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منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي للأفراد

يُرجى قراءة هذه التعليمات قراءةً متاأنية قبل ا�ستكمال هذا النموذج.

يُطالَب بنك راأ�س اخليمة الوطني )�رشكة م�ساهمة عامة( -ببموجب معيار الإبالغ ال�رضيبي ملنظمة التعاون القت�صادي والتنمية- بجمع بيانات الإقامة ال�رضيبية 

اخلا�صة ب�صاحب البطاقة ال�رضيبية والإبالغ عنها. لكل �صلطة �رضيبية قواعدها اخلا�صة التي حتدد املقيمني الذين تنطبق عليهم ال�رضوط ال�رضيبية، وتوفر تلك ال�صلطات 

البيانات التي ميكنكم من خاللها حتديد ما اإذا كنتم ممن تنطبق عليهم ال�رضائب املحددة عرب املوقع التايل:

 ./http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency 

اإذا كان �صاحب احل�صاب )اأو ال�صخ�ص امل�صوؤول( الذي تنطبق عليه ال�رضيبة مقيماً خارج حدود دولة الإمارات العربية؛ فقد جند اأنف�صنا ملزمني قانوناً بالإبالغ عن املعلومات 

يرجى ا�صتكمال هذا النموذج اإذا كنت �صاحب ح�صاب فردي اأو موؤ�ص�صة فردية اأو مالكاً وحيداً. لأ�صحاب احل�صاب امل�صرتكني اأو املتعددين؛ يُرجى ا�صتخدام منوذج م�صتقل لكل 

�صخ�ص على حدة. يُرجى عدم ا�صتخدام هذا النموذج يف حال تقدمي اإقرار ذاتي عن �صاحب ح�صاب من�صاأة اأو �صخ�ص م�صوؤول عن �صاحب ح�صاب من�صاأة. وبدلً من ذلك، 

يُرجى ا�صتخدام  »منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي للمن�صاآت«. وباملثل، فاإذا كنت �صخ�صاً م�صوؤولً عن من�صاأةٍ ما، يُرجى ا�صتخدام »منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي لالأ�صخا�ص 

امل�صوؤولني«.

اإذا كان حمل الإقامة ال�رضيبية اخلا�ص بك )اأو �صاحب احل�صاب -يف حال ا�صتكمال النموذج نيابًة عنه-( خارج حدود دولة الإمارات العربية؛ فقد جند اأنف�صنا ملزمني قانوناً 

بالإبالغ عن البيانات التي يت�صمنها هذا النموذج وغريها من البيانات املالية اخلا�صة بح�صاباتكم املالية اإىل ال�صلطات ال�رضيبية الوطنية املخت�صة ويجوز لنا -اأي�صاً- 

م�صاركة هذه البيانات مع ال�صلطات ال�رضيبية املوجودة يف دوٍل اأخرى غري هذه الدولة. 

يظل هذا النموذج �صارياً ما مل يطراأ اأي تغيري على البيانات املو�صحة فيه. نرجو منكم -يف حال تغيري اأي من بياناتكم املثبتة يف هذا النموذج مما يوؤدي اإىل كونها غري 

�صحيحة- اإخطارنا بهذا الأمر على الفور وتزويدنا بنموذج اإقرار ذاتي حمدث. 

يُرجى التاأكد -يف حال ملء هذا النموذج نيابًة عن الغري- من اإخطارهم بهذا الأمر مع تو�صيح �صفتك التي وقعت مبوجبها يف اجلزء 3. قد تكون -على �صبيل املثال- القيم 

اأو املعنيَّ على ح�صاٍب ما نيابًة عن �صاحب احل�صاب اأو قد تكون ا�صتكملت هذا النموذج مبوجب توكيل. 

 .IRS W-9 اإذا كنت مواطناً اأمريكياً اأو ملزماً ب�صداد ال�رضائب وفقاً لقانون دولة الوليات املتحدة الأمريكية فقد حتتاج -اأي�صاً- اإىل ملء منوذج ال�رضائب املفرو�صة على الأرباح

الهدف من هذا النموذج احل�سول على البيانات على النحو الذي يتفق مع متطلبات القانون املحلي. وب�سفتنا موؤ�س�سًة ماليًة، فل�سنا خمولني بتقدمي 

اال�ست�سارات ال�رشيبية. 

يجب ملء جميع احلقول املوجودة يف هذا النموذج با�ستثناء الق�سم ج من اجلزء 1.

منوذج االإقرار ال�رشيبي الذاتي للأفراد )يُرجى ا�صتكمال الأجزاء من 1-3 باحلروف ال�صتهاللية(

اجلزء 1 - ببيانات �ساحب احل�ساب الفرد

اأ- ا�سم �ساحب احل�ساب:

ا�صم العائلة اأو اللقب:

)ال�صم كما هو ُمثبت يف جواز ال�صفر(

ى الوظيفي: املُ�صمَّ

ال�صم الأول: 

)ال�صم كما هو ُمثبت يف جواز ال�صفر(

ال�صم الأو�صط: 

)ال�صم كما هو ُمثبت يف جواز ال�صفر(

 

 

ب- عنوان االإقامة ال�رشيبية احلايل:

�صطر 1 )مثال: ا�صم ورقم املنزل/ ال�صقة/ اجلناح/ ال�صارع اإن وجد(

�صطر 2 )مثال: القرية/ املدينة/ املحافظة/ الإقليم/ الدولة(
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البلد:

الرمز الربيدي )اإن وجد(:

ج- عنوان املرا�سلت:  )يُرجى ا�صتكمال هذا الق�صم فقط يف حال اختالف العنوان عن العنوان املوجود يف ق�صم ب(

�صطر 1 )مثال: ا�صم ورقم املنزل/ ال�صقة/ اجلناح/ ال�صارع(

�صطر 2 )مثال: القرية/ املدينة/ املحافظة/ الإقليم/ الدولة(

البلد:

الرقم/ الرمز الربيدي: 

تاريخ امليالد )يوم/ �صهر/ �صنة(

هـ- حمل امليلد:

القرية اأو املدينة حمل امليالد

بلد امليالد

اجلزء 2 - بلد/ �سلطة االإقامة ال�رشيبية للأغرا�س ال�رشيبية ورقم تعريف دافع ال�رشائب املعني اأو املكافئ الوظيفي ذو ال�سلة  )يُرجى مراجعة امللحق( 

يُرجى ا�صتكمال اجلدول التايل لتو�صيح ما يلي: )1( حمل الإقامة ال�رضيبية ال�رضيبة ل�صاحب احل�صاب. )2( رقم التعريف ال�رضيبي ل�صاحب احل�صاب يف كل بلد/ �صلطة 

خا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي حمددة. 

يف حال كان �صاحب احل�صاب دافعاً لل�رضيبة يف اأكرث من ثالث دول/ �صلطات؛ يرجى ا�صتخدام ورقة منف�صلة يف حال كان رقم التعريف ال�رضيبي غري متاح. يُرجى اختيار 

ال�صبب املنا�صب من بني الأ�صباب »اأ« و»ب« و»ج«( ح�صبما هو منا�صب: 

ال�سبب اأ: البلد/ ال�صلطة التي يقيم بها �صاحب احل�صاب ل ت�صدر رقم تعريف �رضيبي للمقيمني فيها.

ال�سبب ب: �صاحب احل�صاب غري قادر على احل�صول على رقم تعريف �رضيبي اأو رقم منا�صب )يُرجى تو�صيح �صبب عدم القدرة على احل�صول على رقم تعريف �رضيبي يف 

اجلدول التايل عند اختيارك هذا ال�صبب(. 

ال�سبب ج - احل�صول على رقم تعريف �رضيبي غري مطلوب. )مالحظة: اخرت هذا ال�صبب فقط يف حال كان القانون املحلي يف ال�صلطة املعنية ل يتطلب احل�صول على 

رقم تعريف �رضيبي �صادر عن تلك ال�صلطة(. 

يف حال عدم توفر رقم تعريف �رضيبي يُرجى كتابة ال�صبب )»اأ« و»ب« و»ج«(رقم التعريف ال�رضيبي بلد/ �صلطة دفع ال�رضيبة 

1

2

3
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يرجى تو�صيح �صبب عدم قدرتك على احل�صول على رقم التعريف ال�رضيبي يف املربعات التالية يف حال اختيار ال�صبب ب اأعاله.

1

2

3

اجلزء 3 -االإقرارات والتوقيع

م اأن املعلومات التي قدمتُها م�صمولة بجميع الأحكام وال�رضوط التي حتكم العالقة بني �صاحب احل�صاب وبنك راأ�س اخليمة الوطني )�رشكة م�ساهمة عامة(  اأتفهَّ

والتي حتدد كيفية ا�صتخدام بنك راأ�س اخليمة الوطني )�رشكة م�ساهمة عامة( وم�صاركتها للبيانات التي قدمتها.

اأقر بجواز الإبالغ عن البيانات املذكورة يف هذا النموذج وبيانات �صاحب احل�صاب واأي ح�صاب/ ح�صابات خا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي اإىل ال�صلطات ال�رضيبية يف البلد/ 

ال�صلطة التي يتبع لها احل�صاب )احل�صابات( وتبادلها مع ال�صلطات ال�رضيبية لبلد/ �صلطة اأو بلدان/ �صلطات اأخرى يكون ال�صخ�ص امل�صوؤول مقيما بها لأغرا�ص ال�رضيبة 

وفقاً لالتفاقيات الدولية املنظمة لتبادل بيانات احل�صاب املايل.

اأقر باأنني �صاحب احل�صاب )اأو املفو�ص بالتوقيع نيابًة عن �صاحب احل�صاب( فيما يتعلق باحل�صاب/ احل�صابات املتعلقة بهذا النموذج.

 

اأقر باأن جميع االإفادات املقدمة يف هذا االإقرار �سحيحة وكاملة على حد علمي. 

اأتعهد باأن اأُبلغ بنك راأ�س اخليمة الوطنية )�رشكة م�ساهمة عامة( يف غ�صون 90 يوماً باأي تغريُّ يف الظروف التي قد توؤثر على حالة بلد ال�رضيبة لل�صخ�ص املو�صح يف 

نة يف هذا النموذج اأو اكتمالها. واأتعهد -يف حال وجود مثل هذا التغيري- بتزويد بنك راأ�س اخليمة الوطني  هذا النموذج اأو التي قد توؤدي اإىل عدم �صحة البيانات املُ�صمَّ

ثنَي اإىل يف غ�صون 90 يوماً من وقوع هذا التغيري.   )�رشكة م�ساهمة عامة( بنموذج اإقرار �رضيبي ذاتي واإقرار حمدَّ

التوقيع:

ال�صم مطبوعاً: 

)ال�صم كما هو ُمثبت يف جواز ال�صفر(

التاريخ: 

ملحظة: اإذا مل تكن ال�صخ�ص امل�صوؤول؛ يُرجى ذكر �صفتك التي تخوِّل لك التوقيع على هذا النموذج. يف حال التوقيع مبوجب توكيل؛ فرُيجى اإرفاق هذا التوكيل. 

ال�صفة: )ذاتي، م�صاهم، توكيل، �صامن(

 

ملحق - ملخ�س تو�سيحي ببع�س امل�سطلحات املذكورة

ملحظة: فيما يلي �رضح لبع�ص مل�صطلحات و�صعناها بغر�ص م�صاعدتك يف ا�صتكمال هذا النموذج. ميكن الطالع على مزيد من التفا�صيل يف منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية »معيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك للتبادل التلقائي للمعلومات وال�رضح امل�صاحب ملعيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك والتوجيهات املحلية. ميكن احل�صول 

على هذه املعلومات من بوابة التبادل التلقائي للمعلومات ملنظمة التعاون القت�صادي والتنمية. 

يف حال وجود اأي ا�صتف�صارات يُرجى التوا�صل مع م�صت�صارك ال�رضيبي اأو �صلطتك ال�رضيبية املحلية.

»�ساحب احل�ساب«

يق�صد بـ»�صاحب احل�صاب« ال�صخ�ص املذكور اأو املعروف باأنه �صاحب ح�صاب مايل. ول يعامل ال�صخ�ص الذي ميتلك ح�صاباً مالياً -غري املوؤ�ص�صة املالية- ل�صالح �صخ�ص 

اآخر مبثابة وكيل له اأو و�صي عليه اأو �صخ�ص معني اأو مفو�ص بالتوقيع من قبله اأو م�صت�صار ا�صتثماري اأو و�صيط لديه اأو و�صي قانوين عليه على اأنه �صاحب احل�صاب. 

ويكون ال�صخ�ص الآخر هو �صاحب احل�صاب يف هذه احلالت. 

فعلى �صبيل املثال؛ يف حال وجود عالقة والدين/ ابن حيث يت�رضف الوالدان على اأنهما الو�صي القانوين؛ يعامل البن على اأنه �صاحب احل�صاب. وفيما يتعلق باحل�صاب 

امل�صرتك؛ يعامل كل فرد من اأ�صحاب احل�صاب امل�صرتك على اأنه �صاحب احل�صاب. 

»ال�سخ�س امل�سوؤول/ االأ�سخا�س امل�سوؤولون«

»ال�صخ�ص امل�صوؤول»: هو �صخ�ص طبيعي يتوىل �صالحيات امل�صوؤولية عن املن�صاأة.  ويف حال معاملة هذه املن�صاأة على اأنها من�صاأة غري مالية جامدة، وعندئٍذ ينبغي 

للموؤ�ص�صة املالية حتديد ما اإذا كان الأ�صخا�ص امل�صوؤولون هم اأ�صخا�ص خا�صعون لالإبالغ ال�رضيبي اأم ل. يتوافق هذا التعريف مع م�صطلح »املالك امل�صتفيد« على النحو 

املذكور يف التو�صية 10 من تو�صيات جمموعة العمل املايل )املعتمدة يف فرباير 2012 ( وعند االحتفاظ باحل�ساب ل�سالح من�ساأة يعد الفرد �سخ�ساً م�سوؤوالً فيه، 

وحينها ينبغي ا�ستيفاء منوذج » االإقرار ال�رشيبي الذاتي لل�سخ�س امل�سوؤول عمن تنطبق عليه ال�رشيبة« بدالً من هذا النموذج.



4 of 4

منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي للأفراد

االأ�سخا�س امل�سوؤولون عن ال�سندوق

يف حالة ال�صندوق، يكون الأ�صخا�ص امل�صوؤولون هم املت�رضفني اأو الأمناء اأو الأو�صياء )اإن وجدوا( اأو امل�صتفيد/ امل�صتفيدين اأو فئة/ فئات امل�صتفيدين اأو اأي �صخ�ص طبيعي 

اآخر ميار�ص التحكم النهائي والفعال يف ال�صندوق )بوا�صطة ت�صل�صل التحكم اأو امللكية(.  ويتعامل مع املت�رضفني اأو الأمناء اأو الأو�صياء -اإن وجدوا- وامل�صتفيد/ امل�صتفيدين 

اأو فئات امل�صتفيدين على اأنهم الأ�صخا�ص امل�صوؤولون عن ال�صندوق بغ�ص النظر عن حتكمهم باأن�صطة ال�صندوق. ويف حال كان املت�رضف/ املت�رضفون على ال�صندوق من�صاأة 

ما، فعندها تلتزم من�صاأة مالية -مبوجب الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك- بتحديد الأ�صخا�ص امل�صوؤولني عن املت�رضف/ املت�رضفني والإبالغ عنهم ب�صفتهم الأ�صخا�ص امل�صوؤولني عن 

ال�صندوق. ويف حال وجود ترتيبات قانونية اأخرى خالف ال�صندوق يق�صد بهذا امل�صطلح الأ�صخا�ص ذوي املنا�صب املكافئة اأو امل�صابهة. 

»املن�ساأة«: 

يُق�صد بعبارة »املن�صاأة« اأي �صخ�ص اعتباري اأو قانوين مثل املوؤ�ص�صة اأو ال�رضاكة اأو �صندوق ال�صتثمار اأو املوؤ�ص�صة.

»احل�ساب املايل«

يق�صد بـ»احل�صاب املايل« احل�صاب الذي متلكه املوؤ�ص�صة املالية ووي�صم: ح�صابات الوديعة وح�صابات العهدة وحقوق امللكية وفوائد الدين يف بع�ص املن�صاآت ال�صتثمارية 

وعقود التاأمني ذات القيمة النقدية وعقود معا�صات التقاعد. 

»ال�سلطة امل�ساركة«: 

يق�صد بـ»ال�صلطة امل�صاركة» ال�صلطة التي ترتبط باتفاقية تقدم مبوجبها البيانات املطلوبة يف التبادل التلقائي لبيانات احل�صاب املايل املذكورة يف معيار الإبالغ ال�رضيبي 

واملبينة يف القائمة املن�صورة.  

 

»احل�ساب اخلا�سع للإبلغ ال�رشيبي«: 

يق�صد بهذا امل�صطلح احل�صاب اململوك لواحد اأو اأكرث من الأ�صخا�ص اخلا�صعني لالإبالغ ال�رضيبي اأو بوا�صطة من�صاأة غري مالية جامدة على اأن يكون به واحد اأو اأكرث من 

الأ�صخا�ص امل�صوؤولني ب�صفتهم خا�صعني لالإبالغ ال�رضيبي. 

»ال�سلطة اخلا�سعة للإبلغ ال�رشيبي«: 

يق�صد بـ»ال�صلطة اخلا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي» ال�صلطة امللزمة بتقدمي معلومات احل�صاب املايل املطلوبة واملعرفة يف القائمة املن�صورة. 

»ال�سخ�س اخلا�سع للإبلغ ال�رشيبي«: 

»ال�صخ�ص اخلا�صع لالإبالغ ال�رضيبي»: يق�صد به الفرد اخلا�صع لل�رضيبة �صمن �صلطة �رضيبية خا�صع لالإبالغ ال�رضيبي مبوجب قوانني ال�رضائب املعمول بها يف هذه ال�صلطة. 

ميكن لالأفراد ذوي الإقامة ال�رضيبية املزدوجة العتماد على القواعد الفا�صلة املذكورة يف اتفاقيات ال�رضائب )اإن اأمكن( لتحديد اإقامتها لأغرا�ص ال�رضائب.  

»رقم التعريف ال�رشيبي« )وي�سمل »املكافئ الوظيفي«(:

يق�صد بـ»رقم التعريف ال�رضيبي« رقم تعريف دافع ال�رضيبة اأو املكافئ الوظيفي يف حال عدم وجود رقم تعريف �رضيبي. يتكون رقم التعريف ال�رضيبي من جمموعة مميزة 

من احلروف والأرقام التي تخ�ص�صها ال�صلطة مل�صلحة الأفراد اأو ال�رضكات، وي�صتخدم هذا الرقم لتعريف الأفراد اأو ال�رضكات لأغرا�ص تطبيق قوانني ال�رضائب لتلك ال�صلطة. 

ميكن الطالع على املزيد من التفا�صيل حول اأرقام التعريف ال�رضيبي املقبولة على بوابة التبادل التلقائي للمعلومات ملنظمة التعاون القت�صادي والتنمية: 

ل ت�صدر بع�ص ال�صلطات رقم تعريف �رضيبي. ومع ذلك، ت�صتخدم تلك ال�صلطات اأرقاماً اأخرى ذات م�صتوى �رضية مماثل ومكافئ مل�صتوى التعريف )»املكافئ الوظيفي«(. 

يت�صمن هذا النوع من هذا الرقم رقم الت�صجيل اخلا�ص بالأفراد ورقم ال�صمان الجتماعي/ رقم التاأمني ورقم تعريف املواطن/ رقم التعريف ال�صخ�صي/ رمز اخلدمة ورقم 

ت�صجيل املقيم. 
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