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Instructions  تعليمات 

Please read these instructions before completing the form: 

 

1. Regulations based on the Organization for Economic 
Development (OECD) Common Reporting Standard 
(CRS) require the National Bank of Oman (NBO) to 
collect and report certain information about an Account 
Holder’s tax residence.  

2. If your tax residence (or the Account Holder, if you are 
completing the form on their behalf) is located outside 
the country where the account is maintained, the 
National Bank of Oman may be legally obliged to pass 
on the information in this form and other financial 
information with respect to your financial accounts to 
the local tax authorities pertaining to your country of tax 
residence 

3. You can find definitions of who is classified as an 
Account Holder, and other terms, in the Appendix 
attached along with the form. 

4. This form will remain valid unless there is a change in 
circumstances related to the Account Holder’s tax 
status or other mandatory fields included on this form. 
You must notify The Bank within thirty (30) days of the 
same if there is a change in circumstances that makes 
this form incorrect or incomplete and provide an 
updated self-certification within ninety (90) days of such 
change in circumstances. 

5. Please fill in this form if you are an Entity Account 
Holder, i.e. a legal person or a legal arrangement such 
as a corporation, organization, partnership, trust or 
foundation. 

6. For joint or multiple Account Holders, use a separate 
form for each individual person. 

7. If you are an Individual Account holder or sole trade or 
sole proprietor do not complete this form. Instead, 
please complete an “Individual Tax residency self-
certification” form. Similarly, if you are a controlling 
person of an Entity, please fill in a “Controlling person 
tax residency self-certification” form instead of this 
form. 

8. If you are a US Person under US Internal Revenue 
Service (“IRS”) regulations, you may also need to fill in 
an IRS W-9 form. 

9. If you are completing the form on the Account Holder’s 
behalf; then you should indicate the capacity in which 
you have signed in Part 4. For example, you may be a 
custodian or nominee of an account on behalf of the 
Account Holder, you may be an authorized officer or 
you may be completing the form under a power of 
attorney. 

10. As a financial institution, The Bank is not allowed to give 
tax advice. 

11. If you have any questions about this form, these 
instructions, or defining your tax residency status, 
please speak to your tax advisor or domestic tax 
authority. 

12. You can also find out more, including a list of 
jurisdictions that have signed agreements to 
automatically exchange information, along with details 
about the information being requested, on the OECD 
automatic exchange of information portal. 

 :تستماةةاال تعبئة قبل التعليمات هذه قراءة يرجى .1

2.  

ل"األمانة العامة للضرائب/  الموحد اإلبالغ معياة على المعتمدة اللوائح تنص .1

بعض  "العماني الوطنيبنك المنظمة التعاون االقتصادي و التنمية" على أن يجمع "

 .عنها ويبلغ الحساب لصاحب الضريبية اإلقامة المعلومات عن

 

 الحساب صاحبعن  بالنيابة  تستماةةاال تمأل كنت إن أو( الضريبية إقامتك كانت إذا .2

 القانونية الناحية من ملزما   يكون قد البنك فإن الحساب، بها المفتوح الدولة خاةج )

 المتصلة األخرى المالية والمعلومات هذه االتستماةة في المذكوةة المعلومات بتقديم

المتعلقة ببلد اإلقامة الضريبية  المحلية الضريبية السلطات إلى المالية بحساباتك

 الخاصة بك.

 

 ُصنِّف على أنه صاحب الحساب وعلىيمكنك االطالع على تعاةيف لمن  .3

 .المرفق مع اإلتستماةة المصطلحات األخرى في الملحق

  

ضع بالو ما لم يحدث أي تغيير في األحوال المتعلقة ة  تساةي هذه االتستماةةتبقى   .4

الضريبي لصاحب الحساب أو في أي معلومات اإللزامية األخرى به. وعليك إخطاة 

 غير هذه االتستماةةاألحوال التي تجعل  بأي تغيير في ( يوم33خالل مدة )البنك 

( يوم من تاةيخ 03خالل مدة ) ذاتي محدث ، مع تقديم إقراةتامة أو غير  صحيحة

 .الظروف فيالتغيير 

 

، على تسبيل المثال  اذا  الكيان إذا كنت صاحب حساب هذه االتستماةةالرجاء تعبئة  .5

الشركات أو المؤتسسات أو شخص اعتباةي أو شخصية قانونية، مثل كنت 

 الشراكات أو صناديق االئتمان أو المنظمات.

 

 

 كل فرد.ل ةمنفصل اتستماةةبالنسبة ألصحاب الحسابات المشتركة ، الرجاء تعبئة  .6

 

ه هذ إن كنت صاحب حساب فردي أو تاجر مستقل أو مالك منفرد ال تقم بتعبئة .7

. لالفراد ‟اإلقراة الذاتي لألقامة الضريبية  اتستماةة" ، بل نرجو منك تعبئةاالتستماةة

اإلقراة  اتستماةة" وبالمثل، فإن كنت شخصا  مسيطرا  لدى أحد الكيانات، يُرجى تعبئة

 .هذه االتستماةةبدال  من ‟ الذاتي لإلقامة الضريبية لألشخاص المسيطرين

 

"خدمة اإليرادات الداخلية" األمريكية، فقد  أمريكيا  تخضع للوائح مواطنا  إن كنت  .8

 .W-9الداخلية  اإليرادات خدمة ا اتستماةةتكون بحاجة أيضا  إلى تعبئة 

 

يُرجى إعالمنا   صاحب الحساببالنيابة عن  هذه االتستماةةوإن كانت تعبئتك ل .0

 على ،لرابعا زءجال في اإلتستماةة هذه على بموجبها عيتوقتفوضكم بالبصفتك التي 

 صاحب عن بالنيابة ما حساب على  معين أو قاصر عن وصيا   تكون قد المثال، تسبيل

 .قانونية كالةو بموجب القانوني الوكيل بصفتك تستماةةاال بتعبئة تقوم وقدأ الحساب

. 

 

 الضريبية. تقديم المشوةةيقوم ب ال  البنكبصفتنا مؤتسسة مالية،  .13

 

ص أو بخصو أو التعليمات االتستماةةهذه إن كانت لديكم أي اتستفساةات بخصوص  .11

صل مستشاةكم الضريبي أو التوا تحديد وضع إقامتكم الضريبية، يُرجى التحدث مع

 مع السلطة الضريبية المحلية.

 

لتبادل ا يمكنك أيضا  معرفة المزيد، بما في ذلك قائمة البلدان التي وقعت اتفاقيات .12

وابة المطلوبة على ب المعلوماتالتلقائي للمعلومات باإلضافة إلى التفاصيل حول 

 .االقتصادي و التنمية التبادل التلقائي للمعلومات لمنظمة التعاون
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 المشترك االبالغ معياة - للشركات الذاتي الضريبي االقراة اتستماةة

ENTITY TAX RESIDENCY SELF CERTIFICATION FORM                  

COMMON REPORTING STANDARD 
 
 
 

 Date D D M M Y Y Y Y   تاةيخال   
 
 

 

Part 1 – Identification of Legal Entity Account Holder الشخصية اإلعتباريةتعريف  – 1زء جال  

Basic Number 
 

 الفرع / اإلعتبارية للشخصية  القانوني اإلسم Legal Name of Entity / Branch العميل رقم

         
 

 

 

Country/Jurisdiction of Incorporation  سلطة التأسيسبلد/ 

 

 

 

 

Current Residence Address عنوان السكن الحالي 

Line 1 House/Apt/Suite, Name, 

Number Street 

 ةقم المنزل/الشقة/الشاةع 1السطر  

Line 2 Town/City/Province/ 

Country/State 

 المحافظة/المدينة/الوالية 2السطر  

Country 
 Postal Code / 

Zip Code 

الرمز البريدي /  

 صندوق البريد

 
 الدولة

 

 

 

Mailing Address: (please only complete if different from 

the Current Residence Address above) 
عن عنوان )يرجى اتستكمال هذا القسم فقط إذا كان مختلفا  : العنوان البريدي

 السكن الحالي أعاله(

Line 1 House/Apt/Suite, Name, 

Number Street 

 ةقم المنزل/الشقة/الشاةع 1السطر  

Line 2 Town/City/Province/ 

Country/State 

 المحافظة/المدينة/الوالية 2السطر  

Country 
 Postal Code / 

Zip Code 

الرمز البريدي /  

 صندوق البريد

 
 الدولة
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Part 2 – Entity Type: 

Please provide the Account Holder’s Status by ticking 
one of the following boxes: 

 :المنشأة نوع  – 2زء جلا 

 :التالية المربعات حدأ على التأشير طريق عنالمنشأة   تحديد يرجى

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 Section (2) of this Part 2 below) 

ii. Other Investment Entity 

(b) Financial Institution – Depository Institution, Custodial 
Institution or Specified Insurance Company 

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. 

 

 

(c) Active NFE – 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 

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

 

 

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: 

 

 
 

 
(d) Active NFE – a Government Entity or Central Bank 

(e) Active NFE – an International Organization 

(f) Active NFE – other than (c)-(e) (for example a start-up NFE or 

a non-profit NFE) 

(g) Passive NFE 

(Note: if ticking this box please also complete Section (2) of Part 

2 below) 

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

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

Account Holder 

 

 

 

 

(b) Complete “Controlling Person tax residency self-certification 
form” for each Controlling Person. Please see the definition 
of Controlling Person in the Appendix attached along with 
this form. 

 يةاتستثماةمنشأة  -مالية مؤتسسة )أ(  .1 

.i مالية مؤتسسة طريق عن وتداة مشاةكة غير بلد في تعمل يةإتستثماة منشأة 
 اخرى

 )ادناه (2) الجزء اكمال يرجى المربع، هذا على التأشير حال في :مالحظة(

.ii  اخرى اتستثماة منشأة 
 

 وةاقألل الحفظ نشاط تماةس مؤتسسة - اتايداع مؤتسسة -مالية مؤتسسة)ب( 
 .محددة تأمين ات شرك او المالية

 الوتسيط تعريف ةقم ذكر يرجى ه،العا )ب( او  )أ(  على بالتأشير قمت حال في
 الضريبي االمتثال قانون ألغراض عليه المتحصل الحساب لمالك العالمي

 األمريكي

 

 

 بصوةة المالية اوةاقها تداول يتم شركة وتعني -نشطة مالية غير شركة)ج( 

 المنشأة لتلك تابعة تكون شركة او معتمد مالية اوةاق تسوق في منتظمة

 

 المعتمد المالية االوةاق تسوق اتسم ذكر يرجى ،)ج( على بالتأشير قمت حال في

 :فيه الشركة اتسهم تدوال يتم الذي و

 

 
 

 الشركة اتسم ذكر يرجى المدةجة، الشركات إلحدى تابعة الشركة كانت حال في

 :)ج( في المذكوةة الشركة لها تتبع والتي تجاةتها تزاول التي و المدةجة

 

 

 

 مركزي بنك او حكومية شركة -نشطة مالية غير شركة )د(

 دولية منظمة - نشطة مالية غير شركة )ه(

 تحت مالية غير شركة كمثال )ه)-(ج(فالبخ - نشطة مالية غير شركة )و(

 ةبحية غير مالية غير شركة او التأتسيس

 نشطة غير مالية غير شركة )ز(

 )ادناه (2) القسم اكمال يرجى المربع، هذا على التأشير حال في :مالحظة(

 )ز(، يرجى:  1( اعاله أو i)أ() 1 على بالتأشير قمت حال في .2

 :الحساب صاحب عن المسيطرين األشخاص/الشخص اتسم تحديد )أ(

 

 

 
 

 

 

 عالاإلط يرجى  . المسيطر للشخص الذاتي اإلقراة اتستماةة تعبئة يرجى )ب(

 المرفق مع هذه اإلتستماةة. الملحق في المسيطر الشخص تعريف على
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Part 3 –  Country of Residence for Tax Purposes and 
related Taxpayer Identification Number or functional 
equivalent (“TIN”) 

 او  الضريبي التعريف ورقم الضريبة ألغراض االقامة بلد  – 3 الجزء

 ما يعادله

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: 
 

Reason A - The country/jurisdiction 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 domestic law of the relevant jurisdiction does 
not require the collection of the TIN issued by such 
jurisdiction) 

 :الى مشيرا   التالي الجدول اكمال يرجى

(i) ؛ ضريبةلل الذي يكون فيه صاحب الحساب خاضعا   بلدال 

(ii)  اإلقامة الضريبية.  بلد فيةقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب 

 يرجى دول، ثالثة من اكثر في للضريبة دافع الحساب صاحب كان حال في
 أخرى. منفصلة وةقة اتستخدام

 

  )أ( مناتسب تسبب ذكر يرجى متاح، غير الضريبي التعريف ةقم كان حال في 
 :)ج(  أو  )ب( أو

 

 التي السلطة/البلد في الضريبي التعريف ةقم اصداة عدم - أ السبب

 بها الضريبة بدفع ملزما   الحساب صاحب يكون

 التعريف ةقم على الحصول الحساب صاحب قدةة عدم - ب السبب

 يرجى السبب، هذا باختياة قمت حال في(  أو ما يعادله او الضريبي

 الضريبي التعريف ةقم على الحصول في القدةة عدم تسبب شرح

 )ادناه الجدول في

 باختياة قم :مالحظة مطلوب غير الضريبي التعريف ةقم - ج السبب

 المعنية السلطة في المحلي القانون كان حال في فقط السبب هذا

 )السلطة تلك عن صادة ضريبي تعريف ةقم على الحصول تطلبت ال
 

. 

Country/jurisdiction 
of tax residence 

 Taxpayer الموطن الضريبي
Identification 
Number (TIN) 

 If no Taxpayer الضريبي التعريف ةقم
Identification 
Number available 
enter  Reason A, B 
or C 

 ةقم توفر عدم حال في

 الضريبي التعريف

 السبب ادخال يرجى

 )ج( أو )ب(أو  )أ(

1    

2    

3    

 

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

 في التعريف الضريبي ةقم على الحصول على قدةتك عدم تسبب شرح يرجى
 اعاله  )ب( السبب باختياة قمت حال في التالية المربعات

1  

2  

3  
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Part 4 - Declarations and Signature 
 

 التوقيع و االقراةت - 4الجزء  

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 The Bank setting out 
how The Bank 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 am authorized to 
sign for the Account Holder) of all the account(s) to which 
this form relates. 

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 The Bank within thirty (30) days of any 
change in circumstances which affects the tax residency 
status of the Entity identified in this form or causes the 
information contained herein to become incorrect, and to 
provide The Bank with a suitably updated self-certification 
and Declaration within ninety (90) days of such change in 
circumstances. 

الشروط  لبنود  خاضعة تماما   قدمتها التي والبيانات المعلومات بأن أدةك
والتي توضح كيفية اتستخدام  البنك الحساب صاحب عالقة تحكم التي واألحكام

 لتلك المعلومات و تبادلها. البنك

 
 بصاحب المتعلقة والمعلومات االتستماةة هذه في الواةدة المعلومات بأن أقر

 عنها اإلبالغ قد يتم الضريبي لإلبالغ خاضعة( حسابات( حساب وأي الحساب
 (الحسابات) الحساب بهذا االحتفاظ فيها يتم التي الدولة في الضريبية للسلطات

 يكون قد التي أخرى دولأي أو  دولةال لدى الضريبية السلطات مع ومشاةكتها
 بين المبرمة لالتفاقيات وفقا   للضريبة خاضعا  فيها و ا  مقيم الحساب صاحب

 .الحسابات المالية معلومات لتبادل الحكومات
 

المفوض بالتوقيع عن صاحب الحساب على أنني بأنني صاحب الحساب )أو أقر 
 االتستماةة. ذههبها كافة الحسابات( التي تتعلق 

 
 أفضل وكاملة حسب صحيحة اإلقراة هذا في المزودة البيانات كافة بأن أقر

 .معلوماتي
 

 وضع على التي تؤثر الظروف في تغيير بأي يوما   30 خالل  البنك بإبالغ ألتزم
 تجعل التي أو االتستماةة هذه من1 الجزء في المحدد للشخص الضريبي الموطن

 البنك وبتزويد صحيحة، غير االتستماةة في هذه الواةدة والبيانات المعلومات
 .الظروف في التغيير هذا حدوث من يوما   90 خالل محدث ذاتي بإقراة

 

 
Name: _________________________________________ 
 

 

 

_____________________________________________اإلتسم:  
 

Signature: ______________________________________ 
 

_____________________________________________التوقيع:  
 

Date: __________________________________________ 
 

____________________________________________التاةيخ:  
 

 
Note: Please indicate the capacity in which you are signing the form (for 
example ‘Authorized Officer’). If signing under a power of attorney please 
also attach a certified copy of the power of attorney. 

 
Capacity: _______________________________________ 
 

 

 المثال تسبيل على(  هذه االتستماةة على للتوقيع تفوضك  التي الصفة إلى اإلشاةة يرجىمالحظة: 

 إةفاق فيرجى أيضا   قانونية، لوكالة وفقا   االتستماةة هذه على كنت توقع وإذا "(. مفوض وكيل"

 .القانونية الوكالة  أصل  صوةة
 

_____________________: _______________________الصفة  

 
 

FOR INTERNAL USE ONLY 

Signature(s) verified by  

Authorized by  
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Appendix - Definitions التعريفات – ملحق 

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

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

 ويمكن .االتستماةة هذه اتستكمال في لمساعدتكم توفيرها تم وقد مختاةة التعريفات هذه  :مالحظة

 طريق عن الضريبي لإلبالغ الموحدة بالمعايير الخاصة البيانات من المزيد على الحصول

 األنظمة بشأن الضريبي لإلبالغ الموحدة المعايير - والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 للمعايير المرافقة والمالحظات ("CRS") المالية الحسابات معلومات لتبادل اإللكترونية

  التالي الرابط على عليها الحصول ويمكن .المحلي اإلةشادي والدليل الضريبي لإلبالغ الموحدة
: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 
 

 المحلية الضريبية السلطة أو الضريبي بمستشاةكم االتصال فيرجى أتسئلة، أية لديكم كان إذا

 .لديكم
 

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

 holding NFEs that are members of a nonfinancial group;   

 start-up NFEs;  

 NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;   
 treasury centers that are members of a nonfinancial group;   

 Non-profit NFEs. 
An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following 
criteria: 
a. less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar 

year or other appropriate reporting period is passive income and 
less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding 
calendar year or other appropriate reporting period are assets that 
produce or are held for the production of passive income;  

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

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

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

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

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

g. the NFE primarily engages in financing and hedging transactions 
with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and 
does not provide financing or hedging services to any Entity that is 
not a Related Entity, provided that the group of any such Related 
Entities is primarily engaged in a business other than that of a 

 صاحب بأنه المعروف أو المذكوة الشخص يعني“ الحساب صاحب“مصطلح“ الحساب صاحب“

 كان إذا عما النظر بغض وهذا .لديها الحساب بهذا تحتفظ التي المالية المؤتسسة قبل من مالي حساب

 أو الوصي ذكر تم إذا المثال، تسبيل على ولهذا، .الكيان هذا في المسيطرين األشخاص من الشخص

 الحساب صاحب هو الكيان مدير أو الوصي فسيكون المالي، الحساب صاحب أنه على الكيان مدير

 صاحب أنها على الشراكة ذكر تم إذا مشابه، نحو وعلى .االئتمان صندوق مالكي أو مدةاء من بدال  

 .الشراكة في الشركاء من بدال   الحساب صاحب هي الشراكة فستكون المالي، الحساب

 

 آخر شخص لحساب أو لمصلحة ماليا   حسابا   تمتلك التي المالية المؤتسسة غير الشخص، يعامل وال 

 صاحب أنه على وتسيط، أو اتستثماةي مستشاة أو بالتوقيع مفوض أو معين طرف أو وصي أو كوكيل

 .الحساب صاحب أنه على اآلخر الشخص ويعامل الحساب،

 

 المعايير من أي بتلبية قام إذا فاعل مالي غير كيان الفاعل الكيان يكون“ فاعل مالي غير كيان“

 :يلي ما إلى تشير المعايير هذه فإن وبالمجمل، .التالية

 

 واألصول؛ الدخل بسبب فاعلة مالية غير كيانات 

 الجمهوة؛ قبل من أتسهمها تداول يتم مالية غير كيانات 

 قبلها؛ من بالكامل مملوكة كيانات أو مركزية مصاةف أو دولية منظمات أو حكومية كيانات 

 مالية؛ غير مجموعات في أعضاء تكون قابضة مالية غير كيانات 

 جديدة؛ مالية غير كيانات 

 اإلفالس؛ عن الناشئة أو التصفية قيد مالية غير كيانات 

 مالية؛ غير مجموعات في عضو تعتبر التي المالية المراكز  

 ةبحية؛ غير مالية غير كيانات 

 

 :التالية المعايير من أي تلبية تم إذا فاعل مالي غير كيان أنه على الكيان يصنف

 إعداد فترة حققت أو السابقة الميالدية للسنة المالي غير الكيان دخل إجمالي من ٪ 50 من أقل  .أ

 غير الكيان يمتلكها التي األصول قيمة من ٪ 50 من وأقل تسالبا   دخال   المالئمة المالية التقاةير

 أصول على المالئمة األخرى التقرير فترة حازت أو السابقة الميالدية السنة خالل المالي

 تسالب؛ دخل تحقيق لغرض مملوكة أو حققت

 قانونيا   به معترف مالية أوةاق تسوق في منتظم بشكل المالي غير الكيان لدى األتسهم تداول  .ب

 منتظم بشكل أتسهمه تداول تم الذي بالكيان مرتبط كيان عن عباةة المالي غير الكيان كان أو

 قانونيا ؛ به معترف مالية أوةاق تسوق في

 كيان أو مركزي مصرف او دولية منظمة أو حكومي كيان عن عباةة المالي غير الكيان كان  .ج

 أكثر؛ أو أعاله المذكوةة الكيانات أحد قبل من بالكامل مملوك

 

 )جزئيا   أو بالكامل تسواء  ( األتسهم حيازة من أتساتسي بشكل المالي غير الكيان أنشطة كافة تتألف  .د

 تجاةية عمليات في تعمل التي أكثر أو الفرعية الشركات إلحدى الخدمات أو التمويل توفير أو

 الكيان كان إذا الحالة لهذه المؤهل غير الكيان باتستثناء المالية، المؤتسسة أعمال غير أعمال أو

 المال ةأس صناديق أو الخاصة األتسهم صناديق مثل اتستثماةي، صندوق )بأنه ثبت أو( يعمل

 خاصة اتستثماةية وتسائل أي أو الرهن طريق عن األصول شراء صندوق أو االتستثماةي

 الشركات تلك في حصص تملك ثم ومن الشركات تمويل أو على االتستحواذ منها الغرض يكون

 االتستثماة؛ ألغراض مال ةأس كأصول

 

 ولكنه عمل، تسجل أي السابق في لديه وليس أعمال أي اآلن حتى يزاول لم المالي غير الكيان  .ه

 أال شريطة المالية، المؤتسسة أعمال غير أعمال إداةة بغرض أصول في ماله ةأس يستثمر

 تاةيخ من شهرا   24 مروة بعد االتستثناء على للحصول مؤهال   المالي غير الكيان يكون

 المالي؛ غير الكيان لهذا المبدئي التأتسيس

 

 

 تصفية بصدد هو و األخيرة، الخمسة األعوام خالل مالية   مؤتسسة   المالي غير الكيان يكن لم  .و

 المالية؛ المؤتسسة أعمال غير أعمال في عملياته بدء إعادة أو مواصلة يعتزم أنه  أو أصوله

يعملللل الكيلللان غيلللر الملللالي بشلللكل ةئيسلللي فلللي معلللامالت التمويلللل والتحلللوط ملللع أو لصلللالح  .ز

إللللى خلللدمات التمويلللل أو التحلللوط  كيانلللات ذات صللللة ليسلللت مؤتسسلللات ماليلللة، وال يلللوفر

أي كيلللللان لللللليس كيانلللللا  ذو صللللللة، شلللللريطة أن تكلللللون مجموعلللللة أي كيانلللللات ذات الصللللللة 

 أعملللللللال غيلللللللر أعملللللللال المؤتسسلللللللة الماليللللللللة؛ أو تعملللللللل بشلللللللكل ةئيسلللللللي فلللللللي

http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
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Financial Institution; or 
h. the NFE meets all of the following requirements (a “non-profit NFE”) 

: 
i. it is established and operated in its jurisdiction of residence 

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

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

beneficial interest in its income or assets;  
iv. the applicable laws of the NFE’s jurisdiction of residence or the 

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

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

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 holds the position of senior managing official. 
 
“Controlling Person(s)” 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).  
 
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 

 

 )كيان غير مالي غير ةبحي(كافة المتطلبات التالية  غير المالي الالكيان  يلبي .ح

 

 عملية أو خيرية أو دينية ألغراض حصري بشكل القضائي اختصاصه في ويعمل تأتسس .1

 وهو القضائي اختصاصه في ويعمل تأتسس أو تعليمية؛ أو ةياضية أو ثقافية أو فنية أو

 بستنة أو زةاعية منظمة أو عمالية منظمة أو تجاةة غرفة أو أعمال هيئة أو مهنية مؤتسسة

 ؛منفرد بشكل ةاالجتماعي للخدمة الترويج ألغراض تعمل مدنية منظمة أو هيئة أو

 الضريبي؛ لموطنه القضائي االختصاص في الدخل ضريبة من معفى .2

 أصوله؛ أو دخله في منفعة أو خاصة مصلحة يمتلكون أعضاء أو مساهمين فيه ليس .3

 وثائق أو المالي غير الكيان لموطن القضائي االختصاص في بها المعمول القوانين التسمح  .4

 أو المالي غير الكيان لدى أصول أي توزيع أو دخل أي بجني المالي غير الكيان تأتسيس

 األنشطة لتنفيذ وفقا   يكون ما غير خيري غير كيان أو خاص شخص لمصلحة اتستخدام

 كدفعة أو المزودة، الخدمات عن مقبول لتعويض كدفعة أو المالي، غير الكيان لدى الخيرية

 و المالي؛ غير الكيان اشتراها التي للممتلكات العادلة السوق قيمة تمثل

 وثائق أو المالي غير الكيان لموطن القضائي االختصاص في بها المعمول القوانين اقتضاء .5

 المؤتسسات أو الحكومية الكيانات على أصوله كافة توزيع المالي غير الكيان تأتسيس

 لحكومة أصوله تؤول أن أو المالي، غير الكيان تصفية أو حل عند الربحية غير األخرى

 .له تابع تسياتسي تقسيم أي أو المالي غير للكيان القضائي الموطن اختصاص

 قد )المتحدة الواليات منطقة في الفاعلة المالية غير األجنبية الكيانات مثل(  الكيانات بعض :مالحظة

 األجنبية للحسابات الضريبي االلتزام لقانون وفقا   الفاعل غير المالي األجنبي الكيان لوضع تؤهل

 .لإلبالغ الضريبي الموحدة للمعايير وفقا   الفاعل المالي غير الكيان لوضع ليس ولكن

 

 أشخاص( طبيعي شخص قبل من عام بشكل تتم مماةتسة هي ما كيان   على السيطرة"السيطرة" 

 تسبيل على( معينة مئوية نسبة أتساس على تتم ما عادة  (المطلق  المسيطر ملكية حق يمتلك )طبيعيين

 يماةتسون )طبيعيين أشخاص (طبيعي شخص وجود عدم حال وفي .الكيان في ))٪ 25المثال

 )المسيطرين األشخاص(المسيطر الشخص فسيكون الملكية، حقوق طريق عن السيطرة صالحيات

 طريق عن الكيان على السيطرة صالحيات يماةتسون )طبيعيين أشخاص(طبيعيا   شخصا   الكيان على

 صالحيات يماةتسون طبيعيينأشخاص  أو طبيعي شخص إلى التعرف عدم حال وفي .أخرى وتسائل

 وفقا   الضريبي لإلبالغ الخاضع الشخص فيعتبر الملكية، حقوق طريق عن الكيان على السيطرة

 .كبير إداةي مسؤول منصب يتقلد الذي الطبيعي الشخص بأنه الضريبي لإلبالغ للمعايير الموحدة

 

 بمماةتسة يقوم طبيعي شخص عن عباةة هو" )المسيطرين األشخاص(المسيطر "الشخص

 فينبغي فاعل، غير مالي غير كيان بأنه الكيان ذلك حال معاملة وفي .الكيان على السيطرة صالحيات

 لإلبالغ أشخاص خاضعون هم المسيطرين األشخاص كان إذا ما تحديد عندئذ المالية المؤتسسة على

 من 10 التوصية في المبين النحو على  "المستفيد المالك" مصطلح التعريف هذا ويقابل .الضريبي

 . 2012) فبراير في تبنيه تم لما وفقا  (  المالية اإلجرائية المهام توصيات

 

 الشخص هو يكون  )المسيطرين األشخاص(  المسيطر الشخص فإن االئتمان، صندوق حالة وفي

 أشخاص وأي المستفيدين  )فئات(فئة  أو المستفيد أو  )إن وجد( الحماية أو األمانة أو بالتسوية المكلف

 ذلك في بما(االئتمان  صندوق على مطلقة فاعلة تسيطرة صالحيات يماةتسون آخرين طبيعيين

 أو األمانة أو بالتسوية المكلفين األشخاص معاملة وينبغي .)المتسلسلة الملكية أو السيطرة صالحيات

 الضريبي لإلبالغ الموحدة ا للمعايير وفق المستفيدين )فئات(فئة  أو والمستفيدين )وجدوا إن( الحماية

 يماةس منهم أيا   كان إذا عما النظر دوما ، بغض ائتمان صندوق على مسيطرين أشخاص انهم على

 .ال أم االئتمان صندوق أنشطة على السيطرة صالحيات

 

 فتشترط كيان، هو ائتمان صندوق على بالتسوية المكلف  )األشخاص(  الشخص كان حال وفي

 لدى أيضا   المسيطرين األشخاص تحديد عندئذ للمؤتسسات المالية الضريبي لإلبالغ الموحدة المعايير

 .االئتمان على صندوق مسيطرين كأشخاص بصفتهم عنهم اإلبالغ ينبغي ومتى بالتسوية المكلفين

 

 الذين األشخاص يعني المصطلح هذا فإن االئتمان، صندوق غير ةقانوني شخصية وجود حال وفي

 .مماثلة أو مشابهة مناصب يتقلدون

 

 أعماله، من أتساتسي كجزء يبقي، كيان أي تعني" ورا  الماليةاأل  حفظ  لخدمات مزودة "مؤسسة

 األصول على القابضة للجهة الكيان دخل ينسب إجمالي حيث وهنا .الغير لحساب مالية أصول على

    :الكيان خالل دخل إجمالي من ٪ 20 تتجاوز أو تساوي التي الصلة ذات المالية والخدمات المالية

 قبل )ميالدية غير تسنة حساب فترة من األخير اليوم أو( ديسمبر 31 في تنتهي أعوام ثالثة فترة (1)

 .أقصر يكون أيهما الكيان، فيها يوجد كان التي الفترة ((2أو   التحديد هذا فيها يتم التي السنة

 

 المصرفية للخدمات العادي السياق في الودائع يقبل كيان أي تعني اإليداع" لخدمات مزودة "مؤسسة

 .المشابهة األعمال أو

 

        األجنبية للحسابات الضريبي االلتزام قانوناألجنبية"  للحسابات الضريبي االلتزام "قانون

(FATCA) حوافز قانون من كجزء المتحدة الواليات حكومة الصادة عن التشريعي النظام هو 

 قانون االلتزام وينشئ 2010. ماةس 18 بتاةيخ الصادة ووظائف عمل فرص لتوفير التشغيل

 تسداد لغرض بها واالحتفاظ جديدة وبيانات معلومات عن إبالغ نظام األجنبية للحسابات الضريبي

 .األمريكية غير األخرى والكيانات األمريكية المالية غير المؤتسسات لبعض دفعات
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ordinary course of a banking or similar business. 
 
“FATCA” 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).  
 
 
“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. 
 
"International Organization" means any international organization or 
wholly owned agency or instrumentality thereof. This category includes 
any intergovernmental organization (including a supranational 
organization) (1) that is comprised primarily of governments; (2) that has 
in effect a headquarters or substantially similar agreement with the 
jurisdiction; and (3) the income of which does not inure to the benefit of 
private persons. 
 
“Investment Entity” includes two types of Entities: 
an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following 
activities or operations for or on behalf of a customer: 

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 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” The term “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 in 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 Organization or Central Bank, 
other than with respect to a payment that is derived from an 

 المؤتسسات أو الشركات مثل قانونية، شخصيات أو اعتباةي شخص يعني) كيان (مصطلح“ كيان“

هذا المصلح يعني أي شخصية غير األفراد )الشخص .المنظمات أو االئتمان صناديق أو الشراكات أو

 الطبيعي(.

 

 لخدمات مزودة ( أو )مؤتسسةاألوةاق المالية  حفظ  لخدمات مزودة )مؤتسسة يعنيمالية"  "مؤسسة

 المحلي اإلةشادي الدليل على االطالع يرجى (.محدد تأمين )شركة أو اتستثماةي( )كيان اإليداع( أو

 تنطبق التي اإليضاحية  من المزيد على للحصول الضريبي لإلبالغ الموحدة والمعايير الصلة ذو

 .المالية المؤتسسات على

 

تعني أي منظمة دولية أو منظمة مملوكة بالكامل لوكالة أو جزء منها. تشتمل  :"المنظمات الدولية"

( تتألف  1هذه الفئة على أي منظمة دولية حكومية دولية ) باإلضافة إلى المنظمات فوق الوطنية( )

( لديها أكثر من مقر أو إتفاقات مماثلة إلى حد كبير مع السلطة القضائية 2بشكل أتساتسي من حكومات )

 .العادييندخلها ال يصب في مصلحة األفراد  (3)

 

 :الكيانات من نوعين على يشتملاستثماري"  "كيان

 

 عميل   عن بالنيابة أو باألصالة أكثر أو التالية العمليات أو األنشطة أحد من أعماال   يزاول كيان .1

 :ةئيسي بشكل ما

 

  ت، اإليداع، المشتقاالشيكات، الكمبياالت، شهادات )تداول السندات في السوق المالية

الفائدة  أدوات معدلمعدالت فائدة الصرف، ؛ صرف العمالت األجنبية، (...الخ

 والمؤشر؛ األوةاق المالية القابلة للتحويل؛ أو تداول عقود السلع المستقبلية؛

 إداةة المحافظ الفردية والجماعية؛ أو 

 أشخاص عن بالنيابة األموال أو المالية األصول إداةة أو ات خالف ذلك، تستثماةأي ا 

 .آخرين

 

 

 .للعميل ملزمة غير االتستثماةية المشوةة تقديم على العمليات أو األنشطة هذه تشتمل ال

 

 "(أخرى مالية مؤتسسة قبل من المداة االتستثماةي الكيان)") اتستثماةي كيان)الثاني" النوع " .2

 في التداول أو االتستثماة إعادة أو لالتستثماة ةئيسي بشكل دخله إجمالي ينسب كيان أي هو

 الحفظ لخدمات مزودة مؤتسسة يكون آخر كيان قبل من الكيان يداة حيث المالية األصول

 الكيان من األول النوع أو محدد تأمين أوشركة اإليداع لخدمات مزودة مؤتسسة أو األمين

 .االتستثماةي

 

 مالية مؤسسة قبل من ومدار مشارك غير قضائي اختصاص في الموجود االستثماري )الكيان

اختصاص قضائي غير مشاةك ويداة بواتسطة مؤتسسة مالية أخرى  يوجد في كيان أي هو أخرى(

 التداول أو االتستثماة إعادة أو التستثماةعلى  ا ةئيسي بشكل ادخله إجمالي يعزا وهي أي مؤتسسة

مؤتسسة مالية غير  ( 2و) مالية مؤتسسة قبل من يداة (1الكيان) كان حال في المالية األصول في

 مشاةكة في اإلختصاص القضائي. 

 

 

 إذا آخر كيان " قبل من مداةا  " الكيان يكون أخرى" مالية مؤسسة قبل من مدار استثماري "كيان

 الكيان عن بالنيابة للخدمة مزودة أخرى جهة طريق أو عن مباشر بشكل إما المدير، الكيان قام

 .اتستثماةي كيان»تعريف  في أعاله (1) المادة في المبينة العمليات أو األنشطة من أي بتوفير المدير،

 

 

 أو بالكامل تسواء  ( اآلخر الكيان أصول إلداةة تقديرية تسلطة لديه كان إذا فقط آخر كيانا   الكيان يدير

 أو المالية غير الكيانات أو المالية المؤتسسات من قبل مزيج من الكيان إداةة حال . و في)جزئيا  

 مؤتسسة أو لخدمات اإليداع مزودة مؤتسسة يكون آخر كيان قبل من مداة بأنه الكيان فيعتبر األفراد،

 أي كان حال في األول، النوع من اتستثماةي كيان أو محدد تأمين شركة أو األمانة لخدمات مزودة

 .اآلخر هو الكيان المداةة الكيانات من

 

 

 .مالية   مؤتسسة   يكون ال كيان أي هو مالي" غير "كيان

 

 :تكون مالية مؤتسسة أية تعني الضريبي" لإلبالغ خاضعة غير مالية "مؤسسة

 بشأن التزام من مشتقة بدفعة يتعلق ما غير مركزي، مصرف أو دولية منظمة أو حكومي كيان 

 الحافظ لخدمات مزودة مؤتسسة أو محدد تأمين فيه شركة تشترك نوع من تجاةي مالي نشاط

 اإليداع؛ لخدمات مزودة مؤتسسة أو األمين

 معاش صندوق أو ضيقة مشاةكة ذو تقاعد صندوق أو واتسعة مشاةكة ذو تقاعد صندوق 

 ائتمان بطاقات إصداة جهة أو مركزي مصرف دولية أو منظمة أو حكومي كيان لدى تقاعدي

 مؤهلة؛

 أو معفاة؛ جماعية اتستثماةية وتسيلة 

 الصندوق هذا على األمين يكون حيث ائتمان صندوق :األمين قبل من موثق ائتمان صندوق 

 اإلبالغ يطلب التي المعلومات كافة عن ويبلغ لإلبالغ الضريبي خاضعة مالية مؤتسسة هو
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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 Financial Institution defined in a countries/jurisdictions 
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” Under the CRS a “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. 
 

“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” 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” 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/jurisdiction 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 

above  
 a Governmental Entity;  
 an International Organization;   

 a Central Bank; or   
 A Financial Institution (except for Investment Entities 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 
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 

 صندوق االئتمان؛ لدى الضريبي لإلبالغ الخاضعة الحسابات كافة بشأن عنها

 لإلبالغ خاضعة غير مالية مؤتسسة بصفتها للدول المحلي القانون في محددة أخرى مؤتسسة أية 

 .الضريبي

 

 هذا يقوم أن يقضي معه اتفاق إبرام تم قضائي اختصاص هو المشارك" القضائي "االختصاص

 .الضريبي لإلبالغ الموحدة المعايير في الواةدة المعلومات والبيانات بتوفير القضائي االختصاص

 

 :تعني مشارك" قضائي اختصاص في مالية "مؤسسة

 أي تستثني ولكن مشاةك، قضائي اختصاص في للضريبة خاضعة   تكون مالية مؤتسسة أية .1

 و القضائي، االختصاص خاةج ذلك الموجود المالية المؤتسسة لتلك فرع

 حال في مشاةك، قضائي اختصاص في للضريب خاضعا   يكون ال مالية لمؤتسسة فرع أي .2

 .المشاةك القضائي هذه االختصاص في موجودا   الفرع ذلك كان

 

 غير المالي غير الكيان) الضريبي، لإلبالغ الموحدة للمعايير وفقا   "فاعل غير مالي غير كيان"

 :أي يعني (الفاعل

 و فاعل؛ يكون ال مالي غير كيان .1

 .أخرى مالية مؤتسسة قبل من ومداة مشاةك غير قضائي اختصاص في كائن اتستثماةي كيان .2

 

 اآلخر، الكيان على يسيطر كيان أي كان إذا آخر لكيان صلة( ذو )كيان يعتبر الصلة" ذو "الكيان

من  %53، وتشمل السيطرة المباشرة والغير مباشرة ألكثر من للسيطرة خاضعين كليهما كانا أو

 األصوات وقيمة المنشأة.

 

 يملكه حساب يعني الضريبي( لإلبالغ خاضع مصطلح )حساب الضريبي" لإلبالغ خاضع "حساب

 المسيطرين األشخاص أحد مع فاعل وغير مالي غير كيان أو يملكه أكثر أو للضريبة خاضع شخص

 .الضريبي لإلبالغ خاضعون أكثر أو

 

 لديه الضريبي لإلبالغ خاضع قضائي اختصاص الضريبي" لإلبالغ خاضع قضائي "اختصاص

 الحسابات المالية معلومات بتقديم التزام

 

 في للضريبة خاضعا   ا  مقيم يكون كيان هو الضريبي" لإلبالغ خاضع قضائي اختصاص "شخص

 إلى بالرجوع – القضائي االختصاص ذلك لقوانين وفقا   لإلبالغ الضريبي خاضع قضائي اختصاص

 الشراكة أو الشراكة مثل والكيان .خاللها من يداة أو الكيان فيها تأتسس التي الدولة في المحلية القوانين

في  مقيمك تسيعامل الضريبية لألغراض ا  مقيم ليس مشابه قانوني ترتيب أو المحدودة المسؤولية ذات

 ليس أنه على الكيان إشهاد حال في ولذلك، .الفاعلة إداةته مكان فيه يقع الذي القضائي االختصاص

 .الرئيسي مكتبه عنوان ذكر مع االتستماةة اتستكمال فينبغي عليه الضريبية، لألغراض مقر لديه

 

 الضريبية المواثيق في الواةدة الفصل القوانين على االعتماد مكانين في ةمقيمال الكيانات تعتمد قد

 .الضريبية لألغراض مكان موطنها تحديد ألغراض )الحالة حسب(

 

 لإلبالغ خاضع قضائي اختصاص )شخص أنه على يعرف“ الضريبي لإلبالغ خاضع شخص“

 :غير الضريبي(،

 أكثر؛ أو واحدة مالية أوةاق تسوق في منتظم بشكل أتسهمها تداول يتم مؤتسسة •

 (؛1) البند في مذكوةة مؤتسسة لدى عالقة ذات كيان تكون مؤتسسة أية •

 حكومي؛ كيان •

 دولية؛ منظمة •

 أو مركزي؛ مصرف •

 من )(ب6) أ الفرعية الفقرة في المبين االتستثماةي بالكيان يتعلق ما باتستثناء( مالية مؤتسسة •

 .مشاةك قضائي اختصاص في مالية مؤتسسات تعد ال التي الضريبي لإلبالغ الموحدة المعايير

 كيانات بصفتها االتستثماةية الكيانات هذه معاملة يتم ذلك، من وبدال  

 .فاعلة غير مالية غير

 إذا قضائي اختصاص في الضريبية لألغراض يقيم كيان عام، بشكل الضريبية" لألغراض مقيم"ل

 المواثيق ذلك في بما( القضائي االختصاص ذلك لقوانين ضريبة، وفقا   فيه تسيدفع أو يدفع كان

 مشابهة، طبيعة ذو معياة آخر أي أو تأتسيسه أو إداةته مكانه أو إقامته محل بسبب وذلك ،)الضريبية

 مكانين في ةمقيمال الكيانات وبإمكان .القضائي االختصاص ذلك في موجودة مواةد من فقط وليس

 الموطن حاالت لحل )الحالة حسب( الضريبية المواثيق في الواةدة الفصل على القوانين االعتماد

 ذات الشراكة أو الشراكة مثل والكيان .الضريبية لألغراض موطنها مكان تحديد ألغراض المزدوج

 مقيمك تسيعامل الضريبية لألغراض ا  مقيم يكون ال الذي مشابه قانوني ترتيب أو المحدودة المسؤولية

 خاضع مقيمك االئتمان صندوق ويعامل .الفاعلة إداةته مكان فيه يقع الذي القضائي االختصاص في

 من المزيد على وللحصول .للضريبة خاضعا   ا  مقيم أكثر أمنائه أو أحد كان حال في للضريبة

 الرابط على أو االطالع الضريبي مستشاةكم إلى التحدث يرجى الضريبي، الموطن حول المعلومات

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

 

 التي  )التأمين لشركة القابضة الشركة أو(  تأمين شركة يكون كان أي يعني محدد" تأمين "شركة

 .تسنويا   بالدفع التزام ذو عقد أو نقدية قيمة ذو عقد تأمين بشأن دفعات بسداد ملزمة أو تصدة

 

 الوظيفي المكافئ أو الضريبي التعريف ةقم يعادلها( يعنيأو ما ”(TIN) (الضريبي التعريف رقم“

 من فريدة مجموعة عن عباةة الضريبي التعريف ةقم ويعتبر .الضريبي التعريف ةقم غياب ظل في

http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
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determining their residence for tax purposes. An Entity such as a 
partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that 
has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the 
jurisdiction in which its place of effective management is situated. A trust 
is treated as resident where one or more of its trustees is resident. For 
additional information on tax residence, please talk to your tax adviser or 
see the following link: 
http://www.oecd.org/tax/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’) 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: 
http://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. 

 إداةة ألغراض الكيان أو الفرد لتحديد والمستخدمة الكيان أو للفرد المخصصة األةقام او/و الحروف

 حول البيانات من المزيد على الحصول ويمكن .القضائي االختصاص ذلك في الضريبية القوانين

  : التالي الرابط على المقبولة الضريبية التعريف أةقام
 http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 
 

 القضائية االختصاصات هذه ولكن .ضريبي تعريف ةقم تصدة ال القضائية االختصاصات بعض

 األةقام من النوع هذا على األمثلة وتشتمل .مماثل تعريف مستوى مع متكاملة ةقامأ تستخدم ما غالبا  

 تسجيل وةقم الخدمة ةقم /وةمزالمدني   رقمالو االجتماعي التأمين /الضمان ةقم على لألفراد بالنسبة

 .مقيمال

 

 

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

