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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 Individual Self-Certification form?

Individual customer should complete this form. For joint account holders, 
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 someone else, please tell 
us in what capacity you are signing in Part 3. For example, you might be 
completing this form as a custodian or nominee of an account, under a 
Power of Attorney or as a legal guardian on behalf of an account holder who 
is a minor.

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 التقارير المشتركة

ووفقــً لمعيــار التقاريــر المشــتركة، فإننــا مطالبون بتحديد "موطنكــم الضريبي" )وعادًة ما 
يكــون المــكان الــذي تكونــون ملزميــن فيه بدفع الضرائب المســتحقة علــى الدخل(. فإذا كنتم 

ــن علينا تقديم  تدفعــون الضرائــب خــارج الدولــة التــي يوجد فيها حســابكم البنكي، قد يتعيَّ
ة.  هــذه المعلومــات، مــع المعلومــات المتعلقة بحســاباتكم، إلى هيئــة الضرائب الوطنيَّ

ة المعلومات التي اســتلمناها منكم  ــدون دقَّ وبتعبئتكــم لهــذه االســتمارة فإنَّكــم تؤكِّ
ر  وفــق آخــر تحديــث حــول موطنكــم الضريبــي. لذلك ُيرجى إبالغنا علــى الفور في حال تغيُّ

ظروفكــم وباتــت المعلومــات الــواردة فيهــا تنطــوي على أي خطــأ، وتزويدنا بإقرار ذاتي وفق آخر 
ات. المستجدَّ

ن عليهم تعبئة استمارة اإلقرار الضريبي الذاتي الخاصة  من هم األطراف الذين يتعيَّ
بمعيار التقارير المشتركة؟

ينبغي تعبئة هذه االستمارة من قبل عمالء الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد. وبالنسبة 
ألصحاب الحساب المشترك، على كل منهم تعبئة استمارة خاصة به شخصيً.

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 التقارير المشتركة باعتبارها أنظمة ولوائح منفصلة.

وإذا كنتم تعبئون هذه االستمارة بالنيابة عن طرف آخر، فُيرجى إبالغنا عن الصفة التي 
لكم بالتوقيع على هذه االستمارة في القسم 3. فعلى سبيل المثال، قد تقومون بتعبئة  تخوِّ

هذه االستمارة بصفتكم وصيً أو وكياًل عن صاحب حساب أو بموجب توكيل رسمي أو كولي 
أمر بالنيابة عن صاحب حساب قاصر.

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 التقارير المشتركة، 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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استمارة اإلقرار الذاتي الخاص بالمقيمين الخاضعين للضرائب ــ لألفراد
INDIVIDUAL 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
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Part 1: Identification of Individual Account Holder القسم 1: تعريف صاحب الحساب الشخصي

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 االسم األخير

First or Given name(s) االسم األول

Middle Name(s) االسم األوسط

CURRENT RESIDENCE ADDRESS عنوان اإلقامة الحالي

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

ة/الجناح )االسم،  المنزل/ الشقَّ
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 SHOWN ABOVE)

 العنوان البريدي: 
)ُيرجى تعبئة هذا القسم فقط إن كان مختلًفا عن العنوان الظاهر أعاله(

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

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

Town/City Province/County/
State

البلدة/ المدينة/ المحافظة/ 
المقاطعة

Country البلد

Post/Zip Code الرمز البريدي

Date of birth تاريخ الميالد

Town or City of birth بلدة أو مدينة الميالد

Country of birth بلد الميالد

Please complete parts 1 -3 in BLOCK capitals.                                                                                                 .الرجاء ملء االستمارة ( األقسام الثالثة األولى ) بالكتابة بالحروف الكبيرة
            



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 Account Holder is a tax resident;

(ii)   the Account Holder’s TIN for each country indicated.

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 لصاحب الحساب؛

2. رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب في كل بلد مشار إليه.

إن كان لصاحب الحساب أكثر من ثالث مواطن ضريبية، فُيرجى استخدام ورقة منفصلة.  وإذا 
لم يكن رقم التعريف الضريبي متاحً، فُيرجى اختيار السبب المالئم 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 
بخالف 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.  )مالحظة: ُيرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت 
السلطات في دول الموطن الضريبي المدرجة أدناه ال تشترط الكشف عن رقم التعريف 

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 3: Declarations and Signature القسم 3: 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 أخــــرى قد 
تكون موطنً ضريبيً لصاحب الحساب عماًل باالتفاقيـــات المنظمـــة لتبـــادل معلومـــات الحســـاب 

الماليـــة بين الحكومات.

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

وأقر أيضً 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 3٠ يومـــً 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 موطنً ضريبيً للشخص عماًل باالتفاقيـــات المنظمـــة لتبـــادل معلومـــات 
الحســـاب 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 3٠ يومـً بــأي تغييــر فــي الظــروف 
مــن شــأنه أن يؤثــر فــي حالــة الموطن الضريبـي للشـخص المعرف فـي القسم ) 1 ( 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 يومـً 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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‘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 
jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

‘CONTROLLING PERSON’ This is a natural person who exercises control 
over an entity. Where an entity Account Holder is treated as a Passive Non-
Financial Entity (‘NFE’) then a Financial Institution must determine whether 
such Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds 
to the term ‘beneficial owner’ as described in Recommendation 10 of the 
Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 
2012).

If the account is maintained for an entity of which the individual is a 
Controlling Person, then the ‘Controlling Person tax residency Self-
Certification’ form should be completed instead of this form.

‘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.

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

‘REPORTABLE ACCOUNT’ The term ‘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’ A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction 
with which an obligation to provide financial account information is in place.

‘REPORTABLE PERSON’ A Reportable Person is defined as an individual 
who is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of 
that 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, 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 individuals, a social security/insurance number, citizen/personal 
identification/service code/number, and resident registration number.

"صاحــب الحســاب": ُيقصــد بمصطلح "صاحب الحســاب" الشــخص المدرج أو المعرف 
بأنــه صاحــب حســاب لــدى البنــك العربــي المتحــد. وال ُيعامل شــخص ) ما عدا المؤسســة 

الماليــة ( الــذي يحــوز حســابً ماليــً لفائــدة شــخص آخــر بصفة وكيل أو وصي أو مرشــح أو 
مخــول بالتوقيــع أو مستشــار اســتثماري أو وســيط أو ولــي أمــر، خالفً لمؤسســة مالية، 

علــى أنَّــه صاحــب ذلــك الحســاب. وفــي تلك الحــاالت يكون ذلك الشــخص اآلخر هو صاحب 
الحســاب. فعلــى ســبيل المثــال فــي حــال عالقة والد/ولــد عندما يتصــرف الوالد بصفة 

ولــي أمــر، ُيعتبــر الولــد هــو صاحب الحســاب. وبخصوص الحســاب المشــترك، ُيعتبر كل 
مالك مشــترك للحســاب بمثابة صاحب حســاب.

"الشــخص المســيطر" هو الشــخص الطبيعي  الممارس للســيطرة على كيان. وفي 
حــال اعتبــار صاحــب حســاب الكيــان بأنــه كيــان غير مالي خامــل، فينبغي على مؤسســة 
ماليــة عندئــذ تحديــد مــا إذا كان أولئــك األشــخاص المســيطرين هم أشــخاص خاضعون 

لإلبــالغ الضريبــي. ويقابــل هــذا التعريــف مصطلــح "المالــك المســتفيد " على النحو 
المبيــن فــي التوصيــة 1٠ مــن توصيــات المهــام الماليــة اإلجرائيــة )المعتمــدة في فبراير 
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وفــي حــال االحتفــاظ بالحســاب لصالــح كيــان يكون الفرد شــخصً مســيطرًا فيه، عندئذ 
يجــب تعبئــة اســتمارة "إقــرار ذاتــي للموطــن الضريبــي للشــخص المســيطر" بدالً عن هذه 

االستمارة.

"الكيــان" يعنــي مصطلــح "كيــان" شــخص اعتبــاري أو ترتيب قانوني، مثل الشــركات أو 
المنظمــات أو الشــراكات أو صناديــق االئتمــان أو المؤسســات.

"الحســاب المالي" الحســاب المالي هو حســاب تحتفظ به مؤسســة مالية، ويشــمل: 
حســابات اإليــداع؛ الحســابات الوصائيــة؛ مصالــح حقــوق الملكية والديــون في كيانات 

اســتثمارية بعينهــا؛ عقــود التأميــن ذات القيمــة النقديــة؛ والعقــود ذات التزام الســداد 
السنوي.

"الســلطة القضائيــة المشــاركة" تعني ســلطة قضائية تم إبــرام اتفاقيــة معها تقضي 
بــأن تقــوم بتقديــم المعلومــات المطلوبــة بخصــوص التبــادل التلقائــي لمعلومات 

الحســابات الماليــة الــواردة فــي معيار التقارير المشــتركة.

"الحســاب الخاضــع لإلبــالغ الضريبي" يعني الحســاب الذي يملكــه واحد أو أكثر من 
األشــخاص الخاضعيــن لإلبــالغ الضريبــي، أو يملكــه كيــان غيــر مالــي خامل مع واحد أو 

أكثــر مــن األشــخاص المســيطرين الخاضعين لإلبــالغ الضريبي.

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

"الشــخص الخاضــع لإلبــالغ الضريبي" ُيقصد به الفرد الــذي يتخذ من ســلطة قضائية 
خاضعــة لإلبــالغ الضريبــي موطنــً ضريبيــً لــه وفقــً لقوانيــن تلك الســلطة القضائية، 

ويمكــن للكيــان الــذي لــه موطنــان ضريبيــان االعتمــاد على قواعــد الفصل الواردة في 
المعاهــدات الضريبيــة )إن أمكــن ذلــك( لحــل حــاالت ازدواجيــة الموطــن الضريبي وتحديد 

مــكان موطنــه الضريبي.

"رقــم التعريــف الضريبــي" )بما في ذلــك "المكافــئ الوظيفي "( ويعني رقــم التعريف 
الضريبــي أو المكافــئ الوظيفــي عنــد عــدم وجــود رقــم التعريــف الضريبي. ويكون رقم 
التعريــف الضريبــي عبــارة عــن مجموعــة مميــزة مــن الحروف و/أو األرقام التــي تخصصها 
ســلطة قضائيــة للفــرد أو الكيــان والمســتخدمة لتعريــف الفــرد أو الكيــان ألغراض إدارة 

القوانيــن الضريبيــة فــي تلــك الســلطة القضائيــة. ويمكــن الحصول علــى المزيد من 
 البيانــات حــول أرقــام التعريــف الضريبيــة المقبولــة علــى الرابط 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 عاٍل مــن التكامل مع مســتوى تعريف 
مماثــل ( )"المكافــئ الوظيفــي "(. ومــن األمثلــة علــى هــذا النوع من األرقام بالنســبة 
لألفــراد رقــم التأمين/الضمــان االجتماعــي، رقــم/ رمــز الخدمة/ التعريف الشــخصي/ 

التعريــف الوطنــي، ورقم تســجيل المواطــن الضريبي.
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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.

ــل الغــرض مــن هــذه التعريفــات المنتقــاة بمســاعدتكم علــى تعبئة هذه  مالحظة:يتمثَّ
االســتمارة، ويمكنكــم الحصــول علــى تفاصيــل أوفــى فــي معيــار التقارير المشــتركة الخاصة 

بمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة للتبــادل التلقائــي لمعلومــات الحســاب المالي والشــرح 
المصاحــب لمعيــار التقاريــر المشــتركة والتوجيهــات المحليــة.

يمكــن االطــالع علــى تلــك المعلومات عبــر الرابط التالي:
www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
فــي حــال كانــت لديكــم أي استفســارات يرجــى مراجعة مستشــاركم الضريبي أو ســلطة 

الضرائــب المحليــة التــي تتبعــون لها.

APPENDIX – DEFINITIONS ملحق - التعريفات
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