EMIRATES NBD CAPITAL KSA (ENBDC KSA)

 معيار االبالغ المشترك- نموذج االقرار الضريبي الذاتي للشركات
Entity Tax Residency Self-Certification Form
COMMON REPORTING STANDARD
Date D
CIF Number

 رقم العميلLegal Name of Entity / Branch

D M M Y

Y

Y

Y

تاريخ

 الفرع/ اإلسم القانوني للشركة

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

 يرجى تحديد حالة مالك الحساب عن طريق التأشير على:نوع الشركة
:احد المربعات التالية

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

شركة استثمار- (أ) مؤسسة مالية.1
شــركة إســتثمار تعمــل فــي بلــد غيــر مشــاركة وتــدار عــن طريــق
.i
مؤسســة ماليــة اخــرى
)) ادناه2(  يرجى اكمال الجزء، في حال التأشير على هذا المربع:(مالحظة
شركة استثمار اخرى
.ii

(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.

 مؤسســة تمــارس نشــاط-  مؤسســة ايــداع-مؤسســة ماليــة
)(ب
.الحفــظ االميــن لــأوراق الماليــة او شــركة تأميــن محــددة
 يرجــى ذكــر رقــم تعريــف،فــي حــال قمــت بالتأشــير علــى (أ) او (ب) اعــاه
الوســيط العالمــي لمالــك الحســاب المتحصــل عليــه ألغــراض قانــون االمتثــال
الضريبــي األمريكــي

(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:

 وتعني شركة يتم تداول-شركة غير مالية نشطة
)(ج
اوراقهــا الماليــة بصــورة منتظمــة فــي ســوق اوراق ماليــة معتمــد او شــركة
تكــون تابعــة لتلــك المنشــأة
 يرجــى ذكــر اســم ســوق االوراق الماليــة،)فــي حــال قمــت بالتأشــير علــى (ج
:المعتمــد و الــذي يتــم تــدوال اســهم الشــركة فيــه

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 Organisation
(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 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 Appendix
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 يرجــى ذكــر اســم،فــي حــال كانــت الشــركة تابعــة إلحــدى الشــركات المدرجــة
الشــركة المدرجــة و التــي تــزاول تجارتهــا والتــي تتبــع لهــا الشــركة المذكــورة
: )فــي (ج

 شركة حكومية او بنك مركزي-(د) شركة غير مالية نشطة
 منظمة دولية- (ه) شركة غير مالية نشطة
(ه) كمثــال شــركة غيــر ماليــة تحــت-) بخــاف (ج- (و) شــركة غيــر ماليــة نشــطة
التأســيس او شــركة غيــر ماليــة غيــر ربحيــة
(ز) شركة غير مالية غير نشطة
)) ادناه2(  يرجى اكمال القسم، في حال التأشير على هذا المربع:(مالحظة
: يرجى،)(ز١ ) اعاله أوi()(أ1  في حال قمت بالتأشير على2
:*األشخاص المسؤولين عن صاحب الحساب/(أ) تحديد اسم الشخص

 يرجــى اإلطــاع.(ب) يرجــى تعبئــة نمــوذج اإلقــرار الذاتــي للشــخص المســؤول
علــى التعريــف الشــخص المســؤول فــي الملحــق

02.17

بلــد االقامــة ألغــراض الضريبــة ورقــم التعريــف الضريبــي او المكافــئ
الوظيفــي

Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer
)”Identification Number or functional equivalent (“TIN

ً
مشيرا الى:
يرجى اكمال الجدول التالي
بلد ضريبة صاحب الحساب؛
(	)i
رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب لكل بلد مشار اليها
(	)ii
فــي حــال كان صاحــب الحســاب دافــع للضريبــة فــي اكثــر مــن ثالثــة دول،
يرجــى اســتخدام ورقــة منفصلــة فــي حــال كان رقــم التعريــف الضريبــي غيــر
متــاح ،يرجــى ذكــر ســبب مناســب (أ) أو (ب) أو (ج):
الســبب أ-عــدم اصــدار رقــم التعريــف الضريبــي فــي البلد/الســلطة التــي
يكــون صاحــب الحســاب ملزمـ ًـا بدفــع الضريبــة بهــا
الســبب ب -عــدم قــدرة صاحــب الحســاب الحصــول علــى رقــم التعريــف
الضريبــي او رقــم مكافــئ (فــي حــال قمــت باختيــار هــذا الســبب ،يرجــى
شــرح ســبب عــدم القــدرة فــي الحصــول علــى رقــم التعريــف الضريبــي
فــي الجــدول ادنــاه)
الســبب ج -رقــم التعريــف الضريبــي غيــر مطلــوب مالحظــة :قــم باختيــار
هــذا الســبب فقــط فــي حــال كان القانــون المحلــي فــي الســلطة المعنيــة
ال يتطلــب الحصــول علــى رقــم تعريــف ضريبــي صــادر عــن تلــك الســلطة)

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 collec)tion of the TIN issued by such jurisdiction

في حال عدم توفر
رقم التعريف الضريبي
يرجى ادخال السبب (أ)
أو (ب) أو (ج)

 If no Taxpayerرقم التعريف الضريبي :
Identification
Number available
enter Reason A, B
or C

 Taxpayerبلد دفع الضريبة
Identification
Number

Country of tax
residence

1
2
3
يرجى شرح سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم التعريف الضريبي
في المربعات التالية في حال قمت باختيار السبب ب اعاله

Please explain in the following boxes why you are unable to
obtain a Taxpayer Identification Number if you selected Reason
B above.
1
2
3

االعالن والتوقيع
اتفهــم ان المعلومــات المقدمــة مــن قبلــي مشــمولة بجميــع احــكام
ـارات
االمـبـــــى
ـكرات د
الشــروط واألحــكام التــي تحكــم عالقــة صاحــب الحســاب مــع ابنإلـمــا
دبـىـي
ـي والتــي تحــدد كيفيــة اســتخدام ومشــاركة ابنـ
الوطنـــال
ـيـى كابيتـ
دبـطنــ
الو
ـاراتطنــ
االمــى الو
ـكرات دب
إلما
ـي للمعلومــات المقدمــة مــن قبلــي.
الوطنــال
كـــابيتــ
أقــر ان المعلومــات المذكــورة فــي هــذا النموذج باإلضافــة الى المعلومات
التــي تخــص صاحــب الحســاب وأي حساب/حســابات يتــم التبليــغ عنهــا،
مــن الممكــن التبليــغ بهــا الــى الســلطات الضريبيــة فــي البلــد المحتفــظ
بالحســاب ،وكذلــك مــن الممكــن تبادلهــا مــع الســلطات الضريبيــة لبلــد او
بلــدان اخــرى يكــون صاحــب الحســاب مقيمــا بهــا ألغــراض الضريبــة وذلــك
ـا باالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بتبــادل معلومــات الحســاب المالــي مــع
عمـ ً
البلد/بلــدان التــي تحتفــظ بالحساب/الحســابات.
وأشــهد بأننــي المفــوض بالتوقيــع لصاحــب الحســاب فيمــا يخــص جميــع
الحساب/الحســابات التــي يتعلــق بهــا هــذا النمــوذج.
وأعلــن بــان جميــع االفــادات المقدمــة فــي هــذا االقــرار هــي علــى حســب
علمــي وصحيحــة وكاملــة.
الوطنــي خــال  30يــوم بــأي تغييــر فــي
االمــاراتنى كــابيتــال
بنــكات دبـى الوط
اتعهــد بــان ابلــغ اإلمار
الظــروف التــي مــن الممكــن ان تؤثــر علــى حالــة بلــد الضريبــة للشــخص
الموضــح فــي هــذا النمــوذج او تــؤدي الــى عــدم صحــة المعلومــات
المضمنــة فــي هــذا النمــوذج ،ومــن ثــم تقديــم نمــوذج اقــرار ضريبــي
الوطنــي خــال  90يــوم
ـيكــابيتـال
دبــى
ـاراتوطن
االمـبــى ال
ـكرات د
ذاتــي وإعــان مناســبين الــى ابنإلـمــا
مــن ذلــك التغييــر.

التوقيع وختم الشركة
02.17

Declarations and Signature
I understand that the information supplied by me is covered by the
full provisions of the terms and conditions governing the Account
ENBDC KSA
Holder’s relationship with Emirates
NBD setting out how Emirates
ENBDC
NBD
KSA may use and share the information supplied by me.
I acknowledge that the information contained in this form and infor)mation regarding the Account Holder and any Reportable Account(s
may be reported 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 with the country/ies in which this account(s) is/are maintained.
I certify that I am authorised to sign for the Account Holder in respect 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 EMIRATES
NBD within 30 days of any change
ENBDC KSA
in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in this form or causes the information contained herein
to become incorrect, and to provide EMIRATES
NBD with a suitably
ENBDC KSA
updated self-certification and Declaration within 90 days of such
change in circumstances.

Signature and Entity stamp
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الملحق-التعريفات

Appendix – Definitions

يتضمــن هــذا الملحــق تعريفــات مختــارة لتســاعدك
مالحظة:
فــي اكمــال النمــوذج ،ومــن الممكــن الحصــول علــى تفاصيــل اوفــى
مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومعيــار االبــاغ المشــترك
للتبــادل التلقائــي لمعلومــات الحســاب المالــي والشــرح المصاحــب
لمعيــار لإلبــاغ المشــترك والتوجيهــات المحليــة.
من الممكن الحصول على تلك المعلومات من الرابط التالي
http://www.oecd.org/tax/transparency/
a u t o m a t i c e x c h a n g e o fi n f o r m a t i o n . h t m
فــي حــال كانــت لديــك اي استفســارات يرجــى التواصــل مــع مستشــارك
الضريبــي

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.

"صاحــب الحســاب" ويعنــي الشــخص المــدرج او 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 ادراج صنــدوق او
عقــار كصاحــب او مالــك للحســاب المالــي ،عندهــا يعتبــر الصنــدوق او
بــدال عــن االمنــاء او مــاك الصنــدوق او
العقــار هــو صاحــب الحســاب،
ً
المســتفيدين .وعلــى نحــو مشــابه ،فــي حــال تــم ادراج الشــراكة بوصفهــا
صاحــب او مالــك الحســاب المالــي فــان الشــراكة تعتبــر صاحــب الحســاب
بــدال مــن الشــركاء فــي الشــراكة.
يجب ان ال يتم معاملة شخص خالف
المؤسســة الماليــة او مالــك حســاب بغــرض الفائــدة او حســاب شــخص
اخــر بصفــة الوكيــل او الوصــي او المرشــح او المخــول بالتوقيــع او
مستشــار اســتثماري او وســيط علــى انهــم اصحــاب الحســاب ،علــى ان
يتــم معاملــة اي شــخص اخــر غيــر المذكوريــن بوصفــه صاحــب الحســاب
"شــركة غيــر ماليــة نشــطة" وتعنــي شــركة غيــر ماليــة نشــطة ،وذلــك فــي
حــال اســتوفت اي مــن المعاييــر المدرجــة ادنــاه وتشــير تلــك المعاييــر
باختصــار الــى:

“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:

شركة غير مالية نشطة عن طريق الدخل واألصول
•
شركة غير مالية للتداول العام
•
الشــركات الحكوميــة او المنظمــات الدوليــة او البنــوك المركزية
•
او الشــركات المملوكــة لهــا بالكامــل؛
تملــك شــركات غيــر ماليــة لهــا عضويــة فــي مجموعــة غيــر
•
ما ليــة
شركات غير مالية جديدة
•
شركات غير مالية تم تصفيتها او نشأت عن حاالت افالس
•
مراكــز الخزينــة التــي تكــون لهــا عضويــة فــي مجموعــة غيــر
•
ماليــة؛ او
شركات غير مالية غير ربحية
•
تصنــف الشــركة علــى انهــا شــركة غيــر ماليــة فــي حــال اســتوفت المعاييــر
ادناه:
فــي حــال كان  %50مــن اجمالــي دخــل الشــركة غيــر الماليــة
	)a
ـا سـ ً
ـلبيا
للســنة الســابقة او فتــرة اعــداد التقاريــر الماليــة قــد حققــت دخـ ً
واقــل مــن  %50مــن االصــول المملوكــة للشــركة غيــر الماليــة خــال الســنة
ـوال
الماليــة الســابقة او فتــرة اعــداد التقاريــر الماليــة االخــرى وكانــت اصـ ً
ناتجــة مــن لدخــل ســلبي؛
ان يتــم تــداول االوراق الماليــة للشــركة غيــر الماليــة بصــورة
	)b
منتظمــة فــي ســوق اوراق ماليــة معتمــد او كانــت الشــركة غيــر الماليــة
تابعــة الحــدى الشــركات التــي تــزاول تجارتهــا بصــورة منتظمــة ،فــي
ســوق اوراق ماليــة معتمــد.
كانــت الشــركة غيــر الماليــة هــي شــركة حكوميــة او منظمــة
	)c
دوليــة او بنــك مركــزي او مملوكــة بشــكل كامــل الحــد مــن الشــركات
ً
مســبقا.
المذكــورة
ان تكــون جميــع نشــاطات الشــركة غيــر الماليــة تتمثــل بشــكل
	)d
اساســي (كامــل او جزئــي) فــي تملــك االســهم المتداولــة او تقديــم
التمويــل والخدمــات الــى واحــدة او اكثــر مــن الشــركات التابعــة التــي
تمــارس التجــارة او االعمــال خــاف اعمــال المؤسســات الماليــة ،وال
تعتبــر الشــركة مؤهلــة لهــذه الحالــة ،ان كانــت تمــارس الشــركة نشــاط (او
تحمــل نفســها علــى) صنــدوق اســتثمار مشــابهة لصناديــق االســتثمار
الخاصــة او صناديــق راس المــال االســتثماري او صنــدوق اســتحواذ

•
;active NFEs by reason of income and assets
•
;publicly traded NFEs
•
Governmental Entities, International Organisations,
;Central Banks, or their wholly owned Entities
•
;holding NFEs that are members of a nonfinancial group
•
;start-up NFEs
•
;NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy
•
treasury centres that are members of a nonfinancial
group; or
•
Non-profit NFEs.
An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the
following criteria:
a) less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is
passive income and less than 50% of the assets held by the
NFE during the preceding calendar year or other appropriate
reporting period are assets that produce or are held for the
;production of passive income
b) the stock of the NFE is regularly traded on an established
securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity
the stock of which is regularly traded on an established secu;rities market
c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by
;one or more of the foregoing
d) substantially all of the activities of the NFE consist of
holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or
providing financing and services to, one or more subsidiaries
that engage in trades or businesses other than the business
of a Financial Institution, except that an Entity does not qual)ify for this status if the Entity functions (or holds itself out
as an investment fund, such as a private equity fund, ven-
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مدعــوم بالقــروض او اي اداة اســتثمارية يكــون الغــرض منهــا االســتحواذ
او تمويــل الشــركات ومــن ثــم تملــك فائــدة فــي تلــك الشــركات علــى
اســاس اصــول راس ماليــة بأغــراض االســتثمار.
ان كانــت الشــركة غيــر الماليــة لــم تقــم بإجــراء اي اعمــال ،كمــا
	)e
ال يوجــد لديهــا تاريــخ تشــغيل مســبق (شــركة غيــر ماليــة جديــدة) وعلــى
الرغــم مــن ذلــك تقــوم باســتثمار راس مالهــا فــي االصــول بغــرض
تشــغيل اعمالهــا خــاف لتلــك المخصصــة للمؤسســات الماليــة ،وتعتبــر
الشــركة غيــر الماليــة غيــر مســتحقة لهــذا االســتثناء بعــد مــرور  24شــهر
مــن تاريــخ التأســيس االولــي للشــركة غيــر الماليــة.
لــم تكــن الشــركة غيــر الماليــة مؤسســة ماليــة فــي الخمــس
	)f
ســنوات الســابقة ،فــي مرحلــة تصفيــة ألصولهــا او اعــادة الهيكلــة
بغــرض االســتمرار او اســتئناف التشــغيل فــي اعمــال خــاف تلــك
الخاصــة بالمؤسســة الماليــة.
تعمــل الشــركة غيــر الماليــة فــي تمويــل والتعامــل بشــكل
	)g
اساســي مــع او ألجــل شــركات تابعــة غيــر تلــك المعروفــة بأنهــا مؤسســة
ماليــة ،وكذلــك ال تقــدم تمويــا او خدمــات ألي شــركة غيــر مرتبطــة
بالشــركة التابعــة ،شــريطة ان تكــون مجموعــة الشــركات التابعــة تمــارس
بشــكل اساســي اعمــال تخالــف تلــك الخاصــة بالمؤسســة الماليــة
تعتبــر الشــركة غيــر الماليــة مســتوفية لجميــع المتطلبــات
	)h
التاليــة (شــركة غيــر ماليــة غيــر ربحيــة) فــي حــال كانــت:
تــم تأسيســها وتشــغيلها ضمــن حــدود ســلطة اقامتهــا
(	)i
وحصريـ ًـا ألغــراض دينيــة او خيريــة او علميــة او فنيــة او ثقافيــة او رياضيــة
أو تعليميــة؛ او قــد تــم تأسيســها وتشــغيلها ضمــن حدود ســلطة اقامتها
وكانــت منظمــة مهنيــة او اتحــاد اعمــال او غرفــة تجــارة او منظمــة عماليــة
ً
حصريــا لتعزيــز
او زراعيــة او بســتانية او اتحــاد مدنــي او منظمــة تعمــل
الرعايــة االجتماعيــة
(	)ii

تكون معفاة من ضريبة الدخل في سلطة االقامة

ال تملــك مســاهمين او اعضــاء لهــم الملكيــة او الفائــدة فــي
(	)iii
دخلهــا او اصولهــا
ان ال يســمح القانــون واجــب التطبيــق لســلطة اقامــة الشــركة
(	)iv
غيــر الماليــة او المســتندات التأسيســية للشــركة غيــر الماليــة فــي توزيــع
اي دخــل او اصــول للشــركة غيــر ماليــة او الحصــول علــى فائــدة مــن
شــخص خــاص او منظمــة غيــر خيريــة خــاف تلــك التــي تخــص انشــطة
الشــركة غيــر الماليــة او لدفــع تعويــض مناســب للخدمــات المقدمــة او
كدفعــة تمثــل القيمــة الســوقية العادلــة لعقــارات قامــت الشــركة غيــر
الماليــة بشــرائها
ان يتطلــب القانــون واجــب التطبيــق لســلطة االقامــة انــه،
(	)v
وعنــد تصفيــة او حــل الشــركة غيــر الماليــة يتــم توزيــع جميــع اصولهــا علــى
شــركات حكوميــة او منظمــات غيــر ربحيــة اخــرى ،او ان تــؤول ملكيتهــا
الــى حكومــة ســلطة اقامــة الشــركة غيــر الربحيــة او اي تنظيمــات سياســية
اخــرى.
مالحظــة :قــد تكــون بعــض الشــركات (كالشــركات غيــر الماليــة االجنبيــة
داخــل االراضــي االمريكيــة) مؤهلــة لتكــون حالــة شــركة غيــر ماليــة اجنبيــة
نشــطة وفــق قانــون االمتثــال الضريبــي االمريكــي ولكــن ليــس وفــق
معيــار االبــاغ المشــترك
"التحكــم" يتــم التحكــم فــي الشــركة بصــورة عامــة بواســطة الشــخص/
االشــخاص الطبيعييــن والمســؤولين بصــورة نهائيــة عــن ملكيــة الفائــدة
(عــادة علــى اســاس نســبة محــددة (علــى ســبيل المثــال  )%25فــي
الشــركة) .وفــي حــال عــدم وجــود شخص/اشــخاص طبيعييــن للتحكــم
فــي ملكيــة الفائــدة ،عندهــا يكــون الشــخص المســؤول عــن الشــركة
هــو المتحكــم فــي الشــركة بواســطة اي وســائل اخــرى .وفــي حــال عــدم
وجــود شخص/اشــخاص طبيعييــن للتحكــم فــي ملكيــة الفائــدة ،عندهــا
وبموجــب معيــار االبــاغ المشــترك يكــون الشــخص المبلــغ هــو الشــخص
الطبيعــي الــذي يشــغل منصــب اداري رفيــع بالشــركة.
الشخص/االشــخاص المســؤولين هــم الشخص/االشــخاص الطبيعييــن
المتحكميــن فــي الشــركة .وفــي حــال تــم معاملــة الشــركة باعتبارهــا
شــركة غيــر ماليــة ســلبية
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ture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment
vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and
then hold interests in those companies as capital assets for
;investment purposes
e) the NFE is not yet operating a business and has no prior
operating history, (a “ start-up NFE”) but is investing capital
into assets with the intent to operate a business other than
that of a Financial Institution, provided that the NFE does
not qualify for this exception after the date that is 24 months
;after the date of the initial organisation of the NFE
f) the NFE was not a Financial Institution in the past five
years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence opera;tions 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 en;gaged 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 organisation, business league, chamber of commerce,
labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for
;the promotion of social welfare
(ii) it is exempt from income tax in its jurisdiction of resi;dence
(iii) it has no shareholders or members who have a proprie;tary 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 organisation,
or escheat to the government of the NFE’s jurisdiction of residence or any political subdivision.
Note: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may
qualify for Active NFFE status under FATCA but not Active
NFE status under the CRS.
“Control” over an Entity is generally exercised by the natural
person(s) who ultimately has a controlling ownership inter))est (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%
in the Entity. Where no natural person(s) exercises control
through ownership interests, the Controlling Person(s) of the
Entity will be the natural person(s) who exercises control of
)the Entity through other means. Where no natural person(s
is/are identified as exercising control of the Entity through
ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who hold the position of senior managing official.
“Controlling Person(s)” are the natural person(s) who exer-
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عندهــا يجــب علــى المؤسســة الماليــة تحديــد ما اذا كان هؤالء االشــخاص
المســؤولين هــم اشــخاص مبلغيــن ام ال .يتوافــق هــذا التعريــف مــع
مصطلــح "المالــك المســتفيد" المذكــور فــي التوصيــة  10مــن توصيــات
مجموعــة العمــل المالــي (المعتمــدة فــي فبرايــر )2012
وفــي حالــة الصنــدوق ،يكــون االشــخاص المســؤولين هــم المتصرفيــن
او االمنــاء او االوصيــاء (ان وجــدوا) او المستفيد/المســتفيدين او
فئة/فئــات المســتفيدين او اي اشــخاص طبيعييــن اخريــن يمارســوا
التحكــم النهائــي والفعــال فــي الصنــدوق (بواســطة سلســلة مــن
التحكــم او الملكيــة) ،وانــه وبموجــب معيــار االبــاغ المشــترك يتــم
معاملــة المتصرفيــن او االمنــاء او االوصيــاء (ان وجــدوا) والمســتفيد/
المســتفيدين او فئــات المســتفيدين باعتبارهــم االشــخاص المســؤولين
عــن الصنــدوق بغــض النظــر عــن تحكمهــم بأنشــطة الصنــدوق.
وفــي حــال كان المتصرف/المتصرفيــن علــى الصنــدوق شــركة ،عندهــا
يتطلــب االبــاغ المشــترك مؤسســة ماليــة بغــرض تحديــد االشــخاص
المســؤولين عــن المتصرف/المتصرفيــن واإلبــاغ عنهــم بكونهــم
االشــخاص المســؤولين عــن الصنــدوق.
وفــي حــال وجــود ترتيبــات قانونيــة اخــرى خــاف الصنــدوق ،عنــده يعنــي
االشــخاص المســؤولين االشــخاص المكافئيــن او مــن لهــم مناصــب
وظيفيــة مشــابهة.
"مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ االميــن لــأوراق الماليــة" تعنــي
الشــركة المالكــة ألصــول ماليــة لحســاب الغيــر كجــزء اساســي مــن اعمالهــا
بحيــث يكــون اجمالــي دخــل الشــركة ينســب الــى حيــازة اصــول ماليــة
وخدمــات ماليــة ذات الصلــة تســاوي او تتجــاوز قيمتهــا  %20مــن اجمالــي
دخــل الشــركة خــال اقــل مــن )i( :فتــرة ثــاث ســنوات منتهيــة فــي 31
ديســمبر (او اخــر يــوم مــن الســنة الماليــة) وقبــل الســنة التــي تــم فيهــا
وضــع التقريــر؛ او ( )iiفتــرة تأســيس الشــركة.
"مؤسســات ايــداع" تعنــي الشــركة التــي تقبــل االيداعــات بالصــورة
المعتــادة كالبنــوك او اي اعمــال مشــابهة لهــا.
"قانــون االمتثــال الضريبــي األمريكــي" ويعنــي قانــون االمتثــال
الضريبــي للحســابات االجنبيــة والــذي تــم وضعــه وفــق قوانيــن الواليــات
المتحــدة االمريكيــة كجــزء مــن قانــون حوافــز التشــغيل الســتعادة
التوظيــف بتاريــخ  18مــارس  ،2010وقــد قــام قانــون االمتثــال الضريبــي
بخلــق معلومــات جديــدة العــداد التقاريــر ونظــم حجــز الدفعــات المدفوعــة
لبعــض المؤسســات الماليــة والشــركات االخــرى غيــر االمريكيــة.
"الشــركة" وتعنــي الشــخص او الترتيبــات القانونيــة مثــل الشــركات
والمنظمــات والشــراكات والصناديــق او الهيئــات ،ويشــمل هــذا
المصطلــح اي شــخص باســتثناء االفــراد (ويعنــي ذلــك االشــخاص
ا لطبيعييــن )
"المؤسســة الماليــة" وتعنــي مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ االميــن
لــاوراق الماليــة او مؤسســة ايــداع او شــركة اســتثمار او شــركة تأميــن
معينــة .يرجــى االطــاع علــى االرشــادات المحليــة ذات الصلــة ومعيــار
االبــاغ المشــترك وذلــك للحصــول علــى المزيــد مــن التعريفــات حــول
التصنيفــات المطبقــة علــى المؤسســات الماليــة.
"شركة استثمار" وتشتمل على نوعين من الشركات:

( )iشــركة تمــارس اعمالهــا بشــكل اساســي فــي واحــدة او اكثــر مــن
االنشــطة او العمليــات التاليــة نيابــة عــن العميــل
التجــارة فــي ادوات ســوق المــال (الشــيكات والكمبيــاالت
•
وشــهادات االيــداع والمشــتقات الماليــة الــخ) او العمــات االجنبيــة او
الصــرف او ادوات معــدالت الفائــدة والمؤشــرات الماليــة او االوراق
الماليــة القابلــة للتحويــل او العقــود المســتقبلية علــى الســلع.
ادارة الحافظات المالية الفردية والجماعية؛ او
•
خــاف ذلــك ،االســتثمار او االدارة او ادارة االصــول الماليــة او
•
االمــوال نيابــة عــن اشــخاص اخريــن
ال تشــمل هــذه االنشــطة او العمليــات تقديــم استشــارات اســتثمارية
غيــر ملزمــة للعمــاء.

02.17

cise control over an entity. Where that entity is treated as a
Passive Non-Financial Entity (“Passive NFE”) then a Financial
Institution is required to determine whether or not these
Controlling Persons are Reportable Persons. This definition
corresponds to the term “beneficial owner” described in
Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).
In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, or any other natural
person(s) exercising ultimate effective control over the trust
(including through a chain of control or ownership). Under
the CRS the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any),
and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, are always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of
whether or not any of them exercises control over the activities of the trust.
Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling
Persons of the settlor(s) and when required report them as
Controlling Persons of the trust.
In the case of a legal arrangement other than a trust, “Controlling Person(s) means persons in equivalent or similar positions.
“Custodial Institution” means any Entity that holds, as a
substantial portion of its business, Financial Assets for the
account of others. This is where the Entity’s gross income
attributable to the holding of Financial Assets and related
financial services equals or exceeds 20% of the Entity’s gross
income during the shorter of: (i) the three-year period that
ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year
accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity
has been in existence.
“Depository Institution” means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.
“FATCA” 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 nonU.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.
“Investment Entity” includes two types of Entities:
)(i
An Entity that primarily conducts as a business one or
more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:
•
Trading in money market instruments (cheques, bills,
;certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange
exchange, interest rate and index instruments; transferable
;securities; or commodity futures trading
•
Individual and collective portfolio management; or
•
Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons.
Such activities or operations do not include rendering
non-binding investment advice to a customer.
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(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 part). Where an Entity is managed by a mix of Financial
Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to
be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company,
or the first type of Investment Entity, if any of the managing
Entities is such another Entity.
“NFE” is any Entity that is not a Financial Institution.
“Non-Reporting Financial Institution” means any Financial
Institution that is:
•
a Governmental Entity, International Organisation or
Central Bank, other than with respect to a payment that is
derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified
Insurance Company, Custodial Institution, or Depository Institution;
•
a Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a Pension Fund of a Governmental
Entity, International Organisation or Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer;
•
an Exempt Collective Investment Vehicle; or
•
a Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee
of the trust is a Reporting Financial Institution and reports
all information required to be reported with respect to all
Reportable Accounts of the trust;
•
Any other defined in a countries domestic law as a
Non-Reporting
Financial
Institution.
“Participating Jurisdiction” A “Participating Jurisdiction”
means a jurisdiction with which an agreement is in place
pursuant to which it will provide the information set out in
the CRS.
“Participating Jurisdiction Financial Institution” means
(i) any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial
Institution that is located outside of that jurisdiction, and
(ii) Any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located
in such Participating Jurisdiction.
“Passive NFE” 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.
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) النــوع الثانــي مــن شــركة االســتثمار (شــركة اســتثمار تــدار بواســطةii(
مؤسســة ماليــة اخــرى) والتــي ينســب اجمالــي دخلهــا بصــورة اساســية
الــى االســتثمار او اعــادة االســتثمار او التجــارة فــي االصــول الماليــة
حيــث يتــم ادارة الشــركة بواســطة شــركة اخــرى مثــل مؤسســة ايــداع او
مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ االميــن لــأوراق الماليــة او شــركة تأميــن
.معينــة او شــركة اســتثمار مــن الدرجــة االولــى
"شــركة ماليــة واقعــة فــي منطقــة غيــر مشــاركة وتــدار عــن طريــق
مؤسســة ماليــة اخــرى" ويعنــي ذلــك شــركة ينســب اجمالــي دخلهــا
بصــورة اساســية الــى االســتثمار او اعــادة االســتثمار او التجــارة فــي
) تــدار بواســطة مؤسســةi( :االصــول الماليــة فــي حــال كانــت الشــركة
.) مؤسســة ماليــة غيــر مشــاركة فــي الســلطةii( ماليــة
شــركة اســتثمار يتــم ادارتهــا بواســطة مؤسســة اســتثمار اخــرى وذلــك
فــي حــال كانــت الشــركة المديــرة تمــارس اي مــن انشــطتها او عملياتهــا
 ســواء،) مــن تعريــف شــركة االســتثمار اعــاهi( المشــار اليهــا فــي البنــد
،بصــورة مباشــرة او مــن خــال مــزود خدمــة اخــر نيابــة عــن الشــركة المــدارة
تعتبــر الشــركة مديــرة لشــركة اخــرى فقــط فــي حــال كان لديهــا الســلطة
المطلقــة فــي ادارة اصــول الشــركة االخــرى (ســواء بصــورة كاملــة
 وفــي حــال كانــت الشــركة تــدار بواســطة مجموعــة مــن.)او جزئيــة
 تعتبــر الشــركة،المؤسســات الماليــة او الشــركات غيــر الماليــة او األفــراد
 وذلــك ان كانــت الشــركة المديــرة،يتــم ادراتهــا بواســطة شــركة اخــرى
مؤسســة ايــداع او مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ االميــن لــأوراق
.الماليــة او شــركة تأميــن معينــة او شــركة اســتثمار مــن الدرجــة االول
"شركة غير مالية" وتعني شركة خالف المؤسسة المالية
:"مؤسسة مالية غير مبلغة" وتعني المؤسسات المالية مثل

شــركة حكوميــة او منظمــة دوليــة او بنــك مركــزي ال تترتبــط بــأي
•
امــوال مســتمدة مــن التزامــات تتعلــق بــأي نشــاطات ماليــة تجاريــة كتلــك
التــي تشــارك بــه مؤسســة ايــداع او مؤسســة تمــارس نشــاط الحفــظ
.االميــن لــأوراق الماليــة او شــركة تأميــن معينــة
مشــاركة واســعة فــي صنــدوق التقاعــد او مشــاركة محــدودة
•
فــي صنــدوق التقاعــد او صنــدوق المعاشــات الخــاص بشــركة حكوميــة او
.منظمــة دوليــة او بنــك مركــزي او جهــة مؤهلــة إلصــدار بطاقــات ائتمــان
اداة استثمار جماعي مستثناة؛ او
•
 يكــون امنــاء الصنــدوق مؤسســة:صنــدوق امنــاء موثــق
•
ماليــة مبلغــة وتبلــغ بجميــع المعلومــات المطلــوب ابالغهــا فيمــا يخــص
.الحســابات المبلغــة للصنــدوق
اي امــر اخــر مذكــور فــي القانــون المحلــي للــدول علــى اســاس
•
مؤسســة ماليــة غيــر مبلغــة
"ســلطة مشــاركة" وتعنــي الســلطة التــي ترتبــط باتفاقيــة يتــم بموجبهــا
.تقديــم المعلومــات المذكــورة فــي معيــار االبــاغ المشــترك
:"مؤسسة مالية في سلطة مشاركة" وتعني
اي مؤسســة دافعــة للضريبــة فــي اي ســلطة مشــاركة ولكــن
	)i(
تســتثنى اي فــرع للمؤسســة الماليــة يقــع خــارج نطــاق الســلطة
اي فــرع للمؤسســة الماليــة غيــر دافــع للضريبــة فــي الســلطة
	)ii(
المشــاركة وذلــك فــي حــال كان الفــرع يقــع ضمــن نطــاق الســلطة
المشــاركة
:شركة غير مالية سلبية وفق معيار االبالغ المشترك تعني
شركة غير مالية غير نشطة؛ و
	)i(
شــركة اســتثمار واقعــة ضمــن ســلطة غيــر مشــاركة وتــدار
	)ii(
بواســطة شــركة ماليــة اخــرى

02.17

"شــركة تابعــة" وتعنــي شــركة تابعــة لشــركة اخــرى ســواء كانــت احــدى
الشــركات تديــر االخــرى او كالهمــا تحــت ادارة مشــتركة .ولهــذا الغــرض
يشــمل التحكــم الملكيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة ألكثــر مــن  %50مــن
اصــوات وقيمــة الشــركة.
"حســاب مبلــغ" ويعنــي هــذا المصطلــح الحســاب المملــوك لواحــد او
اكثــر مــن االشــخاص المبلغيــن او بواســطة شــركة غيــر ماليــة ســلبية علــى
ان يكــون بــه واحــد او اكثــر مــن االشــخاص المســؤولين بصفتهــم مبلغيــن
"الســلطة المبلغــة" وتعنــي الســلطة الملزمــة بتقديــم معلومــات
الحســاب المالــي .
"الشــخص فــي الســلطة المبلغــة" ويعنــي الشــركة الدافعــة للضريبــة
فــي السلطة/الســلطات المبلغــة بموجــب قوانيــن الضرائــب لتلــك
السلطة/الســلطات وذلــك بالرجــوع الــى القوانيــن المحليــة للدولــة التــي
تأسســت او أديــرت بهــا الشــركة .يجــب معاملــة الشــركات مثــل الشــراكة
او الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة او الترتيبــات القانونيــة المشــابهة
غيــر المقيمــة والغــراض الضرائــب كمقيميــن فــي الســلطة التــي يقــع
بهــا االدارة الفعليــة لتلــك الشــركات .وعلــى هــذا النحــو ،وفــي حــال كانــت
الشــركة غيــر مقيمــة ،وجــب عليهــا وألغــراض الضرائــب اكمــال النمــوذج
مــع توضيــح عنــوان مكتبهــا الرئيســي.
مــن الممكــن للشــركات ذات االقامــة المزدوجــة االعتمــاد علــى القواعــد
الفاصلــة المذكــورة فــي اتفاقيــات الضرائــب (ان امكــن) لتحديــد اقامتهــا
ألغــراض الضرائــب.
"الشــخص المبلــغ" ويعنــي الشــخص فــي الســلطة المبلغــة ويكــون
خــاف:

شــركة يتــم تــداول اوراقهــا الماليــة بصــورة منتظمــة فــي واحــد
•
او اكثــر مــن اســواق االوراق الماليــة المعتمــدة
اي شركة تعتبر شركة تابعة لتلك المذكورة في البند ()i؛
•
شركة حكومية؛
•
منظمة دولية؛
•
بنك مركزي؛ او
•
مؤسســة ماليــة (خــاف شــركة االســتثمار المذكــورة فــي
•
الفقــرة الفرعيــة أ( )6مــن معيــار االبــاغ المشــترك ويتــم اعتبارهــا
كمؤسســات ماليــة فــي ســلطة مشــاركة .وخــاف لذلــك ،تعامــل تلــك
الشــركات االســتثمارية باعتبارهــا شــركة غيــر ماليــة ســلبية.
"مقيــم ألغــراض الضرائــب" وبصــورة عامــة تعتبــر الشــركة مقيمــة فــي
الســلطة ألغــراض الضرائــب ،وذلــك فــي حــال كانــت وفــق قوانيــن
الســلطة (ويشــمل االتفاقيــات الضريبيــة) تدفــع او يجــب ان تدفــع
الضرائــب بســبب محــل اقامتهــا او وجــود عنوانهــا او مــكان ادارتهــا
او تأسيســها او اي معيــار اخــر مــن نفــس النــوع وليــس فقــط مــن
مصــادر تلــك الســلطة .مــن الممكــن للشــركات ذات االقامــة المزدوجــة
االعتمــاد علــى القواعــد الفاصلــة المذكــورة فــي اتفاقيــات الضرائــب (ان
امكــن) لتحديــد اقامتهــا ألغــراض الضرائــب .ويجــب معاملــة الشــركات
مثــل الشــراكة او الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة او الترتيبــات
القانونيــة المشــابهة غيــر المقيمــة وألغــراض الضرائــب ،كمقيميــن
فــي الســلطة التــي يقــع بهــا االدارة الفعليــة لتلــك الشــركات .وكذلــك
يجــب ان يعامــل الصنــدوق كمقيــم فــي حــال كان واحــد او اكثــر مــن
ً
مقيمــا .للمزيــد مــن المعلومــات حــول االقامــة ألغــراض
االمنــاء
الضريبــة ،يرجــى التواصــل مــع مستشــارك الضريبــي او االطــاع
علــى الرابــط التالــيhttp://www.oecd.org/tax/transparency/ :
automaticexchangeofinformation.htm
"شــركة تأميــن معينــة" وتعنــي الشــركة التــي تعتبــر شــركة تأميــن (او
شــركة قابضــة لشــركة تأميــن) والتــي تقــوم بإصــدار او ملزمــة بدفــع
مبالــغ تتعلــق بعقــد تأميــن بقيمــة نقديــة او عقــد ســنوي.
"رقــم التعريــف الضريبــي (يشــمل المكافــئ الوظيفــي)" ويعنــي رقــم
تعريــف دافــع الضريبــة او المكافــئ الوظيفــي ،وفــي حــال عــدم وجــود
رقــم التعريــف الضريبــي ،يتكــون رقــم التعريــف الضريبــي مــن مجموعــة
مميــزة مــن الحــروف واألرقــام يتــم تخصيصهــا مــن قبــل الســلطة لألفــراد
او الشــركات ويســتخدم لتعريــف االفــراد او الشــركات ألغــراض تطبيــق
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“Related Entity” An Entity is a “Related Entity” of another
Entity if either Entity controls the other Entity, or the two
Entities are under common control. For this purpose control
includes direct or indirect ownership of more than 50% of
the vote and value in an Entity.
”“Reportable Account” 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
where the Entity is established, incorporated or managed.
An Entity such as a partnership, limited liability partnership
or similar legal arrangement that has no residence for tax
purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in
which its place of effective management is situated. As such
if an Entity certifies that it has no residence for tax purposes
it should complete the form stating the address of its principal office.
Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to determine their
residence for tax purposes.
“Reportable Person” is defined as a “Reportable Jurisdiction
Person”, other than:
•
a corporation the stock of which is regularly traded on
;one or more established securities markets
•
any corporation that is a Related Entity of a corporation
;)described in clause (i
•
;a Governmental Entity
•
;an International Organisation
•
a Central Bank; or
•
a Financial Institution (except for an Investment Entity
described in Sub Paragraph A(6) b) of the CRS that are not
Participating Jurisdiction Financial Institutions. Instead, such
)Investment Entities are treated as Passive NFE’s.
“Resident for tax purposes” Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under the laws of
that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should
be paying tax therein by reason of his domicile, residence,
place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in that
jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve
cases of double residence for determining their residence
for tax purposes. An Entity such as a partnership, limited
liability partnership or similar legal arrangement that has
no residence for tax purposes shall be treated as resident in
the jurisdiction in which its place of effective management
is situated. A trust is treated as resident where one or more
of its trustees is resident. For additional information on tax
residence, please talk to your tax adviser or see the following
link:
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 combina-

Page 7 of 8

tion 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 Entities, a Business/company registration code/number.

 مــن الممكــن الحصــول علــى المزيــد.قوانيــن الضرائــب لتلــك الســلطة
مــن التفاصيــل حــول ارقــام التعريــف الضريبــي المقبولــة علــى الرابــط
:التالــي
http://www.oecd.org/tax/transparency/
a u t o m a t i c e x c h a n g e o fi n f o r m a t i o n . h t m
 وعلــى الرغــم،ال تقــم بعــض الســلطات بإصــدار رقــم تعريــف ضريبــي
 تســتخدم تلــك الســلطات ارقــام اخــرى ذات مســتوى مــن،مــن ذلــك
 كمثــال.)الســرية بمســتوى مكافــئ فــي التعريــف (المكافــئ الوظيفــي
رقم/االعمال/عــن نــوع الرقــم المســتخدم علــى ان يحتــوي علــى الشــركات
رقم/تســجيل الشــركة

FOR BANK
USE
ONLY
ENBDC
KSA
USE ONLY
Signature(s) verified by
Authorised by
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