التأشير على هذ 
المربع، يرجى أيضًا تعبئة القسم الثاني )٢( ادناه(

(ii)    Other Investment Entity )٢( كيان استثماري آخر

b)    Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or 
Specified Insurance Company )ب( مؤسسة مالية أو مؤسسة ايداع أو مؤسسة وصائية او شركة تأمين محددة.

If you have ticked a) or b) above, 
please provide, if held, the Account 
Holder’s Global Intermediary 
Identification Number ("GIIN") 
obtained for FATCA purposes.

في حال قمتم بالتأشير على )أ( أو )ب( اعاله، 
يرجى ذكر رقم تعريف الوسيط العالمي 

لمالك الحساب المتحصل عليه ألغراض قانون 
االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية، إن ُوجد 

ذلك الحساب.

c)    Active NFE (Non-Financial Entity) – 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

ج( كيان نشط - أي شركة أسهمها تتداول بانتظام في سوق األوراق المالية أو اي شركة 
ذات صلة بالشركة المدرجة

If you have ticked c), please provide 
the name of the established 
securities market on which the 
corporation is regularly traded:

في حال قمتم بالتأشير على )ج(، يرجى ذكر 
اسم سوق االوراق المالية المعتمد  الذي 

تنتظم فيه الشركة:

If you are a Related Entity of a 
regularly traded corporation, please 
provide the name of the regularly 
traded corporation that the Entity in 
c) is a Related Entity of:

في حال كنتم كيانًا مرتبطًا بإحدى الشركات 
المدرجة في سوق األوراق المالية، فُيرجى ذكر 
اسم الشركة المدرجة التي يرتبط بها الكيان 

والمذكورة في )ج(

Please provide the traded symbols of 
the entity يرجى ذكر الرموز المتداولة للكيان

d) Active NFE (Non-Financial Entity) – a Government Entity or Central Bank د( كيان نشط - كيان حكومي او مصرف مركزي

e) Active NFE (Non-Financial Entity) – an International Organisation هـ( كيان نشط - منظمة دولية

f)   Active NFE (Non-Financial Entity) – other than c) - e) (See Appendix for
definition of other Active NFEs)

و( كيان نشط - غير )ج( - )هـ (على سبيل المثال ُيرجى مراجعة الملحق لالطالع على 
تعريف الكيانات غير المالية الفاعلة األخرى(

g)   Passive NFE (Non-Financial Entity) - (Note: if ticking this box please
also complete Part 2)2) below)

ز( كيان غير نشط - )مالحظة: في حال التأشير على هذا المربع، يرجى تعبئة القسم 
الثاني )٢( ادناه.(

2.
If you have ticked 1)a))i) or 1)g)above, then please:

.٢
في حال قمتم بالتأشير على ١ )أ( )١( أو ١ )ز( أعاله يرجى:

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

)أ( تحديد اسم أي شخص مسيطر/أشخاص 
مسيطرين على صاحب الحساب:

b) Complete "Controlling Person tax residency self-certification form" for
each Controlling Person.: )ب( يرجى تعبئة "استمارة اإلقرار الضريبي الذاتي بشأن الموطن الضريبي" لكل شخص مسيطر:

NOTE:
If there are no natural person(s) who exercise control of the Entity then 
the Controlling Person will be the natural person(s) who hold the position 
of senior managing official. (See definition of Controlling Person in 
Appendix)

مالحظة:
 في حال عدم وجود شخص طبيعي )أشخاص طبيعيين( يمارس السيطرة على الكيان، فعندئذ 

يكون الشخص المسيطر هو الشخص الطبيعي )األشخاص الطبيعيين( الذي يتقلد منصب 
مسؤول اإلدارة العليا لدى الكيان. )ُيرجى االطالع على تعريف الشخص المسيطر في الملحق(.
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Part 3: Country of Residence for Tax Purposes and related 
Taxpayer Identification Number or functional equivalent 
(“TIN”) (See Appendix)

القسم 3: 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 Account Holder is a tax resident

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

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)

يرجــى تعبئــة الجــدول التالــي محددًا فيــه ما يلي:

١. الموطــن الضريبــي لصاحب الحســاب؛

٢. رقــم التعريــف الضريبــي للشــخص المســيطر فــي كل بلــد مشــار إليه؛ و

إن كان لصاحــب الحســاب أكثــر مــن ثــالث مواطــن ضريبيــة، فُيرجى اســتخدام ورقــة منفصلة.  
وإذا لــم يكــن رقــم التعريــف الضريبــي متاحــًا، فُيرجــى اختيــار الســبب المالئم مــن البنود )أ( أو 

)ب( أو )ج( فيمــا يلــي:

الســبب أ : دولــة الموطــن الضريبــي لصاحــب الحســاب ال تصــدر أرقام تعريــف ضريبية 
لمواطنيهــا. 

الســبب ب: عــدم قــدرة صاحــب الحســاب الحصــول على رقــم التعريف الضريبي او رقــم مكافئ 
بخــالف ذلــك )فــي حــال قمــت باختيــار هــذا الســبب، يرجى بيان ســبب عدم القدرة علــى الحصول 

علــى رقــم تعريــف ضريبي فــي الجدول ادناه( .

 الســبب ج: ال حاجــة لرقم تعريــف ضريبي.
 )مالحظــة: ُيرجــى اختيــار هــذا الســبب فقــط إذا كانــت الســلطات في دول الموطــن الضريبي 

المدرجــة أدنــاه ال تشــترط الكشــف عــن رقم التعريــف الضريبي(.
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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( أعاله

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



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 العالقـة 
بيـــن صاحـــب الحســــاب والبنــــك العربــــي المتحــد والتــــي تحــدد كيفيــة اســــتخدام البنــك 

العربــــي المتحــــد للمعلومـــات التـي قدمتهـــا ومشــاركتها.

وأقـــر بجـــواز اإلبـــالغ عـــن المعلومـــات المذكـــورة فـي هذه االستمارة ومعلومـــات صاحـب الحسـاب 
و أي حســـاب / حســـابات خاضعـــة لإلبالغ الضريبي إلـــى الســـلطات الضريبيـــة فـــي البلـــد  الذي 
يوجد فيه الحساب )الحســـابات(، وتبادلهــــا مــــع الســــلطات الضريبيــــة لبلــــد أو بلــــدان أخــرى 

قد تكون موطنًا ضريبيًا لصاحب الحساب عماًل باالتفاقيـــات المنظمـــة لتبـــادل معلومـــات 
الحســـابات الماليـــة بين الحكومات.

كمـــا أقـــر بأننـــي صاحـــب الحســـاب )أو أنـــي المفـــوض بالتوقيـع نيابـة عـــن صاحـب الحسـاب ( الذي 
تخصه هذه االســتمارة.

وأقر أيضًا أنــــه إذا قدمــــت معلومــــات تخــــص أي شــــخص آخــــر )مثــــل الشخص المسيطر أو أي 
شــــخص خاضــــع لإلبـــالغ الضريبي الذي تخصه هذه االستمارة ( فســـوف أخطـــر أولئك األشخاص 

خـــالل ٣٠ يومـــًا مـــن توقيـــع هذه االستمارة بأنـــي قـــد قدمـت هـذه المعلومـــات إلـى البنـك 
العربـــي المتحـــد وأنـــه يجـــوز تقديـــم هـــذه المعلومـات إلـــى الســلطات الضريبيــــة فــي البلــد 
الــــذي يوجد فيــــه الحســــاب )الحسابات( وتبادلها مــــع الســــلطات الضريبيــــة فــــي أي بلــــد أو 

بلــــدان أخــــرى قد ُتعتبر موطنًا ضريبيًا للشخص عماًل باالتفاقيـــات المنظمـــة لتبـــادل معلومـــات 
الحســـابات الماليـــة بين الحكومات.

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.

أقــر بــأن جميــع اإلفــادات المقدمــة فــي هــذا اإلقــرار صحيحــة وكاملــة علــى حــد 
علمــي.

وأتعهــد بــأن أبلــغ البنــك العربــي المتحــد فــي غضــون ٣٠ يومـًا بــأي تغييــر فــي الظــروف 
مــن شــأنه أن يؤثــر فــي حالــة الموطن الضريبـي للشـخص المعرف فـي القسم ) ١ ( مـن هذه 

االستمارة أو قـد يـؤدي إلـى خطأ في المعلومــات الواردة فــي هذه االستمارة، وأتعهــد بتزويــد 
البنــك العربــي المتحــد بإقــرار ذاتي وتعهــد وفق آخر تحديث فــي غضــون ٩٠ يومـًا مــن وقــوع 

هــذا التغييــر.

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.

ل الغرض من هذه التعريفات المنتقاة بمساعدتكم على تعبئة هذه االستمارة،  مالحظة: يتمثَّ
ويمكنكم الحصول على تفاصيل أوفى في معيار اإلبالغ المشترك الخاصة بمنظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية للتبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي والشرح المصاحب لمعيار 

اإلبالغ المشترك والتوجيهات المحلية.
يمكن االطالع على تلك المعلومات عبر الرابط التالي:

www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
في حال كانت لديكم أي استفسارات يرجى مراجعة مستشاركم الضريبي أو سلطة الضرائب 

المحلية التي تتبعون لها.
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“ACCOUNT HOLDER” The “Account Holder” is the person listed or identified 
as the holder of a UAB 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” 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

فه  "صاحب الحساب": ُيقصد بمصطلح "صاحب الحساب" الشخص الذي تدرجه أو تعرِّ
المؤسسة المالية المحتفظة بالحساب بأنه صاحب حساب لدى البنك العربي المتحد. وذلك 

بصرف النظر عن كون هذا الشخص كيانًا  ُيعتبر دخله ألغراض الضرائب بمثابة دخل مالكيه 
الشخصي. بذلك، على سبيل المثال، في حال تم ادراج صندوق ائتماني أو صندوق ملكية 

كصاحب أو مالك حساب مالي، عندها يعتبر الصندوق االئتماني أو صندوق الملكية هو صاحب 
الحساب، بدًلا عن األوصياء او مالك الصندوق او المستفيدين. كذلك األمر، في حال تم إدراج 

شراكة بوصفها صاحب أو مالك حساب مالي فان الشراكة تعتبر صاحب الحساب بدالً من 
شركاء الشراكة. وال ُيعامل شخص يحوز حسابًا ماليًا لفائدة أو حساب شخص آخر بصفة وكيل 

أو وصي أو مرشح أو مخول بالتوقيع أو مستشار استثماري أو وسيط، خالفًا لمؤسسة مالية، 
على أنَّه صاحب ذلك الحساب، بل ُيعتبر ذلك الشخص اآلخر هو صاحب الحساب.

"الكيان غير المالي الفاعل" ُيعتبر الكيان كيانًا نشط، في حال استوفى أي من المعايير 
المدرجة فيما يلي، والتي تشير باختصار إلى:

كيان نشط 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؛  

ف الكيان بأنَّه كيان نشط في حال استيفائه ألي من المعايير التالية: ُيصنَّ

كان أقل من 5٠ ٪ من إجمالي دخل الكيان غير المالي للسنة الميالدية السابقة، أو غيرها  أ(  
من فترات إعداد التقارير المالية المالئمة، دخاًل سالبًا، وكان أقل من 5٠ ٪ من األصول التي 

يمتلكها الكيان غير المالي خالل السنة الميالدية السابقة، أو غيرها من فترات التقرير 
األخرى المالئمة أصوالً تحقق أو ُتحاز لغرض تحقيق دخل سالب؛ 

الكيان غير المالي مدرج بشكل نظامي في سوق أوراق مالية معتمد، أو أنه كيان مرتبط  ب(  
بكيان مدرج بشكل نظامي في سوق أوراق مالية معتمد؛

الكيان غير المالي عبارة عن كيان حكومي أو منظمة دولية او مصرف مركزي أو كيان  ج(  
مملوك بالكامل من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المذكورة؛

ل بحيازة كل أو بعض األسهم المتداولة  كافة األنشطة الجوهرية للكيان غير المالي تتمثَّ د(  
أو تقديم التمويل والخدمات لواحد أو أكثر من الشركات الفرعية التي تعمل في عمليات 

تجارية أو أعمال غير التي تعمل بها عادة المؤسسات المالية، وال ُيعتبر الكيان مؤهاًل 
لذلك إذا كان يعمل )أو يقدم نفسه( كصندوق استثماري، مثل صناديق األسهم الخاصة 

أو صناديق رأس المال االستثماري أو صناديق االستحواذ بالدين أو أي أدوات استثمارية 
ل الغرض منها باالستحواذ أو تمويل الشركات، ومن ثم تملك حصص في تلك  خاصة يتمثَّ

الشركات كأصول رأس مال ألغراض استثماريَّة؛

لم يزاول الكيان غير المالي أي أعمال بعد، وليس لديه أي سجل عمل سابق، )"كيان غير  ه(  
مالي ناشئ"(، ولكنه يستثمر رأس ماله في أصول بغرض تشغيل أعمال غير األعمال التي 
تزاولها المؤسسات المالية عادة، وال ُيعتبر الكيان غير المالي مؤهاًل لهذا االستثناء إال بعد 

مرور ٢4 شهرًا من تاريخ التأسيس المبدئي لهذا الكيان غير المالي؛

لم يكن الكيان غير المالي مؤسسًة ماليًة خالل األعوام الخمسة األخيرة، وليس بصدد  و(  
ة مواصلة أو استئناف العمليات في أعمال غير تلك  تصفية أصوله أو إجراء إعادة هيكلة بنيَّ

ة عادة؛ سات الماليَّ التي تزاولها المؤسَّ

يزاول الكيان غير المالي بشكل رئيسي معامالت التمويل والتحوط مع أو لصالح كيانات  ز(  
م خدمات التمويل أو التحوط إلى أي كيان ليس  مرتبطة به ليست مؤسسات مالية، وال يقدِّ

كيانًا مرتبطًا به، شريطة أن تزاول مجموعة أي كيانات مرتبطة به بشكل رئيسي أعمال 
أخرى غير تلك التي تزاولها المؤسسات المالية عادًة؛ أو

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.

NOTE: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for Active NFFE 
status under FATCA but not Active NFE status under the CRS.

“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)S)” are the natural person(s) who exercise control over 
an entity. Where that entity is treated as a Passive Non-Financial Entity (“Passive 
NFE”) then a Financial Institution is required to determine whether or not these 
Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the 
term “beneficial owner” described in Recommendation 10 of the Financial Action 
Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

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 18, 2010. FATCA creates a new information reporting and 
withholding regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions 
and other non-U.S. entities.

“ENTITY” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, 
organisation, partnership, trust or foundation. This term covers any person other 
than an individual (i.e. a natural person).

تلبية الكيان غير المالي لكافة المتطلبات التالية )"شروط الكيان غير المالي وغير  ح(  
الربحي"(: 

تأسس ويعمل ضمن سلطة موطنه الضريبي القضائية ألغراض دينية أو خيرية أو    )١(
علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية حصريًا؛ أو تأسس ويعمل ضمن سلطة 

موطنه الضريبي القضائية وهو مؤسسة مهنية أو هيئة أعمال أو غرفة تجارة أو 
منظمة عمالية أو منظمة مختصة بالزراعة أو البستنة أو هيئة أو منظمة مدنية تعمل 

حصريًا ألغراض تعزيز الرعاية االجتماعية؛

معفى من ضريبة الدخل ضمن سلطة موطنه الضريبي القضائية؛   )٢(

ليــس لديــه مســاهمين أو أعضــاء يمتلكــون حصــة خاصــة أو نفعية في دخله أو أصوله؛    )٣(
أو أن القوانيــن النافــذة فــي ســلطة الموطــن الضريبية القضائيــة للكيان غير المالي 
أو وثائــق تأســيس الكيــان غيــر المالــي ال تســمح بتوزيــع أي دخل أو أي أصول للكيان 

غيــر المالــي أو تخصيصــه لمصلحــة شــخص خــاص أو كيان غير خيري إال ألداء األنشــطة 
مة، أو  الخيريــة للكيــان غيــر المالــي، أو كدفعــة لتعويض مقبول عــن الخدمات المقدَّ

كدفعــة تمثــل القيمــة الســوقية العادلــة للممتلكات التي اشــتراها الكيان غير المالي؛ 
و

اقتضاء القوانين النافذة في السلطة القضائية للموطن الضريبي للكيان غير المالي    )4(
مات أخرى غير ربحية  أو وثائق تأسيسه توزيع كافة أصوله على كيان حكومي أو منظَّ

عند حل أو تصفية الكيان غير المالي، أو أن تؤول أصوله لحكومة موطنه أو أي فرع 
سياسي تابع لها.

مالحظة: يمكن اعتبار بعض الكيانات )مثل الكيانات األجنبية غير المالية العاملة على األراضي 
األمريكية( بمثابة كيانات أجنبية غير مالية فاعلة وفقًا لقانون االلتزام الضريبي للحسابات 

األجنبية، وليس بمثابة كيانات غير مالية فاعلة وفقًا لمعيار اإلبالغ المشترك.

"السيطرة" ُتمارس السيطرة على كياٍن ما بشكل عام من قبل شخص طبيعي )أشخاص 
طبيعيين( يمتلك حصة ملكية حاكمة  (عادًة ما تكون على أساس نسبة مئوية معينة 

)مثل ٢5 ٪ على سبيل المثال (( في الكيان. وفي حال عدم وجود شخص طبيعي )أشخاص 
طبيعيين( يمارس صالحيات السيطرة عن طريق حصص الملكية، عندها يكون الشخص 

المسيطر )األشخاص المسيطرون( على الكيان هو الشخص )األشخاص( الطبيعي الذي يمارس 
صالحيات السيطرة على الكيان عن طريق وسائل أخرى. وفي حال عدم تحديد شخص طبيعي 

)أشخاص طبيعيين( بأنه الممارس للسيطرة على الكيان عن طريق حصص ملكية، فيعتبر 
الشخص الخاضع لإلبالغ الضريبي وفقًا لمعيار اإلبالغ المشترك بأنه الشخص الطبيعي الذي 

يتقلد منصب مسؤول إداري كبير.

"الشخص المسيطر  )األشخاص المسيطرون(" هو/هم الشخص الطبيعي )األشخاص 
الطبيعيون( الممارس للسيطرة على الكيان. وفي حال اعتبار ذلك الكيان بأنه كيان غير 

نشط، فينبغي على مؤسسة مالية عندئذ تحديد ما إذا كان أولئك األشخاص المسيطرين هم 
أشخاص خاضعون لإلبالغ الضريبي. ويقابل هذا التعريف مصطلح "المالك المستفيد " على 

النحو المبين في التوصية ١٠ من توصيات المهام المالية اإلجرائية )المعتمدة في فبراير ٢٠١٢ (.

وفي حالة صناديق االئتمان، فإن الشخص المسيطر )األشخاص المسيطرين( هو 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 صالحيات سيطرة فاعلة مطلقة على الصندوق االئتماني (

من خالل سلسلة من عمليات السيطرة أو الملكية أيضًا(. وينبغي معاملة الشخص المكلف 
)األشخاص المكلفون( بالتسوية أو الوصي )األوصياء( أو الشخص المكلف )األشخاص المكلفون( 

بالحماية )إن وجد(، والمستفيد )المستفيدون( أو فئة )فئات( المستفيدين وفقًا لمعيار اإلبالغ 
المشترك على الدوام بأنهم أشخاص مسيطرين على الصندوق االئتماني، بصرف النظر عما إذا 

كان أيًا منهم يمارس السيطرة على أنشطة الصندوق االئتماني أم ال.

وفي حال كان الشخص المكلف )األشخاص المكلَّفون( بالتسوية على صندوق ائتماني 
كيانًا، فتشترط معيار اإلبالغ المشترك على المؤسسات المالية عندئذ أيضًا تحديد األشخاص 
المسيطرين أيضًا لدى المكلف )المكلَّفين(  بالتسوية ومتى ينبغي اإلبالغ 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.

"المؤسسة الوصائية" تعني أي كيان يحتفظ، كجزء أساسي من أعماله، بأصول مالية لحساب 
الغير. وذلك عندما يساوي إجمالي دخل الكيان الناجم عن حيازة األصول المالية وما يتعلَّق بها 

من خدمات مالية، أو يتجاوز ٢٠ ٪ من إجمالي دخل الكيان خالل: )١( فترة ثالثة أعوام تنتهي في 
٣١ ديسمبر )أو اليوم األخير من فترة سنة محاسبية غير ميالدية(  قبل السنة التي يتم فيها 

هذا التحديد؛  أو )٢( الفترة التي وجد فيها الكيان، أيهما أقصر.

"مؤسسة اإليداع" تعني أي كيان يقبل الودائع في السياق العادي للخدمات المصرفية أو 
األعمال المشابهة.

"قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية" أو "فاتكا" ُيقصد بهذا المصطلح أحكام قانون 
االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية المسنون في الواليات المتحدة األمريكية كجزء من قانون 

حوافز التوظيف الستعادة معدالت تشغيل العمالة الصادر بتاريخ ١8 مارس ٢٠١٠.  وينشئ قانون 
االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية نظام جديد لإلبالغ عن المعلومات واالحتفاظ بها لغرض 

سداد دفعات لبعض المؤسسات المالية غير األمريكية والكيانات األخرى غير األمريكية.

"الكيان" يعني شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، مثل الشركات أو المنظمات أو الشراكات أو 
صناديق االئتمان أو المؤسسات. يشمل هذا المصطلح أي شخص غير األفراد الطبيعيين.
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“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, bills, certificates of

deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest 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 a 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.

“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” 
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, a Custodial Institution, 
a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the 
managing Entities is such another 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 Organisation 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 Organisation 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” A “Participating Jurisdiction” means a 
jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide 
the information set out in the CRS.

“PARTICIPATING JURISDICTION FINANCIAL INSTITUTION” means

(i)     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

(ii)  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 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.

"المؤسسة المالية " تعني "مؤسسة وصائية " أو "مؤسسة إيداع " أو "كيان استثماري " أو 
"شركة تأمين محددة". يرجى االطالع على الدليل التوجيهي المحلي ذي الصلة ومعيار اإلبالغ 
المشترك للحصول على المزيد من تعريفات التصنيف التي تسري على المؤسسات المالية.

"الكيان االستثماري " يشمل نوعين من الكيانات:

كيان يزاول من أحد األنشطة أو العمليات التالية أو أكثر باألصالة أو بالنيابة عن عميٍل على    )١(
اعتبارها من أعماله الرئيسية:

تداول سندات السوق المالية )الشيكات، الكمبياالت، شهادات اإليداع، المشتقات،  
...الخ(؛ الصرف األجنبي؛ سندات الصرف وسندات معدل الفائدة وسندات مؤشر 

األسعار؛ األوراق المالية القابلة للتحويل؛ أو تداول عقود السلع المستقبلية؛

إدارة المحافظ الفردية والجماعية؛ أو 

االستثمار بخالف ذلك، أو إدارة األصول المالية أو األموال بالنيابة عن أشخاص آخرين. 

ال تشتمل تلك األنشطة أو العمليات على تقديم االستشارة االستثمارية غير الملزمة للعميل.

"النوع الثاني من الكيان االستثماري" )"الكيان االستثماري المدار من قبل مؤسسة مالية    )٢(
أخرى "(، وهو أي كيان يرجع إجمالي دخله بشكل رئيسي لالستثمار أو إعادة االستثمار أو 
التداول في األصول المالية عندما يدار الكيان من قبل كيان آخر يكون مؤسسة إيداع أو 

مؤسسة وصائية أو شركة تأمين محددة أو النوع األول من الكيان االستثماري.

"الكيان االســتثماري الموجود في ســلطة قضائية غير مشــاركة بمعيار اإلبالغ المشترك، 
ومدار من قبل مؤسســة مالية أخرى" وهو أي كيان يرجع إجمالي دخله بشــكل رئيســي 

لالســتثمار أو إعــادة االســتثمار أو التــداول فــي األصــول المالية في حــال كان الكيان )١( مدارًا من 
قبل مؤسســة مالية و)٢( مؤسســة مالية في ســلطة قضائية غير مشــاركة في معيار اإلبالغ 

المشترك. 

"كيان اســتثماري مدار من قبل مؤسســة مالية أخرى" يكون الكيان "مدارًا من قبل " كيان 
آخــر إذا قــام الكيــان المديــر، إمــا بشــكل مباشــر أو عن طريق جهة أخرى مــزودة للخدمة بالنيابة 

عــن الكيــان المديــر، بتقديــم أي مــن األنشــطة أو العمليــات المبينة فــي البند )١( أعاله في تعريف 
"الكيان االستثماري".

ويديــر الكيــان كيانــًا آخــر فقــط إن كان يتمتــع بالســلطة التقديريــة إلدارة )كل أو جزء من( أصول 
الكيــان اآلخــر. وفــي حــال إدارة الكيــان معًا من قبل مؤسســات ماليــة أو كيانات غير مالية أو 

أفــراد، فيعتبــر الكيــان بأنــه مــدار مــن قبل كيان آخر يكون مؤسســة إيداع أو مؤسســة وصائية أو 
شــركة تأميــن محــددة أو كيــان اســتثماري مــن النوع األول، في حال كان أي مــن الكيانات المدير 

كيانًا آخر.

"الكيان غير المالي " هو أي كيان ال يكون مؤسسًة ماليًة.

"المؤسسة المالية غير الخاضعة لإلقرار الضريبي" تعني أية مؤسسة مالية تحقق ما يلي:

تكون كيانًا حكوميًا أو منظمة دولية أو مصرفًا مركزيًا غير ملزم بسداد دفعات ناجمة  
من التزام بشأن نشاط مالي تجاري من نوع تشترك فيه شركة تأمين محدد أو مؤسسة 

وصائية أو مؤسسة إيداع؛

صندوق تقاعد ذو مشاركة واسعة؛ صندوق تقاعد ذو مشاركة محدودة؛ صندوق معاش  
تقاعدي لدى كيان حكومي أو منظمة دولية أو مصرف مركزي أو جهة مؤهلة إلصدار 

بطاقات االئتمان؛

أداة استثمارية جماعية معفاة؛ أو 

صندوق ائتمان موثق من قبل وصي: صندوق ائتمان يكون الوصي عليه مؤسسة مالية  
خاضعة لإلبالغ الضريبي، ويبلغ عن كافة المعلومات المطلوب اإلبالغ عنها بشأن كافة 

الحسابات الخاضعة لإلبالغ الضريبي لصندوق االئتمان؛

أية مؤسسة أخرى معرفة في القانون المحلي للدول بصفتها مؤسسة مالية غير  
خاضعة لإلبالغ الضريبي.

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

"مؤسسة مالية في سلطة قضائية مشاركة باإلبالغ الضريبي" تعني:

أي مؤسسة مالية تتخذ من سلطة قضائية مشاركة في معيار اإلبالغ المشترك موطنًا    )١(
ضريبيًا لها، ولكن باستثناء أي فرع لتلك المؤسسة المالية يوجد خارج تلك الدولة، و

أي فرع لمؤسسة مالية ال يقع موطنها الضريبي في سلطة قضائية مشاركة في معيار    )٢(
اإلبالغ المشترك، في حال كان ذلك الفرع موجودًا في تلك السلطة القضائية المشاركة في 

معيار اإلبالغ المشترك.
"كيان غير نشط" يعني أي:

كيان غير مالي غير فاعل؛ و   )١(
كيان استثماري كائن في سلطة قضائية غير مشاركة بمعيار اإلبالغ المشترك، ومدار من    )٢(

قبل مؤسسة مالية أخرى.
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“RELATED ENTITY” An Entity is a “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 Jurisdiction(s) under the tax laws of such jurisdiction(s) - 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 Organisation;

• a Central Bank; or

• a Financial Institution (except for an Investment Entity described in Sub
Paragraph A(6) b) of the CRS 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: 
www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

“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.

“TIN” )INCLUDING “FUNCTIONAL EQUIVALENT”) means Taxpayer Identification 
Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique 
combination of letters, numbers or both which 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 Entities, a 
Business/company registration code/number.

"الكيان ذات صلة" ُيعتبر الكيان "ذات صلة " بكيان آخر إذا كان أيًا من الكيانين يسيطر 
على اآلخر، أو كانا كليهما خاضعين للسيطرة المشتركة لكيان ثالث. ولهذا الغرض، تشمل 
السيطرة كاًل من التملك المباشر أو غير المباشر ألكثر من 5٠ ٪ من حقوق التصويت والقيمة 

في الكيان.

"الحساب الخاضع لإلبالغ الضريبي" يعني الحساب الذي يملكه واحد أو أكثر من األشخاص 
الخاضعين لإلبالغ الضريبي، أو يملكه كيان غير نشط مع واحد أو أكثر من األشخاص 

المسيطرين الخاضعين لإلبالغ الضريبي.

"السلطة القضائية الخاضعة لإلبالغ الضريبي " وتعني السلطة القضائية الملتزمة بتقديم 
معلومات حساب مالي.

"شخص من سلطة قضائية خاضعة لإلبالغ الضريبي" ُيقصد به كيان يتخذ من سلطة 
)سلطات( قضائية خاضعة لإلبالغ الضريبي موطنًا ضريبيًا له وفقًا لقوانين تلك السلطة 

القضائية، وذلك بالرجوع إلى القوانين المحلية في السلطة القضائية التي تأسس فيها الكيان 
أو يدار من خاللها. وُيعامل الكيان مثل الشراكة أو الشراكة ذات المسؤولية المحدودة أو أي 

ترتيب قانوني مشابه ليس له موطني ضريبي، كمواطن في الدولة التي يقع فيها مكان 
إدارته الفاعلة. بذلك، في حال شهد الكيان بأنه ليس له موطن ضريبي، فعليه تعبئة االستمارة 

مع ذكر عنوان مقره الرسمي.

ويمكن للكيان الذي له موطنان ضريبيان االعتماد على قواعد الفصل الواردة في المعاهدات 
الضريبية )إن أمكن ذلك ( لحل حاالت ازدواجية الموطن الضريبي وتحديد مكان موطنه 

الضريبي.

"الشخص الخاضع لإلبالغ الضريبي " يعرف بأنه "شخص من سلطة قضائية خاضعة لإلبالغ 
الضريبي"، باستثناء:

مؤسسة مدرجة بشكل نظامي في سوق أوراق مالية واحدة أو أكثر؛ 
أية مؤسسة تكون كيان مرتبط بالمؤسسة المذكورة في البند )١(؛ 
كيان حكومي؛ 
منظمة دولية؛ 
مصرف مركزي؛ أو 
 مؤسسة مالية )باستثناء ما يتعلق بالكيان االستثماري المبين في الفقرة الفرعية  

أ )6( ب( من معيار اإلبالغ المشترك التي ال تعد مؤسسات مالية في سلطة قضائية مشاركة. 
وبدالً من ذلك، يتم معاملة هذه الكيانات االستثمارية بصفتها كيانات غير مالية خاملة(.

"المواطنــة الضريبيــة " بشــكل عــام، ُتعتبــر الســلطة القضائيــة موطنــًا ضريبيــًا لكيــان مــا 
إن كان ذلــك الكيــان يدفــع أو ســيدفع ضريبــة فيهــا، وفقــًا لقوانيــن تلــك الســلطة القضائيــة 

)بمــا فــي ذلــك المعاهــدات الضريبيــة(، كونهــا محــل إقامتــه أو مكانــه إدارتــه أو تأسيســه أو 
أي معيــار آخــر ذي طبيعــة مشــابهة، وليــس فقــط مــن مــوارد موجــودة فــي تلك الســلطة 

القضائيــة. ويمكــن للكيــان الــذي لــه موطنــان ضريبيــان االعتمــاد علــى قواعــد الفصــل الــواردة 
فــي المعاهــدات الضريبيــة )إن أمكــن ذلــك( لحــل حــاالت ازدواجيــة الموطــن الضريبــي وتحديــد 

مــكان موطنــه الضريبــي. وُيعامــل الكيــان مثــل الشــراكة أو الشــراكة ذات المســؤولية 
المحــدودة أو أي ترتيــب قانونــي مشــابه ليــس لــه موطنــي ضريبــي، كمواطــن فــي الســلطة 

القضائيــة التــي يقــع فيهــا مــكان إدارتــه الفاعلــة. ويعامــل صنــدوق االئتمــان كمواطــن 
خاضــع للضريبــة فــي الموطــن الضريبــي ألحــد أوصيائــه أو أكثــر. للحصــول علــى المزيــد مــن 
المعلومــات حــول الموطــن الضريبــي، يرجــى الرجــوع إلــى مستشــاركم الضريبــي أو االطــالع 

 علــى الرابــط التالي:
www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

"شركة التأمين المحددة" وتعني أي كيان يكون شركة تأمين )أو شركة قابضة لشركة 
التأمين( تصدر أو تلتزم بسداد دفعات بشأن عقد تأمين ذو قيمة نقدية أو عقد ذي التزام 

سداد سنوي.

"رقم التعريف الضريبي" )بما في ذلك "المكافئ الوظيفي "( ويعني رقم التعريف الضريبي 
أو المكافئ الوظيفي عند عدم وجود رقم التعريف الضريبي. ويكون رقم التعريف الضريبي 

عبارة عن مجموعة مميزة من الحروف و/أو األرقام التي تخصصها سلطة قضائية للفرد أو 
الكيان والمستخدمة لتعريف الفرد أو الكيان ألغراض إدارة القوانين الضريبية في تلك السلطة 

القضائية. ويمكن الحصول على المزيد من البيانات حول أرقام التعريف الضريبية المقبولة 
 على الرابط التالي: 

www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 
هذا وال تصدر بعض السلطات القضائية رقم تعريف ضريبي. ولكن غالبًا ما تستخدم 

هذه السلطات الضريبية أرقامًا على مستوى عاٍل من التكامل مع مستوى تعريف مماثل ( 
)"المكافئ الوظيفي "(. ومن األمثلة على هذا النوع من األرقام بالنسبة للكيانات رقم/ رمز 

تسجيل الشركة/ العمل التجاري.
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