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منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي للمن�ش�آت

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

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

املعلومات 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 الذي تنطبق عليه ال�رضيبة ُمقيماً خارج حدود دولة الإمارات العربية؛ فقد جند اأنف�صنا ملزمني قانوناً بالإبالغ عن املعلومات التي يت�صمنها هذا 

النموذج وغريها من املعلومات املالية اخلا�صة بح�صاباتكم املالية اإىل ال�صلطات ال�رضيبية الوطنية املخت�صة ويجوز لنا -اأي�صاً- م�صاركة هذه املعلومات مع ال�صلطات 

ال�رضيبية املوجودة يف دوٍل اأخرى غري هذه الدولة. 

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

ث.  اإخطارنا بهذا الأمر على الفور وتزويدنا بنموذج اإقرار ذاتي ُمدَّ

يُرجى عدم ا�صتكمال هذا النموذج اإذا كنت �صاحب ح�صاب فردي اأو موؤ�ص�صة فردية اأو مالكاً وحيداً. وبدلً من ذلك؛ يُرجى ا�صتكمال »منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي لالأفراد« 

حل�صاب امل�صوؤولني امل�صرتكني اأو امل�صوؤولني املتعددين؛ يُرجى ا�صتخدام منوذج منف�صل لكل �صخ�ص م�صوؤول على حدة. اإذا كنت مواطناً اأمريكياً اأو ملزماً ب�صداد ال�رضائب وفقاً 

 .IRS W-9 لقانون دولة الوليات املتحدة الأمريكية فقد حتتاج -اأي�صاً- اإىل ملء منوذج ال�رضائب املفرو�صة على الأرباح

واإذا كان �صاحب احل�صاب من�صاأة غري مالية جامدة اأو من�صاأة ا�صتثمارية تقع يف نطاق �صلطة غري م�صاركة وتديرها موؤ�ص�صة مالية اأخرى، فرنجو منكم ملء البيانات يف اجلزء 

املخ�ص�ص لالأ�صخا�ص الطبيعيني امل�صوؤولني عن حامل احل�صاب )ي�صار اإىل الأفراد بـ»الأ�صخا�ص امل�صوؤولني«( عرب ا�صتكمال »منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي لالأ�صخا�ص امل�صوؤولني 

عن املطالبني بال�رضائب« يف منوذج منف�صل لكل �صخ�ص م�صوؤول على حدة. تلتزم جميع املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية الكائنة داخل نطاق �صلطة غري م�صاركة وتديرها موؤ�ص�صة 

مالية اأخرى بتقدمي هذه البيانات. 

يُرجى التاأكد -يف حال ملء هذا النموذج نيابًة عن الغري- من اإخطارهم بهذا الأمر مع تو�صيح �صفتك التي وقَّعت مبوجبها يف اجلزء 4. 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. 

يحتوي امللحق املرفق على ملخ�ٍص لبع�ص امل�صطلحات مثل: �صاحب احل�صاب وغريها من امل�صطلحات.

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 

ا�ست�سارات �رشيبية. 

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

منوذج الإقرار ال�رشيبي الذاتي للمن�ساآت )يُرجى ا�صتكمال الأجزاء من 1-3 باحلروف ال�صتهاللية(

اجلزء 1 - بيانات �ساحب احل�ساب

اأ- ال�صم القانوين للمن�صاأة/ الفرع

................................................................................................................................................................................................................................................

 ب- بلد املوؤ�ص�صة اأو املنظمة

................................................................................................................................................................................................................................................

عنوان الإقامة ال�رضيبية احلايل ج- 

................................................................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................................................................................................

البلد:

................................................................................................................................................................................................................................................

الرقم/ الرمز الربيدي )اإن وجد(:

................................................................................................................................................................................................................................................
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د- عنوان املرا�صالت )يُرجى ا�صتكمال هذا الق�صم فقط يف حال عدم ا�صتكمال الق�صم ج اأعاله(

............................................................................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................................

البلد:

............................................................................................................................................................................................................................................

الرقم/ الرمز الربيدي:

............................................................................................................................................................................................................................................

 

اجلزء 2 - نوع املن�ساأة: يُرجى حتديد حالة �صاحب احل�صاب عرب التاأ�صري على املربع املنا�صب: 

موؤ�ص�صة مالية - من�صاأة ا�صتثمارية )اأ(   )1
من�صاأة ا�صتثمارية واقعة داخل نطاق �صلطة غري م�صاركة وتديرها موؤ�ص�صة مالية اأخرى )مالحظة: عند التاأ�صري على هذا املربع يُرجى اإكمال اجلزء 2)2( اأدناه(  )1   

من�صاأة ا�صتثمارية اأخرى  )2   

)ب(  موؤ�ص�صة مالية - موؤ�ص�صة اإيداع اأو موؤ�ص�صة و�صاية اأو �رضكة تاأمني خم�ص�صة.  

   يف حال و�صع عالمة على اخلانة )اأ( اأو )ب( اأعاله يُرجى التاأكد من تقدمي رقم تعريف الو�صيط العاملي اخلا�ص ب�صاحب احل�صاب مبوجب الإقرار ال�رضيبي الذاتي 

لقانون المتثال ال�رضيبي الأمريكي »فاتكا«. 

من�صاأة غري مالية ن�صطة - يق�صد بها من�صاأة يجري تداول اأوراقها املالية ب�صورة منتظمة يف �صوق اأوراق مالية معتمد اأو من�صاأة تابعة لتلك املن�صاأة. )ج(   

يف حال و�صع عالمة على بند )ج(؛ يرجى ذكر ا�صم �صوق الأوراق املالية املعتمد والذي تتداول املن�صاأة فيه:    

............................................................................................................................................................................................................................................

يف حال كانت املن�صاأة تابعة لإحدى ال�رضكات املدرجة، يرجى ذكر ا�صم ال�رضكة التي تزاول جتارتها بانتظام والتي تتبع لها املن�صاأة املذكورة يف )ج(: 

هيئة ذات �صلة:

............................................................................................................................................................................................................................................

من�صاأة غري مالية ن�صطة - من�صاأة قانونية اأو بنك مركزي )د( 

من�صاأة غري مالية ن�صطة - منظمة دولية )هـ( 

من�صاأة غري مالية ن�صطة - اأخرى غري )ج( و)هـ( )على �صبيل املثال: من�صاأة غري مالية نا�صئة اأو من�صاأة غري مالية غري هادفة للربح( )و( 

من�صاأة مالية جامدة )مالحظة: عند التاأ�صري على هذا املربع يُرجى اإكمال اجلزء 2)2( اأدناه( )ز( 

عند التاأ�صري على اأي من البندين 1)اأ()1( اأو 1)ز( اأعاله؛ يُرجى:  )2
اذكر ا�صم اأي من الأ�صخا�ص امل�صوؤولني عن حامل احل�صاب: اأ-   

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

يُرجى ا�صتكمال »منوذج الإقرار ال�رضيبي الذاتي لل�صخ�ص امل�صوؤول« لكل �صخ�ص م�صوؤول على حدة. ب-   

يُرجى مراجعة تعريف ال�صخ�ص امل�صوؤول وفقاً ملا هو مذكور يف امللحق.
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اجلزء 3 - بلد/ �سلطة الإقامة 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( مل 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. 

اإذا مل يكن �صاحب احل�صاب مقيماً يف اأي دولة/ �صلطة �رضيبية )كاأن يكون -على �صبيل املثال- ملتزماً مببادئ ال�صفافية املالية(، يُرجى الإ�صارة اإىل هذا الأمر يف ال�صطور 

الأول مع تو�صيح مقر الإدارة الفعالة اأو ال�صلطة التي يوجد بها املقر الرئي�صي.

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«( التالية: 

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

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 4 - الإقرارات والتوقيع

اأتفهم اأن املعلومات التي قدمتها م�صمولة بجميع الأحكام وال�رضوط التي حتكم العالقة بني �صاحب احل�صاب وبنك راأ�ص اخليمة الوطني )�رضكة م�صاهمة عامة( والتي 

حتدد كيفية ا�صتخدام بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�رضكة م�صاهمة عامة( للمعلومات 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 مفو�ص بالتوقيع نيابًة عن �صاحب احل�صاب فيما يتعلق باحل�صاب/ احل�صابات املتعلقة بهذا النموذج.

اأقر باأن جميع الإفادات املقدمة يف هذا الإقرار �سحيحة وكاملة على حد علمي. 

اأتعهد باأن اأبلغ بنك راأ�ص اخليمة الوطنية )�رضكة م�صاهمة عامة( يف غ�صون 90 يوماً باأي تغري يف الظروف التي قد توؤثر على حالة بلد ال�رضيبة ل�صاحب النموذج امل�صار 

اإليه يف اجلزء 1 من هذا النموذج اأو قد توؤدي اإىل عدم �صحة البيانات امل�صمنة يف هذا النموذج اأو اكتمالها )مبا يف ذلك التغيريات بالبيانات اخلا�صة بالأ�صخا�ص امل�صوؤولني 

ثنَي  املعرفني يف اجلزء 2 ال�صوؤال 2اأ(. واأتعهد -يف حال وجود مثل هذا التغيري- بتزويد بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�رضكة م�صاهمة عامة( بنموذج اإقرار �رضيبي ذاتي واإقرار مدَّ

يف غ�صون 90 يوماً من وقوع هذا التغيري. 

التوقيع: .................................................................................................................................................................................................................................

ال�صم مطبوعاً: .....................................................................................................................................................................................................................

)ال�صم كما هو ُمثبت يف جواز ال�صفر(

التاريخ: )يوم/ �صهر/ �صنة( ..............................................................................................................................................................................................................

 

مالحظة: يُرجى ذكر �صفتك التي تخول لك التوقيع على هذا النموذج )على �صبيل املثال »موظف مفو�ص«(.

يف حال التوقيع مبوجب توكيل؛ يُرجى اإرفاق هذا التوكيل.

ال�صفة: )ذاتي، م�صاهم، توكيل، �صامن( .................................................................................................................................................................................................
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 ملحق - ملخ�س تو�سيحي ببع�س امل�سطلحات املذكورة

ملحظة: فيما يلي �رضح لبع�ص امل�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 للبيانات وال�رضح امل�صاحب ملعيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك والتوجيهات املحلية. ميكن احل�صول على 

هذه البيانات واملعلومات 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 املدرج اأو املعرف بو�صفه �صاحب احل�صاب املايل من قبل املوؤ�ص�صة املالية املحتفظة باحل�صاب.

وذلك بغ�ص النظر عما اإذا كان هذا ال�صخ�ص يح�صل على دخله من املن�صاأة. وبالتايل؛ فعلى �صبيل املثال، اإذا اأُْدرَِج �صندوق اأو عقار على اأنه �صاحب اأو مالك للح�صاب املايل 

فعندها يُعدُّ ال�صندوق اأو العقار هو �صاحب احل�صاب، بدلً عن الأمني اأو مالك ال�صندوق اأو امل�صتفيدين. وباملثل، ففي حال اإدراج ال�رضاكة بو�صفها �صاحب اأو �صاحب احل�صاب 

املايل فاإن ال�رضاكة تعد �صاحب احل�صاب بدلً من ال�رضكاء يف ال�رضاكة. ول يجوز معاملة �صخ�ص خالف املوؤ�ص�صة املالية اأو �صاحب ح�صاب بغر�ص الفائدة اأو ح�صاب �صخ�ص 

اآخر ب�صفة الوكيل اأو الو�صي اأو املر�صح اأو املخول بالتوقيع اأو م�صت�صار ا�صتثماري اأو و�صيط على اأنهم اأ�صحاب احل�صاب، على اأن يُعامل اأي �صخ�ٍص اآخر غري املذكورين اآنفاً 

بو�صفه �صاحب احل�صاب. 

»من�ساأة غري مالية ن�سطة«

وتعني من�صاأة غري مالية ن�صطة وذلك يف حال ا�صتيفائها لأٍي من املعايري املدرجة اأدناه. وت�صري تلك املعايري على �صبيل الخت�صار اإىل:

من�صاأة غري مالية ن�صطة عن طريق الدخل والأ�صول.  •
من�صاأة غري مالية للتداول العام.  •

املن�صاآت احلكومية اأو املنظمات الدولية اأو البنوك املركزية اأو املن�صاآت اململوكة لها بالكامل.  •
املن�صاآت غري املالية القاب�صة التي متلك ع�صوية يف جمموعة غري مالية.  •

املن�صاآت غري املالية النا�صئة.  •
اة اأو تلك النا�صئة ب�صبب وجود حالة اإفال�ص. املن�صاآت غري املالية املُ�َصفَّ  •

مراكز اخلزينة التي متلك ع�صوية يف جمموعة غري مالية.  •
من�صاآت غري مالية غري ربحية.  •

ت�صنف املن�صاأة على اأنها من�صاأة غري مالية يف حال ا�صتوفت املعايري الواردة اأدناه: 

اأ(  يف حال كان %50 من اإجمايل دخل املن�صاأة غري املالية لل�صنة ال�صابقة اأو مدة اإعداد التقارير املالية قد حققت دخالً �صلبيًا يبلغ اأقل من %50 من الأ�صول اململوكة 

للمن�صاأة غري املالية خالل ال�صنة املالية ال�صابقة اأو مدة اإعداد التقارير املالية الأخرى وكانت تلك الأ�صول اأ�صولً ناجتة من دخل �صلبي. 

ب(  يف حال تداول الأوراق املالية اململوكة للمن�صاأة غري املالية ب�صورة منتظمة يف �صوق اأوراق مالية معتمد اأو كانت املن�صاأة غري املالية تابعة لإحدى املن�صاآت التي تتداول 

اأوراقها املالية ب�صورة منتظمة يف �صوق اأوراق مالية معتمد. 

اإذا كانت املن�صاأة غري املالية كياناً حكومياً اأو منظمة دولية اأو بنكاً مركزياً اأو اإذا كانت مملوكة بالكامل لأحد من الكيانات ال�صابقة الذكر. ج( 

د(  اإذا كانت جميع اأن�صطة املن�صاأة غري املالية تتمثل ب�صكل اأ�صا�صي -كلياً اأو جزئياً- يف مَتَلُّك الأ�صهم املتداولة اأو تقدمي اخلدمات التمويلية واخلدمات الأخرى اإىل واحدة اأو 

اأكرث من املن�صاآت التابعة التي متار�ص التجارة اأو الأعمال الأخرى غري اأعمال املن�صاآت املالية. وبخالف ذلك ل ت�صتحق املن�صاأة هذا الو�صف اإذا كانت متار�ص اأن�صطًة )اأو تعر�ص 

تقدمي خدمات( بو�صفها �صندوق ا�صتثمار مثل: �صناديق ال�صتثمار اخلا�صة، اأو �صناديق راأ�ص املال ال�صتثماري، اأو �صندوق ا�صتحواذ مدعوم بالقرو�ص، اأو اأي اأداة ا�صتثمارية 

يكون الغر�ص منها ال�صتحواذ اأو متويل املن�صاآت؛ ومن ثم احل�صول على فائدة يف تلك املن�صاآت على اأ�صا�ص اأ�صول راأ�ص مالية خم�ص�صة لأغرا�ص ا�صتثمارية. 

هـ(  اإذا مل جُترِ املن�صاأة غري املالية اأي اأن�صطة جتارية ومل يتوفَّر لديها تاريخ ت�صغيل م�صبق )من�صاأة غري مالية نا�صئة( مع ا�صتثمارها لراأ�ص مالها يف الأ�صول بغر�ص القيام 

باأعمالها التجارية خالف تلك الأعمال املخ�ص�صة للمن�صاآت املالية. وتعد املن�صاأة غري املالية غري م�صتحقة لهذا ال�صتثناء بعد مرور 24 �صهراً من تاريخ التاأ�صي�ص الأويل 

للمن�صاأة غري املالية. 

و(  اإذا مل تكن املن�صاأة غري املالية موؤ�ص�صة مالية يف اخلم�ص �صنوات ال�صابقة وكانت يف حالة ت�صفية لأ�صولها اأو اإعادة هيكلة بغر�ص ا�صتمرار اأو ا�صتئناف اأعمالً جتارية 

خالف تلك اخلا�صة باملوؤ�ص�صة املالية. 

ز(  اإذا كانت املن�صاأة غري املالية تعمل يف متويل اأو تتعامل -ب�صكل اأ�صا�صي- مع اأو ل�صالح من�صاآت تابعة غري تلك املعروفة باأنها من�صاأة مالية ول تقدم متويالً اأو خدمات اإىل 

من�صاأة غري مرتبطة باملن�صاأة التابعة، �رضيطة اأن تكون جمموعة املن�صاآت التابعة متار�ص -ب�صكل اأ�صا�صي- اأعمالً جتارية تخالف تلك اخلا�صة باملن�صاأة املالية. 

تعد املن�صاأة غري املالية م�صتوفية جلميع املتطلبات التالية )»من�صاأة غري مالية غري ربحية«( اإذا كانت: ح( 

1(  اأُ�ص�صت وَعِملَت �صمن حدود �صلطة اإقامتها وح�رضياً لأغرا�ص دينية اأو خريية اأو علمية اأو فنية اأو ثقافية اأو ريا�صية اأو تعليمية، اأو اإذا كانت قد اأُ�ص�صت وعملت   

�صمن حدود �صلطة اإقامتها على اأنها منظمة مهنية اأو احتاد اأعمال اأو غرفة جتارية اأو منظمة عمالية اأو زراعية اأو ب�صتانية اأو احتاد مدين اأو منظمة تعمل ح�رضياً 

لتعزيز الرعاية الجتماعية. 

ُمعفاة من �رضيبة الدخل يف دائرة الخت�صا�ص التي تقع بها.  )2  

ل يوجد لديها م�صاهمني اأو اأع�صاء لهم ح�ص�ص ملكية اأو حقوق انتفاع يف دخلها اأو اأ�صولها.  )3  

4(  األ ي�صمح القانون املعمول به ل�صلطة الإقامة ال�رضيبية للمن�صاأة غري املالية اأو امل�صتندات التاأ�صي�صية للمن�صاأة غري املالية بتوزيع اأي دخل اأو اأ�صول للمن�صاأة غري   

املالية اأو احل�صول على فائدة من �صخ�ص خا�ص اأو منظمة غري خريية خالف تلك املتعلقة باأن�صطة املن�صاأة غري املالية اأو لدفع تعوي�ص منا�صب للخدمات املقدمة اأو 

دُْفَعٌة مُتَثِّل القيمة ال�صوقية املُعادِلة لعقارات قد ا�صرتتها املن�صاأة غري املالية. 

5(  اأن يتطلب القانون الواجب التطبيق ل�صلطة الإقامة ال�رضيبية -عند ت�صفية املن�صاأة املالية اأو حلها- اأن توزع جميع اأ�صولها على �رضكات حكومية اأو منظمات   

غري ربحية اأخرى اأو اأن توؤول ملكيتها اإىل حكومة �صلطة الإقامة ال�رضيبية التي تتبعها املنظمة غري الربحية اأو اأي تنظيمات �صيا�صية اأخرى. 

مالحظة: قد ت�صنف بع�ص املن�صاآت )مثل املن�صاآت غري املالية الأجنبية داخل الأرا�صي الأمريكية( على اأنها من�صاأة غري مالية اأجنبية ن�صطة وفق قانون المتثال ال�رضيبي 

الأمريكي )فاتكا( ولكن لي�ص وفق معيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك.
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»التحكم«: 

يتوىل »التحكم« يف املن�صاأة -ب�صورة عامة- ال�صخ�ص/ الأ�صخا�ص الطبيعيون وامل�صوؤولون ب�صورة نهائية عن ملكية الفائدة )التي حُتدد عادةً على اأ�صا�ص ن�صبة مددة كاأن 

تكون 25 %( يف املن�صاأة. ويف حال عدم وجود �صخ�ص/ اأ�صخا�ص طبيعيني للتحكم يف ملكية الفائدة، يكون ال�صخ�ص امل�صوؤول عن املن�صاأة هو املتحكم يف املن�صاأة بوا�صطة 

اأي و�صيلة اأخرى. ويف حال عدم وجود �صخ�ص/ اأ�صخا�ص طبيعيني للتحكم يف ملكية الفائدة فحينئٍذ -ومبوجب معيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك- يكون ال�صخ�ص اخلا�صع 

لالإبالغ ال�رضيبي هو ال�صخ�ص الطبيعي الذي ي�صغل من�صب اإداري رفيع باملن�صاأة. 

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

الأ�صخا�ص امل�صوؤولون هم ال�صخ�ص/ الأ�صخا�ص الطبيعيون املتحكمون يف املن�صاأة. اإذا عوملت املن�صاأة بو�صفها من�صاأة غري مالية جامدة عندها يجب على املن�صاأة املالية 

حتديد ما اإذا كان هوؤلء الأ�صخا�ص امل�صوؤولني هم اأ�صخا�ص خا�صعون لالإبالغ ال�رضيبي اأم ل. يتوافق هذا التعريف مع م�صطلح »املالك امل�صتفيد« املذكور يف التو�صية 10 من 

تو�صيات جمموعة العمل املايل )املعتمدة يف فرباير 2012 ( 

ويف حالة ال�صندوق، يكون الأ�صخا�ص امل�صوؤولون هم املت�رضفون اأو الأمناء اأو الأو�صياء )اإن وجدوا( اأو امل�صتفيد/ امل�صتفيدون 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(. 

ويف �صوء معيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك، يجري التعامل 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.

ويق�صد بال�صخ�ص الأ�صخا�ص امل�صوؤولني -يف حال وجود ترتيبات قانونية اأخرى خالف ال�صندوق- الأ�صخا�ص ذوي املنا�صب املكافئة اأو امل�صابهة.

»موؤ�س�سة و�ساية«: 

يُق�صد مب�صطلح »موؤ�ص�صة الو�صاية« اأي من�صاأة حتتفظ بالأ�صول املالية اخلا�صة بح�صاب الآخرين وميثِّل ذلك جزءاً كبرياً من اأعمالها. ويتحقق هذا الأمر حينما ميكن و�صع 

)اإجمايل دخل املن�صاأة اإىل حيازة الأ�صول واخلدمات املالية ذات ال�صلة التي ت�صاوي اأو تتجاوز قيمتها %20 من اإجمايل دخل املن�صاأة( كن�صبة خالل مدة اأقل من: )1( مدة ثالث 

�صنوات تنتهي يف 31 دي�صمرب )اأو اآخر يوم من ال�صنة املالية( قبل ال�صنة التي يُنتَهى فيها من اإعداد التقرير. اأو )2( مدة تاأ�صي�ص املن�صاأة. 

»موؤ�س�سة اإيداع« 

يُق�صد مب�صطلح »موؤ�ص�صة الإيداع« اأي كيان يقبل الودائع �صمن اأعماله امل�رضفية العادية اأو الأعمال التجارية املماثلة.

قانون المتثال ال�رضيبي الأمريكي »فاتكا«

قانون »المتثال ال�رضيبي الأمريكي« هو القانون املو�صوع وفقاً لأحكام قوانني الوليات املتحدة الأمريكية ويعرف اأي�صاً بـ»قانون المتثال ال�رضيبي للح�صابات الأجنبية«، وقد 

�ُصنَّ هذا القانون بو�صفه جزءاً من قانون حوافز الت�صغيل ل�صتعادة التوظيف )HIRE( بتاريخ 18 مار�ص 2010. وقد عمل قانون المتثال ال�رضيبي على توفري معلومات جديدة 

لإعداد التقارير ونظم حجز الدفعات املدفوعة لبع�ص املوؤ�ص�صات املالية واملن�صاآت غري الأمريكية الأخرى. 

»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. وي�صمل هذا امل�صطلح اأي �صخ�ص با�صتثناء الأفراد )ويعني 

ذلك الأ�صخا�ص الطبيعيني(. 

»املوؤ�س�سة املالية«: 

يُق�صد مب�صطلح »املوؤ�ص�صة املالية« اأي »موؤ�ص�صة و�صاية« اأو »موؤ�ص�صة اإيداع« اأو »من�صاأة ا�صتثمارية« اأو »�رضكة تاأمني مددة«. يرجى الطالع على الإر�صادات املحلية ذات 

ال�صلة ومعيار الإبالغ ال�رضيبي للح�صول على املزيد من التعريفات حول الت�صنيفات املطبَّقة على املوؤ�ص�صات املالية. 

»املن�ساأة ال�ستثمارية«: 

يت�صمن م�صطلح »املن�صاأة ال�صتثمارية« نوعني من املن�صاآت:

من�صاأة متار�ص اأعمالها -ب�صكل اأ�صا�صي- يف واحدة اأو اأكرث من الأن�صطة اأو العمليات التالية نيابًة عن العميل:  )1(

•  التداول يف �صكوك النقد )ال�صيكات والكمبيالت و�صهادات الإيداع وامل�صتقات املالية وغريها( اأو العمالت الأجنبية اأو ال�رضف اأو اأدوات معدلت الفائدة اأو املوؤ�رضات   

املالية اأو الأوراق املالية القابلة للتحويل اأو جتارة ال�صلع امل�صتقبلية. 

اإدارة املحفظات املالية الفردية واجلماعية.  •  
•  ا�صتثمار اأو اإدارة اأو ترتيب الأمور ذات ال�صلة بالأ�صول املالية اأو النقد نيابًة عن اأ�صخا�ص اآخرين.  

ل ت�صمل هذه الأن�صطة اأو العمليات تقدمي ا�صت�صارات ا�صتثمارية غري ُملزِمة للعمالء. 

)2(  النوع الثاين من »املن�صاأة ال�صتثمارية« )»املن�صاأة ال�صتثمارية التي تديرها موؤ�ص�صة مالية اأخرى«( والتي ين�صب اإجمايل دخلها -ب�صورة اأ�صا�صية- اإىل ال�صتثمار اأو اإعادة 

ال�صتثمار اأو التداول يف الأ�صول املالية حيث تديرها من�صاأة اأخرى مثل: موؤ�ص�صة اإيداع اأو موؤ�ص�صة و�صاية اأو �رضكة تاأمني مددة اأو من�صاأة ا�صتثمارية من الدرجة الأوىل.

»من�ساأة ا�ستثمارية واقعة داخل نطاق �سلطة غري م�ساركة وتديرها موؤ�س�سة مالية اأخرى« 

يق�صد بـ»املن�صاأة املالية الواقعة يف منطقة غري م�صاركة وتديرها موؤ�ص�صة مالية اأخرى« املن�صاأة التي ين�صب اإجمايل دخلها -ب�صورة اأ�صا�صية اإىل عمليات ال�صتثمار اأو 

اإعادة ال�صتثمار اأو التداول يف الأ�صول املالية يف حال كانت تلك املن�صاأة: )1( تدار بوا�صطة موؤ�ص�صة مالية و)2( موؤ�ص�صة مالية غري م�صاركة يف ال�صلطة. 

»من�ساأة ا�ستثمارية تديرها موؤ�س�سة مالية اأخرى«

ويق�صد بها »املن�صاأة التي »تديرها« من�صاأة اأخرى يف حال كانت املن�صاأة املُديرة متار�ص اأي من اأن�صطتها اأو عملياتها امل�صار اإليها يف البند )1( اأعاله اخلا�ص بتعريف »املن�صاأة 

ال�صتثمارية« ب�صورة مبا�رضة اأو من خالل مزود خدمة اآخر نيابة عن املن�صاأة املَُدارة 
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ل تُعدُّ املن�صاأة مِديرة ملن�صاأة اأخرى اإل اإذا كان لديها ال�صلطة املطلقة يف اإدارة اأ�صول تلك املن�صاأة ب�صورة كاملة اأو جزئية. وتعد املن�صاأة مَدارة بوا�صطة من�صاأة اأخرى -يف 

حال كانت املن�صاأة تَُدار بوا�صطة جمموعة من املوؤ�ص�صات املالية اأو املن�صاآت غري املالية اأو الأفراد- اإذا كانت املن�صاأة املديرة موؤ�ص�صة اإيداع اأو موؤ�ص�صة و�صاية اأو �رضكة تاأمني 

مددة اأو من�صاأة ا�صتثمارية من الدرجة الأوىل. 

»املن�ساأة غري املالية«: 

»املن�صاأة غري املالية« هي من�صاأة ل ينطبق عليها تعريف املوؤ�ص�صة املالية.

»املوؤ�س�سة املالية غري اخلا�سعة للإبلغ ال�رشيبي«

يُق�صد مب�صطلح »املوؤ�ص�صة املالية غريُ اخلا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي« املوؤ�ص�صات املالية مثل:

•  من�صاأة حكومية اأو منظمة دولية اأو بنك مركزي من تلك املوؤ�ص�صات التي ل تعنى بالأموال امل�صتمدة من التزامات تتعلق باأي اأن�صطة مالية جتارية كتلك التي ت�صارك 
بها موؤ�ص�صات الإيداع اأو موؤ�ص�صات الو�صاية اأو �رضكات تاأمنٍي معينة.

•  م�صاركة وا�صعة يف �صندوق التقاعد اأو م�صاركة مدودة يف �صندوق التقاعد اأو �صندوق املعا�صات اخلا�ص ب�رضكة حكومية اأو منظمة دولية اأو بنك مركزي اأو جهة 
موؤهلة لإ�صدار بطاقات ائتمان.

اأداة ا�صتثمار جماعي م�صتثناة.  •
•  �صندوق اأمناء موثق: ينطبق لفظ ال�صندوق عندما يكون اأمناء ال�صندوق موؤ�ص�صة مالية خا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي تُبَلِّغ بجميع املعلومات املطلوب اإبالغها فيما يتعلق 

باحل�صابات اخلا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي لل�صندوق.

اأي اأمر اآخر مذكور يف القانون املحلي للدول على اأ�صا�ص موؤ�ص�صة مالية غري خا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي.  •

»�سلطة م�ساركة«: 

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

ال�رضيبي واملبينة يف القائمة املن�صورة. 

»موؤ�س�سة مالية يف �سلطة م�ساركة«: 

يق�صد بـ»املوؤ�ص�صة املالية يف �صلطة م�صاركة«: )1( اأي موؤ�ص�صة دافعة لل�رضيبة يف اأي �صلطة م�صاركة مع ا�صتثناء اأي فرع للموؤ�ص�صة املالية يقع خارج نطاق ال�صلطة. 

)2( اأي فرع للموؤ�ص�صة املالية غري دافع لل�رضيبة يف ال�صلطة امل�صاركة وذلك يف حال كان الفرع يقع �صمن نطاق ال�صلطة امل�صاركة. 

»املن�ساأة غري املالية اجلامدة«: 

يق�صد بـ»املن�صاأة غري املالية اجلامدة« يف �صوء معيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك اأي من�صاأة غري مالية با�صتثناء املن�صاآت غري املالية الن�صطة. تعامل املن�صاأة غري املالية الواقعة 

يف �صلطة غري م�صاركة والتي تديرها موؤ�ص�صة مالية اأخرى على اأنها من�صاأة غري مالية جامدة لأغرا�ص معيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك.

»املن�ساأة التابعة«: 

تعد املن�صاأة »من�صاأة تابعة« ملن�صاأة اأخرى اإذا كانت اأحداهما ت�صيطر على الأخرى، اأو اإذا كانت كلتاهما حتت اإدارة م�صرتكة. ولهذا الغر�ص ي�صمل التحكم امللكية املبا�رضة وغري 

املبا�رضة لأكرث من %50 من اأ�صوات املن�صاأة وقيمتها. 

»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 �صلبية 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 امللزَمة بتقدمي معلومات احل�صاب املايل املطلوبة واملُعرَّفة يف القائمة املن�صورة.

»ال�سخ�س يف ال�سلطة اخلا�سعة للإبلغ ال�رشيبي«: 

يق�صد بـ»ال�صخ�ص يف ال�صلطة اخلا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي« املن�صاأة الدافعة لل�رضيبة يف ال�صلطة/ ال�صلطات اخلا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي مبوجب قوانني ال�رضائب لتلك 

ال�صلطة/ ال�صلطات وذلك بالرجوع اإىل القوانني املحلية للدولة التي تاأ�ص�صت اأو اأديرت بها املن�صاأة. ويجب معاملة املن�صاآت مثلها مثل ال�رضاكة اأو ال�رضكة ذات امل�صوؤولية 

املحدودة اأو الرتتيبات القانونية امل�صابهة غري املقيمة ولأغرا�ص ال�رضائب كمقيمني يف ال�صلطة التي تقع بها الإدارة الفعلية لتلك ال�رضكات. وعلى هذا النحو، ويف حال كانت 

املن�صاأة غري مقيمة، وجب عليها ولأغرا�ص ال�رضائب اإكمال النموذج مع تو�صيح عنوان مكتبها الرئي�صي. 

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

»ال�سخ�س اخلا�سع للإبلغ ال�رشيبي«: 

يق�صد بـ»ال�صخ�ص اخلا�صع لالإبالغ ال�رضيبي« التعريف املو�صح يف بند »ال�صخ�ص يف ال�صلطة اخلا�صعة لالإبالغ ال�رضيبي« با�صتثناء ما يلي:

�رضكة تتداول اأوراقها املالية ب�صورة منتظمة يف واحد اأو اأكرث من اأ�صواق الأوراق املالية املعتمدة.  •
اأي �رضكة تعد �رضكة تابعة لتلك املذكورة يف البند )1(..  •

هيئة حكومية.  •
منظمة دولية.  •

بنك مركزي.  •
•  موؤ�ص�صة مالية )خالف املن�صاأة ال�صتثمارية املذكورة يف الفقرة الفرعية اأ)6( )ب( املوؤ�ص�صة غري املحددة -مبوجب معيار الإبالغ ال�رضيبي امل�صرتك- على اأنها موؤ�ص�صة 

مالية يف �صلطة م�صاركة. وبا�صتثناء ذلك، تعامل تلك املن�صاأة ال�صتثمارية على اأنها من�صاأة غري مالية جامدة. 
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»املقيم لأغرا�س ال�رشائب«: 

لكل �صلطة �رضيبية قواعدها اخلا�صة التي حتدد املقيمني الذين تنطبق عليهم ال�رضوط ال�رضيبية. توفر تلك ال�صلطات املعلومات التي ميكنكم من خاللها حتديد ما اإذا 

كانت املن�صاأة موجودة داخل ال�صلطة ال�رضيبية عرب املوقع التايل: ب�صورة عامة، تعد املن�صاأة مقيمة يف ال�صلطة لأغرا�ص ال�رضائب يف حال انطباق قوانني ال�صلطة عليها )مبا 

يف ذلك التفاقيات ال�رضيبية( وكانت تدفع اأو يجب عليها اأن تدفع ال�رضائب نظراً ملحل اإقامتها ال�رضيبي اأو عنوانها اأو مكان اإدارتها اأو تاأ�صي�صها اأو اأي معيار اآخر من نف�ص 

النوع دون القت�صار على امل�صادر املوجودة يف تلك ال�صلطة. ميكن لل�رضكات ذات الإقامة ال�رضيبية املزدوجة العتماد على القواعد الفا�صلة املذكورة يف اتفاقيات ال�رضائب 

)اإن اأمكن( لتحديد اإقامتها لأغرا�ص ال�رضائب. ويجب معاملة املن�صاآت مثلها مثل ال�رضاكة اأو ال�رضكة ذات امل�صوؤولية املحدودة اأو الرتتيبات القانونية امل�صابهة غري املقيمة 

ولأغرا�ص ال�رضائب كمقيمني يف ال�صلطة التي تقع بها الإدارة الفعلية لتلك ال�رضكات. ملزيد من املعلومات حول الإقامة ال�رضيبية؛ يرجى التوا�صل مع م�صت�صارك ال�رضيبي 

اأو التوجه اإىل بوابة التبادل التلقائي للمعلومات ملنظمة التعاون القت�صادي والتنمية. 

»�رشكة تاأمني حمددة«: 

يق�صد بـ»�رضكة التاأمني املحددة« �رضكة التاأمني )اأو ال�رضكة القاب�صة ل�رضكة التاأمني( التي ت�صدر اأو تلتزم ب�صداد مبالغ تتعلق بعقود التاأمني ذات القيمة النقدية اأو عقود 

معا�صات التقاعد. 

»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 وُمكافئ مل�صتوى التعريف )»املكافئ الوظيفي«(. 

حتتوي الأرقام التي يت�صمنها هذا النوع رقم/ رمز ت�صجيل املن�صاآت اأو ال�رضكات التجارية. 
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