Common Reporting Standards: Entity
Self-Certification Form
Please read these instructions before completing the form.
Why are we asking you to complete this form?

:المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي المشترك
نموذج اإلقرار الضريبي الذاتي للشركات
.يرجى قراءة هذه التعليمات قبل إستيفاء النموذج
لماذا نطالبك بإكمال هذا النموذج؟

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

من أجل المساعدة في الحفاظ على سالمة النظم الضريبية
وتبسيط االمتثال الضريبي العابر للحدود قامت الحكومات في
جميع أنحاء العالم بفرض شرط جمع واإلبالغ عن معلومات جديدة
 و يعرف النظام الحديث لإلبالغ بالمعايير.للمؤسسات المالية
.)الموحدة لإلبالغ الضريبي المشترك (سي آر إس

Under the CRS, we are required to determine the jurisdiction
where our business banking customers are ‘tax resident’ (this will
usually be where you are liable to pay corporate income taxes). If
you are a tax resident in any jurisdictions, other than the United
States of America or the United Arab Emirates (the UAE), we may
need to provide the UAE’s tax authority information regarding your
overseas tax residence, along with other information relating to
your account(s). This information may then be shared with the tax
/ regulatory authorities in any other country / countries where
you are tax resident.

 نحن مطالبون بتحديد،بموجب المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي
نطاق اإلختصاص الضريبي حيث أن عمالءنا الذين يحصلون على
الخدمات المصرفية التجارية هم عبارة عن « مقيمين خاضعين
للضرائب» (سيتم تطبيق ذلك عادة إذا كنت من المكلفين بدفع
 و إذا كنت مقيم خاضع للضريبة في.)ضرائب الدخل للشركات
 بخالف الواليات المتحدة األمريكية،أي نطاق اختصاص ضريبي
 قد نحتاج إلى تقديم،)أو اإلمارات العربية المتحدة (يو إيه إي
معلومات إلى السلطات الضريبية اإلماراتية بخصوص الموطن
 إلى جانب بعض المعلومات،الضريبي الخاص بك خارج الدولة
 و قد تتم مشاركة هذه.)األخرى بخصوص حسابك (حساباتك
/ التنظيمية في أي دولة/ المعلومات مع السلطات الضريبية
.دول تكون فيها مقيم خاضع للضريبة

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 and
partnerships except sole traders) should complete this form.
If you are a retail banking customer or a sole trader, complete
an ‘Individual Tax Residency Self-Certification Form’ (CRS-I).
Similarly, if you are a Controlling Person of an Entity, complete the
‘Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form’ (CRSCP).
For joint account holders, a copy of the form should be completed
for each account holder.
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. Please also provide us with evidence of the authority
under which you are acting.
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إستيفاء هذا النموذج سيضمن حصولنا على معلومات دقيقة و
 و في حال تغيرت.حديثة بخصوص الموطن الضريبي الخاص بك
ظروفك أو أصبحت أي من المعلومات المقدمة في هذا النموذج
 برجاء إخطارنا على الفور و تقديم إقرار ضريبي،غير صحيحة
.محدث
من الذي يتوجب عليه إستيفاء نموذج اإلقرار الضريبي
الذاتي للشركات؟
يتعين على عمالء الخدمات المصرفية التجارية (التي تتضمن
)جميع األعمال التجارية والشراكات باستثناء المنشآت الفردية
 إذا كنت من عمالء التجزئة.أن يقوموا بإستيفاء هذا النموذج
 عليك استيفاء نموذج اإلقرار الضريبي،المصرفية أو منشأة فردية
 وبالمثل إذا.)الذاتي للموطن الضريبي لألفراد (سي آر إس – آي
 قم باستيفاء نموذج اإلقرار،كنت الشخص المتحكم في الكيان
الضريبي الذاتي للموطن الضريبي للشخصيات المتحكمة
.) سي بي-(سي آر إس
 يتعين إستيفاء نسخة،بالنسبة ألصحاب الحسابات المشتركة
.من هذا النموذج لكل صاحب حساب على حده
حتى إذا قمت بالفعل بتقديم المعلومات المرتبطة بقانون
االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة لحكومة الوالیات المتحدة
 قد ال تزال بحاجة إلى تقديم معلومات إضافية،)(إف إيه تي سي إيه
وفقًا للمعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي سي آر إس حيث أنها
.تعتبر قواعد مستقلة
 على سبيل.4 يرجى إبالغنا عن الصفة التي توقع بها في جزء
 قد تكون مسؤول مفوض عن األعمال التجارية أو أحد،المثال
. كما يرجى إفادتنا بدليل حول السلطات المخولة لك.األمناء
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Where to go for further information?
If you have any questions about this form or these instructions
please contact your sales manager, visit a sales centre or call us.
The ‘Organization 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
‘Automatic Exchange of Information’ (AEOI) 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 permitted to give tax advice.
You can find a list of definitions for terms used in this form, in the
Appendix.
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من أين يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات؟
إذا كان لديك أي استفسارات حول هذا النموذج أو هذه التعليمات
 أو زيارة أي فرع من الفروع،يرجى االتصال بمدير العالقات الخاص بك
.أو االتصال بنا
طورت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) القواعد
التي تستخدمها جميع الحكومات المشاركة في هيئة المعايير
الموحدة لإلبالغ الضريبي و يمكن االطالع عليها على الموقع
:)اإللكتروني الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات (إيه إي أو أي
.www.oecd.org/tax/automatic-exchange
إذا كان لديك أي إستفسار حول كيفية تحديد وضع الموطن
 يرجى زيارة موقع منظمة التعاون اإلقتصادي،الضريبي الخاص بك
والتنمية أو سؤال مستشار ضريبي متخصص حيث أننا لسنا
.مخولين بتقديم إستشارات ضريبية
يمكنك االطالع على قائمة تعريفات المصطلحات المستخدمة
.في هذا النموذج في الملحق
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Entity Tax Residency
Self-Certification Form - CRS - E
Please complete Parts 1– 3 in BLOCK CAPITALS

Part 1 - Identification of Account Holder
A. Legal Name of Entity / Sales centre:

B. Country of Incorporation of Entity:

C. Principal Office Address:
House / Apt / Suite
Street
Town / City / Emirate
Country
P.O. Box number / Zip code
Telephone number

نموذج اإلقرار الضريبي الذاتي
للشركات
. بحروف واضحة3 - 1 يرجى استيفاء قسم

 – تعريف صاحب الحساب1 قسم
: الفرع/ االسم القانوني للشركة.أ

: دولة تأسيس الشركة.ب

: عنوان المكتب الرئيسي.ج
: جناح/ شقة/ منزل
		 :الشارع
: اإلمارة/المدينة
		 :الدولة
: الرمز البريدي/رقم صندوق البريد
		 :رقم الهاتف

D. Mailing Address (please complete this section only if address  العنوان البريدي(يرجى استيفاء هذا البند فقط إذا كان.د
is different from the address in Section C):
House / Apt / Suite
Street
Town / City / Emirate
Country
P.O. Box number / Zip code
Telephone number
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:)العنوان يختلف عن العنوان المذكور في البند ج
: جناح/ شقة/ منزل
		 :الشارع
: اإلمارة/المدينة
		 :الدولة
: الرمز البريدي/رقم صندوق البريد
		 :رقم الهاتف
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 – نوع الشركة2 قسم

Part 2 - Entity Type
1. Please provide the Account Holder’s status by ticking one of
the following boxes.
a) Financial Institution – Investment Entity
(i) An Investment Entity managed by another Financial
Institution which is not a Participating Jurisdiction
Financial Institution (Note: if ticking this box please
also complete Part 2 (2) below)

يرجى تقديم حالة مالك الحساب عن طريق التأشير على أحد.1
.المربعات التالية
 مؤسسة مالية – مؤسسة إستثمارية.أ

)شركة استثمار تعمل في دولة غير مشاركة وتدار1(
 في حال:عن طريق مؤسسة مالية أخرى (مالحظة
)2( 2  يرجى اكمال الجزء،التأشير على هذا المربع
.أدناه
.) مؤسسة استثمارية أخرى2(

(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
If you have ticked c), please provide details of why the Account
Holder would be considered an Active NFE:

d) Passive NFE (Note: if ticking this box please also

complete Part 2(a) below)
2. If you have ticked 1a) (i) or 1(d) above, then please:

 مؤسسة تمارس،مؤسسة مالية – مؤسسة إيداع.ب
 أو شركة،نشاط الحفظ األمين لألوراق المالية
تأمين محددة
 إن،في حال التأشير على المربع أ) أو ب) المذكورة أعاله برجاء تقديم
 رقم تعريف الوسيط العالمي الخاص بمالك الحساب (“جي،وجد
آي آي إن”) المطلوب ألغراض قانون االمتثال الضریبي للحسابات
،)األجنبیة لح ومة الوالیات المتحدة (إف إيه تي سي إيه
–

–

–

 مؤسسة غير مالية نشطة.ج
 برجاء تقديم تفاصيل حول سبب،)ي حال التأشير على المربع ج
:اعتبار صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة

 في حال:(د) مؤسسة غير مالية غير نشطة (مالحظة
.) (أ) الوارد أدناه2 التأشير على هذا المربع يرجى اكمال جزء
: يرجى، (د) الواردين أعاله1 ) أو1( ) أ1  في حال التأشير على المربع.2

a) I ndicate the name of any Controlling Person(s) of the Account
Holder

تحديد اسم أي شخصية (شخصيات) متحكمة لصاحب.أ
الحساب

b) C
 omplete “Controlling Person tax residency self-certification
form” for each Controlling Person.

إستيفاء ”نموذج اإلقرار الضريبي الذاتي للشخصيات.ب
.المتحكمة” لكل شخصية متحكمة على حده

Note: If there are no natural person(s) who have a controlling
ownership interest or exercise control of the Entity
through other means 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)

أشخاص طبيعييــن/ فـي حـال عـدم وجــود شخص:مالحظة
 عندهــا،للتحكــم فــي ملكيــة الفائــدة
وبموجـب معيـار اإلبالغ المشـترك يكـون الشـخص
المبلـغ هـو الشـخص الطبيعــي الــذي يشــغل
 (انظر تعريف.منصــب إداري رفيــع بالشــركة
.)الشخص المتحكم الوارد بالملحق

3. Please provide below, details of any Related Entity that is an
account holder with us.

 يرجى أدناه ذكر أي تفاصيل عن أي شركة مرتبطة تكون.3
.هي صاحب الحساب لدينا
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Part 3 - Country of Residence for Tax Purposes
and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent (“TIN”) (see
Appendix)

Please complete the following table indicating (i) where the
Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder’s TIN
for each country indicated.
If the Account Holder is not a tax resident in any jurisdiction (e.g.
because it is fiscally transparent), please indicate that on line 1 and
provide its place of effective management or country in which its
principal office is located.
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 where appropriate:
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 the

Account Holder is unable to obtain a TIN in the below
table if you have selected this reason)

 – الموطن الضريبي و رقم التعريف3 قسم
الضريبي المرتبط أو ما يعادله من رقم تعريف
وظيفي(”تي أي إن“) (يرجى االطالع على
)الملحق
) المكان الذيi( يرجى إكمال الجدول التالي الذي يشير إلى
) رقمii( يكون فيه مالك الحساب مقيمًا خاضعًا للضريبة و
.التعريف الضريبي لصاحب الحساب في كل دولة مشار إليها
إذا لم يكن مالك الحساب مقيمًا خاضعا للضريبة في أي نطاق
 برجاء،) لكونه ذو شفافية مالية،إختصاص (على سبيل المثال
 وذكر مكان اإلدارة الفعلي أو الدولة التي1 توضيح ذلك في سطر
.يقع فيها المكتب الرئيسي
إذا كان صاحب الحساب مقيمًا خاضعًا للضريبة في أكثر من ثالث
 و إذا لم يكن رقم التعريف. يرجى استخدام نموذج منفصل،دول
الضريبي متوفر برجاء ذكر السبب المالئم (أ) أو (ب) أو (ج) عندما
:يكون ذلك مناسبا
أن الدولة التي يعتبر صاحب الحساب مطالبًا فيها بدفع: السبب أ
.الضريبة ال تصدر أرقام تعريف ضريبية للمقيمين فيها
ال يمكن لصاحب الحساب الحصول على رقم تعريف: السبب ب
ضريبي أو أي رقم مشابه (برجاء توضيح سبب عدم
قدرة صاحب الحساب على الحصول على رقم تعريف
ضريبي في الجدول التالي وذلك في حال اختيار هذا
.)السبب
. ال حاجة لرقم تعريف ضريبي: السبب ج

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.

Country of tax residence

يرجى اختيار هذا السبب فقط في حال كانت السلطات: :مالحظة
في دولة الموطن الضريبي المدرجة أدناه ال تشترط
.اإلفصاح عن رقم التعريف الضريبي

TIN

If no TIN is available, enter Reason A, B or C

1.
2.
3.

إذا كان رقم التعريف الضريبي غير
)متوفر فيرجى إدراج السبب (أ) أو (ب) أو (ج

رقم التعريف الضريبي

دولة الموطن الضريبي
.١
.2
.3
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Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you entered Reason B above.

1.

2.

3.

يرجى التوضيح في الحقول التالية سبب عدم القدرة على الحصول على رقم تعريف ضريبي في حال اختيار
:السبب (ب) المذكور أعاله

.١

.2

.3

November 2019

Page 6 of 11

 – اإلقرارات والتوقيع4 قسم

Part 4 - Declarations and Signature
I understand that the information supplied by me is governed by
Deem’s General Terms and Conditions.

أتفهم أن المعلومــات المقدمــة مــن قبلــي تحكم من خالل أحكام
.الشـروط واألحكام العامة الخاصة بديم

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

أقـر أن المعلومـات المذكـورة فـي هـذا النموذج باإلضافة إلى المعلومات
حســابات التي من الممكن/التــي تخــص صاحــب الحســاب وأي حساب
 التنظيمية فــي الدولة/أن يتم التبليــغ عنهــا إلى الســلطات الضريبيــة
 وكذلــك مــن الممكــن تبادلهــا مــع الســلطات،التي بها الحســاب
 دول أخرى والتي قد يكون فيها صاحب/ التنظيمية لدولة/الضريبيــة
الحساب مقيمــا بهــا ألغراض الضريبــة وذلــك عمالً باالتفاقيات الدوليـة
الدول التــي/الخاصـة بتبـادل معلومـات الحسـاب المالـي مـع الدولة
.الحســابات/تحتفــظ بالحساب

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

وأشــهد بأننــي المفــوض بالتوقيــع على هذا النموذج لصاحــب
الحســابات التــي يتعلــق بهــا/الحســاب فيمــا يخــص جميــع الحساب
.هــذا النمــوذج

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 the Account Holder has notified
and obtained the consent of those persons to the provision of
such information to (i) Deem Finance L.L.C. (ii) the tax / regulatory
authorities in the UAE and (iii) tax / regulatory authorities of
another country / countries in which the Account Holder may
be tax resident, pursuant to intergovernmental agreements to
exchange financial account information.

وأقر بأن جميـع المعلومات التي قدمتها فـي هـذا اإلقرار والمرتبطة بأي
شخص آخر (مثل الشخص المتحكم أو أي شخص آخر مبلغ يتعلق به هذا
النموذج) وأن صاحب الحساب قد أبلغ وحصل على موافقة هؤالء األشخاص
) السلطاتii( .م.م.) ديم للتمويل ذi( لتقديم هذه المعلومات إلى
) السلطاتiii( التنظيمية في اإلمارات العربية المتحدة و/ الضريبية
 دول أخرى قد يكون فيها صاحب/ التنظيمية في أي دولة/ الضريبية
 وفقًا لالتفاقيات الدوليـة الخاصـة بتبـادل،الحساب مقيم ألغراض ضريبية
.معلومـات الحسـاب المالـي

I declare that all statements made in this declaration are, to
the best of my knowledge and belief, correct and complete.

أقر أن كافة اإلفادات الواردة في هذا اإلقرار صحيحة وسليمة وفق
.أفضل معرفة واعتقاد لدي

The Account Holder undertakes to advise Deem Finance L.L.C.
within 30 days of any change in circumstances which affects
the tax residency status of the Account Holder identified in
Part 1 of this form or causes the information contained herein
to become incorrect (including any changes to the information
on Controlling Persons identified in Part 2 question 2a), and
to provide Deem Finance L.L.C. a suitably updated selfcertification and declaration within 60 days of such change in
circumstances.

 يوم30  خالل.م.م.يتعهد صاحب الحساب بأن يقدم لديم للتمويل ذ
من أي تغيير في الظروف التي تؤثر على حالة الموطن الضريبي
) من هذا النموذج أو1( لصاحب الحساب المعرف في القسم
تسبب أن تصبح المعلومات الواردة في هذا النموذج غير صحيحة
(بما في ذلك أي تغييرات في المعلومات التي تحكم األشخاص
 وأن أقدم إلى ديم،) (أ2  نقطة رقم،)2( المتحكمين في القسم
60  إقرار ضريبي ذاتي مناسب وإقرار محدث خالل.م.م.للتمويل ذ
.يوم من ذلك التغير في الظروف

:االسم

Name:

SIGN HERE

SIGN HERE
Date:

(DD)

/

(MM)

/

(YYYY)

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

(DD)

/

(MM)

/

(YYYY)

:التوقيع

 يرجى اإلشارة إلى الصفة التي تخول لك التوقيع على هذا:مالحظة
 و إذا كنت.) مسؤول مفوض:النموذج (على سبيل المثال
 يرجى إرفاق،توقع على هذا النموذج بموجب وكالة قانونية
.صورة طبق األصل من الوكالة القانونية

Capacity

:الصفة
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ملحق  -التعريفات

Appendix – Definitions

مالحظة :يتضمــن هــذا الملحــق تعريفــات مختــارة لتســاعدك فــي اكمــال النمــوذج،
ومــن الممكــن الحصــول علــى تفاصيــل أوفى مــن منظمــة التعــاون االقتصادي
والتنميــة ومعيــار اإلبالغ المشــترك للتبــادل التلقائــي لمعلومــات الحســاب المالــي
والشــرح المصاحــب لمعيــار لإلبالغ المشــترك والتوجيهــات المحليــة .من الممكن
الحصول على تلك المعلومات من الرابط التالي http://www.oecd.org/tax/
 :transparency/automaticexchangeofinformation.htmفـي حـال كانـت
لديـك أي استفسـارات يرجـى التواصـل مـع مستشـارك الضريبـي أو السلطات الضريبية
المحلية.

Note: T
 hese 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.

“صاحــب الحســاب” ويعنــي الشــخص المــدرج أو المعــرف بوصفــه صاحــب الحســاب المالــي
مــن قبــل المؤسســة الماليــة المحتفظــة بالحســاب ،وذلــك بغــض النظــر عــن كــون هــذا
الشــخص يحصــل علــى دخلــه مــن الشــركة وبالتالــي ،فعلــى ســبيل المثــال ،فــي حــال
تــم إدراج صنــدوق أو عقــار كصاحــب أو مالــك للحســاب المالــي ،عندهــا يعتبــر الصنــدوق أو
العقــار هــو صاحــب الحســاب ،بدال ً عــن األمناء أو مالك الصنــدوق أو المسـتفيدين .وعلـى نحـو
مشـابه ،فـي حـال تـم إدراج الشـراكة بوصفهـا صاحـب أو مالـك الحسـاب المالـي فـان الشـراكة
تعتبـر صاحـب الحسـاب بدال ً مــن الشــركاء فــي الشــراكة .ويجب أن ال يتم معاملة شخص خالف
المؤسسـة الماليـة أو مالـك حسـاب بغـرض الفائـدة أو حسـاب شـخص آخر بصفــة الوكيــل
أو الوصــي أو المرشــح أو المخــول بالتوقيــع أو مستشــار اســتثماري أو وســيط علــى أنهم
أصحاب الحســاب ،علــى أن يتــم معاملــة أي شــخص آخر غيــر المذكوريــن بوصفــه صاحــب
الحســاب.

“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.

“شـركة غيـر ماليـة نشـطة ” وتعنـي شـركة غيـر ماليـة نشـطة ،وذلـك فـي حــال اســتوفت
أي مــن المعاييــر المدرجــة أدناه وتشــير تلــك المعاييــر باختصـار إلى:
• شركة غير مالية نشطة عن طريق الدخل واألصول،
• شركة غير مالية للتداول العام،
• الشـركات الحكوميـة أو المنظمـات الدوليـة أو البنـوك المركزية أو الشــركات المملوكــة
لهــا بالكامــل؛
• تملــك شــركات غيــر ماليــة لهــا عضويــة فــي مجموعــة غيــر ماليــة،
• شركات غير مالية جديدة،
• شركات غير مالية تم تصفيتها أو نشأت عن حاالت إفالس،
• مراكــز الخزينــة التــي تكــون لهــا عضويــة فــي مجموعــة غيــر ماليــة؛ أو
•شركات غير مالية غير ربحية ،حيث تصنـف الشـركة علـى أنها شـركة غيـر ماليـة فـي حـال
اسـتوفت المعاييـر أدناه:
.1فــي حــال كان  %50مــن إجمالي دخــل الشــركة غيــر الماليــة للسـنة السـابقة أو فتـرة إعداد
التقاريـر الماليـة قـد حققـت دخالً سـلبيا وأقل مـن % 50مـن األصول المملوكـة للشـركة غيـر
الماليـة خـال السـنة الماليــة الســابقة أو فتــرة إعداد التقاريــر الماليــة األخرى وكانــت أصول
ناتجــة مــن الدخــل ســلبي؛
 .2أن يتــم تــداول األوراق الماليــة للشــركة غيــر الماليــة بصــورة منتظمــة فــي ســوق أوراق
ماليــة معتمــد أو كانــت الشــركة غيــر الماليــة تابعــة الحدى الشــركات التــي تــزاول
تجارتهــا بصــورة منتظمــة فــي ســوق أوراق ماليــة معتمــد،
.3كانــت الشــركة غيــر الماليــة هــي شــركة حكوميــة أو منظمــة دوليــة أو بنــك مركــزي
أو مملوكــة بشــكل كامــل ألحد الشــركات المذكــورة سابقًا،
 .4أن تكـون جميـع نشـاطات الشـركة غيـر الماليـة تتمثـل بشـكل أساسي (كلي أو جزئي)
فــي تملــك األسهم المتداولــة أو تقديــم التمويــل والخدمــات إلى واحــدة او أكثر مــن
الشــركات التابعــة التــي تمــارس التجــارة أو األعمال خالف أعمال المؤسســات الماليــة ،وال
تعتبـر الشـركة مؤهلـة لهـذه الحالـة إن كانـت تمـارس الشـركة نشـاط (أو تحمل نفسها
على) صنــدوق اســتثمار مشــابهة لصناديــق االستثمار الخاصــة أو صناديــق رأس المــال
االستثماري أو صنــدوق اســتحواذ مدعـوم بالقـروض او أي أداة اسـتثمارية يكـون الغـرض منهـا
االستحواذ أو تمويــل الشــركات ومــن ثــم تملــك فائــدة فــي تلــك الشــركات علــى أساس
أصول رأسماليــة ألغراض االستثمار
.5إن كانـت الشـركة غيـر الماليـة لـم تقـم بإجـراء أي أعمال ،كمـا ال يوجـد لديهـا تاريـخ تشـغيل
مسـبق (شـركة غيـر ماليـة جديـدة) وعلـى الرغــم مــن ذلــك تقــوم باســتثمار رأسمالهــا
فــي األصول بغــرض تشـغيل أعمالها خالفًا لتلـك المخصصـة للمؤسسـات الماليـة ،وتعتبـر
الشــركة غيــر الماليــة غيــر مســتحقة لهــذا االستثناء بعــد مــرور  24شــهر مــن تاريــخ
التأســيس األول للشــركة غيــر الماليــة (لــم تكــن الشــركة غيــر الماليــة مؤسســة ماليــة
فــي الخمــس ســنوات الســابقة ،فــي مرحلــة تصفيــة ألصولهــا او اعــادة الهيكلــة بغــرض
االســتمرار او اســتئناف التشــغيل فــي أعمال خالف تلــك الخاصــة بالمؤسســة الماليــة)،
 .6الشركة غير المالية ليست مؤسسة مالية خالل الخمس سنوات السابقة ،وهي في إطار
عملية تصفية ألصولها ،أو إعادة التنظيم بنية االستمرار أو إعادة بدء عملياتها في نشاط تجاري
خالف نشاط المرسسة المالية.
 .7تعمــل الشــركة غيــر الماليــة فــي تمويــل والتعامــل بشــكل أساسي مـع أو ألجل
شـركات تابعـة غيـر تلـك المعروفـة بأنهـا مؤسسـة ماليــة ،وكذلــك ال تقــدم تمويل أو
خدمــات إلى شــركة غيــر مرتبطــة بالشـركة التابعـة ،بشرط أن تكـون مجموعـة الشـركات
التابعـة تمـارس بشــكل أساسي أعمال تخالــف تلــك الخاصــة بالمؤسســة الماليــة،
 .8تعتبــر الشــركة غير المالية مســتوفية لجميــع المتطلبــات التاليــة (شــركة غيــر ماليــة
غيــر ربحيــة) فــي حــال كانــت:
 .iتم تأسيســها وتشــغيلها ضمــن حــدود ســلطة إقامتها وحصريـا ألغراض دينيـة أو خيريـة أو
علميـة أو فنيـة أو ثقافيـة أو رياضيـة أو تعليميـة؛ أو قـد تـم تأسيسـها وتشـغيلها ضمـن حدود
سـلطة إقامتها وكانـت منظمـة مهنيـة أو اتحـاد أعمال أو غرفـة تجـارة أو منظمـة عماليـة أو
زراعيــة أو بســتانية أو اتحــاد مدنــي أو منظمــة تعمــل حصريــا لتعزيــز الرعايــة االجتماعية،
 .iiتكون معفاة من ضريبة الدخل في سلطة اإلقامة،
 .iiiال تملـك مسـاهمين أو أعضاء لهـم الملكيـة أو الفائـدة فـي دخلهــا أو أصولها،
 .ivأال يسـمح القانـون واجـب التطبيـق لسـلطة إقامة الشـركة غيـر الماليـة أو المسـتندات
التأسيسـية للشـركة غيـر الماليـة فـي توزيـع أي دخــل أو أصول للشــركة غيــر ماليــة أو
الحصــول علــى فائــدة مــن شــخص خــاص أو منظمــة غيــر خيريــة خالف تلــك التــي تخــص
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“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 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 Organization, a Central Bank, or
;an Entity wholly owned by one ormore 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 intoassets with the intent to operate a
business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does
not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the
;initial organization of the NFE
f) The NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the
process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or
;recommence operations in a business other than that of a Financial Institution
g) The NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for,
Related Entities that are not financial institutions, and does not provide financing
or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the
group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than
that of a Financial Institution; or
h) The NFE meets all of the following requirements (a “non-profit NFE”):
(i) It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious,
charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is
established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional
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ملحق  -التعريفات (تابع)
أنشطة الشــركة غيــر الماليــة أو لدفــع تعويــض مناســب للخدمــات المقدمــة أو كدفعــة
تمثــل القيمــة الســوقية العادلــة لعقــارات قامــت الشــركة غيــر الماليــة بشــرائها،
 .vأن يتطلــب القانــون واجــب التطبيــق لســلطة اإلقامة أنه ،وعنـد تصفيـة أو حـل الشـركة غيـر
الماليـة يتـم توزيـع جميـع أصولها علـى شــركات حكوميــة أو منظمــات غيــر ربحيــة أخرى،
أو أن تــؤول ملكيتهــا إلى حكومـة سـلطة إقامة الشـركة غيـر الربحيـة أو أي تنظيمـات
سياسـية أخرى.
مالحظة :قــد تكــون بعــض الشــركات (كالشــركات غيــر الماليــة األجنبية داخـل األراضي
األمريكية (مؤهلـة لتكـون حالـة شـركة غيـر ماليـة أجنبية نشــطة وفــق قانــون
االمتثال الضريبــي األمريكي ولكــن ليــس وفــق معيــار اإلبالغ المشــترك.
“التحكــم” يتـم التحكــم فــي الشــركة بصــورة عامــة بواســطة الشــخص /األشخاص
الطبيعييـن والمسـؤولين بصـورة نهائيـة عـن ملكيـة الفائـدة عــادة علــى أساس نســبة
محــددة (علــى ســبيل المثــال  )%25فــي الشــركة .وفــي حــال عــدم وجــود شخص/أشخاص
طبيعييــن للتحكــم فــي ملكيــة الفائــدة ،عندهــا يكــون الشــخص المســؤول عــن
الشــركة هـو المتحكـم فـي الشـركة بواسـطة أي وسـائل أخرى .وفـي حـال عـدم وجــود
شخص/أشخاص طبيعييــن للتحكــم فــي ملكيــة الفائــدة ،عندهــا وبموجـب معيـار اإلبالغ
المشـترك يكـون الشـخص المبلـغ هـو الشـخص الطبيعــي الــذي يشــغل منصــب إداري رفيــع
بالشــركة.
“األشخاص المتحكمين” هم الشخص/األشخاص المســؤولين المتحكميــن فــي الشــركة.
وفــي حــال تــم معاملــة الشــركة باعتبارهــا شــركة غيــر ماليــة ســلبية («شركة غير مالية
سلبية) ،يطلب من المؤسسة المالية تحديد ما إذا كان هؤالء األشخاص المتحكمين هم
أشخاص مبلغين أم ال .يتوافــق هــذا التعريــف مــع مصطلـح «المالـك المسـتفيد» المذكـور
فـي التوصيـة  10مـن توصيـات مجموعـة العمـل المالـي (المعتمـدة فـي فبرايـر .)2012
“مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ األمين لألوراق الماليــة ” تعنــي الشـركة المالكـة
ألصول ماليـة لحسـاب الغيـر كجـزء أساسي مـن أعمالها بحيــث يكــون إجمالي دخــل الشــركة
ينســب إلى حيــازة أصول ماليــة وخدمـات ماليـة ذات الصلـة تسـاوي أو تتجـاوز قيمتهـا  %20مـن
إجمالي دخـل الشـركة خالل أقل مـن:
(( iفتـرة ثالث سـنوات منتهيـة فـي  31ديسـمبر (أو آخر يـوم مـن فترة المحاسبة في سنة غير
ميالدية) وقبـل السـنة التـي تـم فيهـا وضــع التقريــر؛ أو ( )iiالفترة التي تأسست خاللها الشركة.
“مؤسســات ايــداع” تعنــي الشــركة التــي تقبــل اإليداعات بالصــورة المعتــادة كالبنــوك او
أي أعمــال مشــابهة لهــا.
“قانــون االمتثال الضريبــي األمريكي” ويعنــي قانــون االمتثال الضريبـي للحسـابات
األجنبية والـذي تـم وضعـه وفـق قوانيـن الواليات المتحــدة األمريكية كجــزء مــن قانــون حوافــز
التشــغيل الستعادة التوظيـف بتاريـخ  18مـارس  ، 2010وقـد قـام قانـون االمتثال الضريبـي بخلـق
معلومـات جديـدة إلعداد التقاريـر ونظـم حجـز الدفعـات المدفوعـة لبعــض المؤسســات الماليــة
والشــركات االخــرى غيــر األمريكية.
“الشــركة ” وتعنــي الشــخص أو الترتيبــات القانونيــة مثــل الشــركات والمنظمــات
والشــراكات والصناديــق أو الهيئــات ،ويشــمل هــذا المصطلــح اي شــخص باســتثناء األفراد
(ويعنــي ذلــك األشخاص الطبيعييــن).
“المؤسسـة الماليـة ” وتعنـي مؤسسـة تمـارس نشـاط الحفـظ األمين لألوراق الماليــة أو
مؤسســة إيداع أو شــركة اســتثمار او شــركة تأميــن معينــة .يرجــى االطالع علــى اإلرشادات
المحليــة ذات الصلــة ومعيــار اإلبالغ المشــترك وذلــك للحصــول علــى المزيــد مــن التعريفــات
حــول التصنيفــات المطبقــة علــى المؤسســات الماليــة.
“شركة استثمار” وتشتمل على نوعين من الشركات:
( )iشــركة تمــارس أعمالها بشــكل أساسي فــي واحــدة أو أكثر مــن األنشطة أو العمليات
التاليــة نيابــة عــن العميــل:
•التجــارة فــي أدوات ســوق المــال (الشــيكات والكمبياالت وشــهادات اإليداع والمشــتقات
الماليــة الــخ) .أو العمالت األجنبية أو الصــرف أو أدوات معدالت الفائــدة والمؤشــرات الماليــة أو
األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل أو العقــود المســتقبلية علــى الســلع،
• إدارة المحافظ المالية الفردية والجماعية؛ أو
• خالف ذلـك ،االستثمار او اإلدارة او إدارة األصول الماليـة أو األموال نيابــة عــن أشخاص اخريــن ،وال
تشــمل هــذه األنشطة أو العمليــات تقديــم استشارات اســتثمارية غيــر ملزمــة للعمــالء.
( )iiالنـوع الثانـي مـن شـركة االستثمار (شـركة اسـتثمار تـدار بواسـطة مؤسسـة ماليـة اخـرى)
والتـي ينسـب إجمالي دخلهـا بصـورة أساسية الــى االستثمار أو إعادة االستثمار أو التجــارة
فــي األصول الماليــة حيــث يتـم إدارة الشـركة بواســطة شــركة أخرى مثــل مؤسســة إيداع
أو مؤسسـة تمـارس نشـاط الحفـظ األمين لألوراق الماليـة أو شـركة تأميـن معينـة أو شـركة
من الشركات الموصوفة في البند ( )iأعاله.
“شركة استثمار تدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى” هي شركة “تدار بواسطة شركة
أخرى” في حال كانت الشركة المديرة تنفذ بشكل مباشر أو من خالل مزود خدمات آخر نيابة
عن الشركة المديرة أي من األنشطة أو العمليات الموصوفة في البند ( )iأعاله في تعريف «شركة
االستثمار .تعتبـر الشـركة مديـرة لشـركة أخرى فقـط فــي حـال كان لديهـا السـلطة المطلقــة
فــي إدارة أصول الشــركة األخرى (ســواء بصــورة كاملــة أو جزئيــة) .وفــي حــال كانــت الشــركة
تــدار بواســطة مجموعــة مــن المؤسسـات الماليـة أو الشـركات غيـر الماليـة أو األفراد ،تعتبـر
الشـركة يتــم إدارتها بواســطة شــركة أخرى ،وذلــك إن كانــت الشــركة المديــرة مؤسســة إيداع
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organization, business league, chamber of commerce, labour organization,
agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated
;exclusively for the promotion of social welfare
;(ii) It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence
(iii) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial 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 ornon-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, 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).
“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 nonU.S. entities.
“Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation,
organization, 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.
“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,
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ملحق  -التعريفات (تابع)
أو مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ األمين لألوراق الماليــة أو شــركة تأميــن معينــة أو شــركة
اســتثمار مــن الدرجــة األولى.
“شركة غير مالية ” وتعني شركة خالف المؤسسة المالية.
“مؤسسة مالية غير مبلغة ” وتعني المؤسسات المالية مثل:
•شـركة حكوميـة أو منظمـة دوليـة أو بنـك مركـزي ال تترتبـط بـأي أموال مسـتمدة مـن
التزامـات تتعلـق بـأي نشـاطات ماليـة تجاريـة كتلـك التــي تشــارك بــه مؤسســة إيداع أو
مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ األمين لألوراق الماليــة أو شــركة تأميــن معينــة.
•مشــاركة واســعة فــي صنــدوق التقاعــد أو مشــاركة محــدودة فـي صنـدوق التقاعـد أو
صنـدوق المعاشـات الخـاص بشـركة حكوميـة أو منظمـة دوليـة أو بنـك مركـزي أو جهـة
مؤهلـة إلصدار بطاقـات ائتمـان.
• أداة استثمار جماعي مستثناة؛ أو
•صنــدوق أمناء موثــق :يكــون أمناء الصنــدوق مؤسســة ماليـة مبلغـة وتبلـغ بجميـع
المعلومـات المطلـوب إبالغها فيمـا يخـص الحســابات المبلغــة للصنــدوق.
• أي أمر آخر مذكـور فـي القانـون المحلـي للـدول علـى أساس مؤسســة ماليــة غيــر مبلغــة.
“سـلطة مشـاركة ” وتعنـي السـلطة التـي ترتبـط باتفاقيـة يتـم بموجبهـا تقديـم المعلومـات
المذكـورة فـي معيـار اإلبالغ المشـترك.
“مؤسسة مالية في سلطة مشاركة ” وتعني:
()iأي مؤسسـة دافعـة للضريبـة فـي أي سـلطة مشـاركة ولكـن تســتثنى أي فــرع للمؤسســة
الماليــة يقــع خــارج نطــاق الســلطة،
()iiأي فـرع للمؤسسـة الماليـة غيـر دافـع للضريبـة فـي السـلطة المشــاركة وذلــك فــي حــال
كان الفــرع يقــع ضمــن نطــاق الســلطة المشــاركة.
“شركة غير مالية سلبية ” وفق معيار اإلبالغ المشترك تعني:
( )iشركة غير مالية غير نشطة؛ و
( )iiشــركة اســتثمار واقعــة ضمــن ســلطة غيــر مشــاركة وتــدار بواســطة شــركة ماليــة
أخرى.
“شركة تابعة ” تكون الشركة «شركة تابعة» لشركة أخرى إذا كانت الشركة األخرى تتحكم
فيها أو كانت الشركتان تحت سيطرة مشتركة ،أو الشركتان عبارة عن شركات استثمار تدار
بواسطة مؤسسة مالية أخرى تقع تحت إدارة مشتركة ،وهذه اإلدارة تفي بااللتزامات الكاملة
لشركات االستثمار .ولهــذا الغــرض يشــمل التحكــم الملكيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة
ألكثر مــن  %50مــن أصوات وقيمــة الشــركة.
“حساب مبلــغ” ويعنــي هــذا المصطلــح الحســاب المملــوك لواحــد أو أكثر مـن األشخاص
المبلغيـن أو بواسـطة شـركة غيـر ماليـة سـلبية علـى أن يكـون بـه واحـد أو أكثر مـن األشخاص
المسـؤولين بصفتهـم مبلغيـن.
“السلطة المبلغة ” وتعنــي الســلطة الملزمــة بتقديــم معلومــات الحســاب المالــي.
“الشخص فــي السلطة المبلغة ” ويعنــي الشــركة الدافعــة للضريبــة فــي السلطة/
الســلطات المبلغــة بموجــب قوانيــن الضرائــب لتلــك السلطة/السـلطات وذلـك بالرجـوع إلى
القوانيـن المحليـة للدولـة التـي تأسسـت أو أديـرت بهـا الشـركة .ويجـب معاملـة الشـركات
مثـل الشـراكة أو الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة أو الترتيبـات القانونيـة المشـابهة غيــر
المقيمــة وألغراض الضرائــب كمقيميــن فــي الســلطة التــي يقــع بهـا اإلدارة الفعليـة لتلـك
الشـركات .وبناء على ذلك ،وفـي حـال كانـت الشـركة غيـر مقيمـة ،وجـب عليهـا وألغراض
الضرائـب إكمال النمـوذج مـع توضيـح عنـوان مكتبهـا الرئيسـي.
مـن الممكـن للشـركات ذات اإلقامة المزدوجـة االعتماد علـى القواعـد الفاصلـة المذكـورة فـي
اتفاقيـات الضرائـب (إن أمكن) لتحديـد إقامتها ألغراض الضرائـب.
“الشخص المبلغ” ويعنــي “الشــخص فــي الســلطة المبلغــة” ويكــون خالف:
•شـركة يتـم تـداول أوراقها الماليـة بصـورة منتظمـة فـي واحـد أو أكثر مــن أسواق األوراق
الماليــة المعتمــدة،
• أي شركة تعتبر شركة تابعة لتلك المذكورة في البند (،)i
• شركة حكومية؛
• منظمة دولية؛
• بنك مركزي؛ أو
•مؤسســة ماليــة (باستثناء شــركة االستثمار التي تدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى ال تعتبر
مؤسسة مالية في سلطة المشاركة .وبدال ً من ذلك ،تعامــل تلــك الشــركات االســتثمارية
باعتبارهــا شــركة غيــر ماليــة ســلبية.
“مقيـم ألغراض الضرائـب” وبصـورة عامـة تعتبـر الشـركة مقيمـة فـي الســلطة ألغراض
الضرائــب ،وذلــك فــي حــال كانــت وفــق قوانيــن الســلطة (وتشمل االتفاقيات الضريبية)
تدفــع أو يجــب أن تدفــع الضرائــب بســبب محــل إقامتها أو وجــود عنوانهــا أو مــكان إدارتها
أو تأسيســها أو أي معيــار آخر مــن نفــس النــوع وليــس فقــط مــن مصــادر تلــك الســلطة.
مــن الممكــن للشــركات ذات اإلقامة المزدوجــة االعتماد علـى القواعـد الفاصلـة المذكـورة
فـي اتفاقيـات الضرائـب (إن أمكن) لتسوية قضايا اإلقامة المزدوجة لتحديد إقامتها ألغراض
ضريبية .ويجــب معاملــة الشــركات مثــل الشــراكة أو الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة
أو الترتيبــات القانونيــة المشــابهة والتي ليس لها موطن ألغراض الضرائــب ،كمقيميــن فــي
الســلطة التــي يقــع بهــا اإلدارة الفعليــة لتلــك الشــركات .وكذلــك يجــب أن يعامــل الصنــدوق
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;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 entity described in (i) above.
”“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 Organization or Central Bank, other than with
respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with
a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance
;Company, Custodial Institution, or Depository Institution
• a Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a
;Pension Fund of a Governmental Entity, International Organization or Central Bank
;or a Qualified Credit Card Issuer
• an Exempt Collective Investment Vehicle; or
• a Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting
Financial Institution and reports all information required to be reported with respect
;to all Reportable Accounts of the trust
• any other defined in a countries domestic law as a Non-Reporting Financial
Institution.
“Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in place
pursuant to which it will provide the information 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 sales centre of that Financial Institution that is located outside of
that jurisdiction, and
(ii) any sales centre of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating
Jurisdiction, if that sales centre is located in such Participating Jurisdiction.
“Passive NFE” under the CRS a “Passive NFE” means any:
(i) NFE that is not an Active NFE; or
(ii) an Investment Entity managed by another Financial Institution which is not a
Participating Jurisdiction 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, or the
two Entities are Investment Entities managed by another Financial Institution which
are under common management, and such management fulfils the due diligence
obligations of such Investment Entities. 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.
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Appendix – Definitions (Continued)
“Reportable Jurisdiction” is a jurisdiction with which an obligation to provide
financial account information is in place.
“Reportable Jurisdiction Person” is an individual or Entity that is tax resident in a
Reportable Jurisdiction(s) under the tax laws of such jurisdiction(s). An Entity such
as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no
residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its
place of effective management is situated. As such if an Entity certifies that it has
no residence for tax purposes it should complete the form stating the address of its
principal office.
Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if
applicable) to determine their residence for tax purposes.
“Reportable Person” is defined as a “Reportable Jurisdiction Person”, other than:
• a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established
securities markets;
• any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i);
• a Governmental Entity;
• an International Organization;
• a Central Bank; or
• a Financial Institution (except for an Investment Entity managed by another Financial
Institution which is not a Participating Jurisdiction Financial Institution.. Instead, such
Investment Entities are treated as Passive NFE’s.)

) التعريفات (تابع- ملحق
 للمزيــد مــن المعلومــات حــول.كمقيــم فــي حــال كان واحــد أو أكثر مــن األمناء مقيمــًا
: يرجــى التواصــل مــع مستشــارك الضريبــي أو اإلطالع على الرابط التالي،اإلقامة ألغراض الضريبــة

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

“شركة تأمين معينة ” وتعنــي الشــركة التــي تعتبــر شــركة تأميــن )أو شــركة قابضــة
لشــركة تأميــن) والتــي تقــوم بإصــدار أو ملزمــة بدفــع مبالــغ تتعلــق بعقــد تأميــن بقيمــة
.نقديــة أو عقــد ســنوي
“رقم التعريف الضريبي” (يشـمل المكافـئ الوظيفـي) ويعنـي رقـم تعريـف دافـع الضريبـة
 يتكـون رقـم التعريـف، وفـي حـال عـدم وجـود رقـم التعريـف الضريبـي،أو المكافـئ الوظيفـي
الضريبـي مـن مجموعـة مميـزة مـن الحـروف واألرقام يتـم تخصيصهـا مـن قبـل السـلطة لألفراد
أو الشــركات ويســتخدم لتعريــف األفراد أو الشــركات ألغراض تطبيــق قوانيـن الضرائـب لتلـك
 مـن الممكـن الحصـول علـى المزيـد مــن التفاصيــل حــول أرقام التعريــف الضريبــي.السـلطة
http://www.oecd.org/tax/transparency/auto� : المقبولــة علــى الرابــط التالـي

maticexchangeofinformation.htm

 تســتخدم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك،تقوم بعــض الســلطات بإصــدار رقــم تعريــف ضريبــي
تلــك الســلطات أرقام أخرى ذات مســتوى مــن السـرية بمسـتوى مكافـئ فـي التعريـف
 رمز/(المكافـئ الوظيفـي) كمثـال عـن نـوع الرقـم المسـتخدم علـى أن يحتـوي علـى رقم
.األعمال/تسجيل الشـركات

“Resident for tax purposes” Generally, an Entity will be resident for tax purposes
in a jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it
pays or should be paying tax therein by reason of his domicile, residence, place of
management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only
from sources in that jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker
rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence
for determining their residence for tax purposes. An Entity such as a partnership,
limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for
tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of
effective management is situated. A trust is treated as resident where one or more
of its trustees is resident. For additional information on tax residence, please talk
to your tax adviser or see the following link: http://www.oecd.org/tax/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 utilize 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.
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