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Why Have We/I Received This Form? 
Governments around the world are imposing ever-increasingly new information 

gathering and reporting requirements for financial institutions to protect the integrity 

of the tax systems in various jurisdictions.  These informational exchange regimes 

include the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of the US, and the Common 

Reporting Standard (CRS) of the OECD.

The Kingdom of Saudi Arabia has committed itself and its Financial Intuitions to 

comply with these international tax transparency initiatives.

You have received this form because you are an Entity holding an account with Alinma 

Investment Company in the Kingdom of Saudi Arabia (“KSA”). The concept of an ‘Entity’ 

covers all legal persons (such as a company, a financial institution or a governmental 

body) and all legal arrangements (such as a joint enterprise, a trust or a waqf). However, 

it excludes individuals (also referred to as “natural persons”) and Sole Proprietorships.

Under FATCA, Alinma Investment Company is required to determine whether you are an 

entity beneficially owned by United States Persons (US citizens or US residents for tax 

purposes). Whereas under CRS, Alinma Investment Company is required to determine 

the jurisdictions you are an Account Holder tax resident in.  If you are a tax resident 

outside the country where your account / investment is held, Alinma Investment 

Company may need to report to the national tax authority this information, along with 

information related to your accounts / investments. 

Completing this form will ensure that Alinma Investment Company holds accurate 

and up-to-date information about you and your corporate tax residencies.  If your 

circumstances change and, as a result, any of the information provided in this form 

becomes incorrect, please let us know immediately and provide us with an updated 

Self-Certification and Declaration Form within 30 days..

Who should complete this form?
All Account Holders that are entities will be required to complete this form.  Information 

about persons in control of entities, where required, should be included in the 

Controlling Persons section (Part 5).   For joint account holders, each entity / individual 

needs to complete a separate form.

Regardless of whether you may have provided the Company information related to 

FATCA at an earlier stage, you still need to provide the additional information required 

in this form and accept by signing the declarations outlined at the end of this form.

If you are completing this form on behalf of someone else, please ensure to inform 

them and advise Alinma Investment Company as to in which capacity you are signing 

this form. In addition, please provide a copy of the authority to sign on behalf of the 

other party.  Please also indicate in this form in what capacity you are signing (i.e. you 

may be an authorized officer of the business).

What Must We/I Do with This Form? 
Please note that if the Account Holder is an Individual, the Self-Certification and 

Declaration Form (FATCA & CRS) – Individual is to be completed, and not this form.

All parts of this form are mandatory and please do not use abbreviations.

Please review and respond to Parts 1 through 5 in the form below.

All Entities holding an account with Alinma Investment Company must choose 

one classification for Questions 1 through 14 in the FATCA questionnaire and one 

classification for Questions 15 through 27 in the CRS questionnaire.

In addition, if you ticked the box in response to Question 18  ,13 or 26 in the 

questionnaires, please review and respond to Part 5, ‘Controlling Person’s.’

The definitions related to FATCA and CRS are set out in Appendix 1 and Appendix 2 

respectively to this form.  If you do not know, or are unsure of, the classification to 

which you as an Entity belongs, please obtain the advice of a licensed tax advisor in the 

Kingdom of Saudi Arabia.

لماذا تسلمت/ تسلمنا هذا النموذج؟
تفــرض الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى المؤسســات الماليــة متطلبــات جديــدة متزايــدة 

متعلقــة بجمــع المعلومــات واإلبــاغ عنهــا مــن أجــل حمايــة مصداقيــة األنظمــة الضريبيــة فــي 

مختلــف الــدول. تشــمل أنظمــة تبــادل المعلومــات قانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة 

(فاتــكا) العائــد للواليــات المتحــدة، ومعيــار اإلبــاغ المشــترك (المعيــار المشــترك) العائــد لمنظمــة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة.

المملكــة  الماليــة فــي  التزامهــا والتــزام المؤسســات  أبــدت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إن 

هــذه. الدوليــة  الضريبيــة  الشــفافية  لمبــادرات  باالمتثــال 

لقــد تســلمت هــذا النمــوذج ألنــك كيــان تتملــك حســابا مــع شــركة اإلنمــاء لاســتثمار فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية (»المملكــة«). ويغطــي مفهــوم »الكيــان« جميــع األشــخاص القانونييــن (مثــل 

شــركة أو مؤسســة ماليــة أو هيئــة حكوميــة) وجميــع الترتيبــات القانونيــة (مثــل مشــروع مشــترك 

أو اتفاقيــة قانونيــة (Trust) أو الوقــف). ولكنــه ال يشــمل األفــراد (األشــخاص الطبيعييــن).

بموجــب فاتــكا، شــركة اإلنمــاء لاســتثمار ملزمــة بتحديــد مــا إذا كنــت كيانــا مملــوكا مــن قبــل شــخص 

 فــي الواليــات 
ً
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة (أي مواطــن أمريكــي أو شــخص مقيــم ضريبيــا

المتحــدة). فــي حيــن أنــه بموجــب المعيــار المشــترك، شــركة اإلنمــاء لاســتثمار ملزمــة بتحديــد 

. إذا كان الكيــان مقيــم ضريبيــا 
ً
الــدول، حيــث قــد يكــون الكيــان صاحــب حســاب مقيــم فيهــا ضريبيــا

خــارج البلــد الــذي تحتفــظ فيــه بحســابه/ اســتثماره، فــإن شــركة اإلنمــاء لاســتثمار قــد تحتــاج 

إلــى إبــاغ الســلطة الضريبيــة المحليــة هــذه المعلومــات، باإلضافــة إلــى معلومــات ذات صلــة 

بحســاباته/ باســتثماراته.

إن إكمــال هــذا النمــوذج يضمــن أن شــركة اإلنمــاء لاســتثمار لديهــا معلومــات دقيقــة وحديثــة عــن 

الكيــان وعــن حالــة اإلقامــة الضريبيــة العائــدة لــه. إذا طــرأ تغييــر بظــروف الكيــان، ونتيجــة لذلــك، 

أصبحــت أي مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا النمــوذج غيــر صحيحــة، يتوجــب عليكــم خــال ثاثيــن 

يومــا تقديــم نمــوذج محــدث عــن شــهادة اإلقــرار الضريبــي الذاتــي.

من ينبغي أن يكمل هذا النموذج؟
ســيطلب مــن جميــع حاملــي الحســابات الذيــن هــم مــن الكيانــات إكمــال هــذا النمــوذج. كمــا ينبغــي، 

عنــد االقتضــاء، إدراج المعلومــات المتعلقــة باألشــخاص المســيطرين علــى تلــك الكيانــات، فــي 

قســم األشــخاص المســيطرين (الجــزء رقــم 5). بالنســبة ألصحــاب الحســابات المشــتركة، ينبغــي 

إكمــال نمــوذج منفصــل لــكل كيــان/ شــخص.

ــة فــي هــذا النمــوذج بغــض النظــر  ــر المعلومــات للشــركة كمــا هــي مطلوب يتوجــب عليــك توفي

عمــا إذا كنــت قــد قدمــت معلومــات متعلقــة بفاتــكا فــي مرحلــة ســابقة، باإلضافــة إلــى القبــول 

بالتوقيــع علــى اإلقــرارات المبينــة فــي نهايــة هــذا النمــوذج.

إذا كنــت تقــوم بإكمــال هــذا النمــوذج نيابــة عــن طــرف آخــر، يرجــى التأكــد مــن إعامهــم وإبــاغ 

شــركة اإلنمــاء لاســتثمار بالصفــة التــي تقــوم بموجبهــا بتوقيــع هــذا النمــوذج. باإلضافــة إلــى 

ذلــك، يرجــى تقديــم نســخة مــن التفويــض بالتوقيــع نيابــة عــن الطــرف اآلخــر. ويرجــى أيضــا اإلشــارة 

فــي هــذا النمــوذج إلــى الصفــة التــي تقــوم بموجبهــا بتوقيــع هــذا النمــوذج (بمعنــى أنــك قــد 

 معتمــدا عــن الكيــان).
ً
تكــون ممثــا

ما الذي يجب أن أفعله بالنسبة لهذا النموذج؟
فــي حــال كان صاحــب الحســاب هــو فــرد، ينبغــي إكمــال نمــوذج شــهادة اإلقــرار الضريبــي الذاتــي 

 عــن هــذا النمــوذج.
ً
(فاتــكا والمعيــار المشــترك) المخصصــة للعمــاء مــن األفــراد، عوضــا

جميع أجزاء هذا النموذج إلزامية ويرجى عدم استخدام االختصارات.

يرجى المراجعة واإلجابة على األجزاء من 1 إلى 5 في النموذج أدناه.

يجــب علــى جميــع الكيانــات التــي لديهــا حســاب لــدى شــركة اإلنمــاء لاســتثمار اختيــار تصنيــف 

واحــد لألســئلة مــن 1 إلــى 14 فيمــا يتعلــق باســتبيان فاتــكا وتصنيــف واحــد لألســئلة مــن 15 إلــى 27 

فيمــا يتعلــق باســتبيان المعيــار المشــترك.

باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا قمــت بوضــع عامــة فــي مربــع الســؤال 13 أو 18 أو26 مــن االســتبيان، 

يرجــى مراجعــة وإكمــال الجــزء 5، »األشــخاص المســيطرين«.

إن التعاريــف المتعلقــة بفاتــكا والمعيــار المشــترك مدرجــة فــي الملحــق 1 و2 علــى التوالــي 

لهــذا النمــوذج. إذا كنــت ال تعــرف، أو غيــر متأكــد، مــن التصنيــف الــذي تنتمــي إليــه ككيــان، يرجــى 

استشــارة مستشــار ضرائــب مرخــص فــي المملكــة.
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Additional instructions
For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the 

information at the OECD automatic exchange of information portal  for CRS and the 

Internal Revenue Service  for FATCA.

Important Note
Please note that Alinma Investment Company does not provide any tax advice in 

connection with this form.

The information that you, as an Account-holder, provide to Alinma Investment 

Company in this form is required for compliance with governmental requirements in 

the Kingdom of Saudi Arabia.

Part 2 - Residency Information for Tax Purposes القسم 2 – معلومات اإلقامة لألغراض الضريبية

Please complete the following table indicating (i) the country (or countries) in which the Account Holder 
is a resident for tax purposes and (ii) the Account Holder’s Taxpayer Identification Number or functional 
equivalent (hereafter referred to as ‹TIN›) for each country indicated.
If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:
Reason A: The country/jurisdiction where the Account Holder is resident 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 country/
jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such country/jurisdiction).

ــا و (ii) رقــم  ــدان إقامــة صاحــب الحســاب لألغــراض ضريبي ــد/ بل ــة الجــدول التالــي مــع ذكــر (i) بل يرجــى تعبئ
المعــرف الضريبــي أو مــا يعادلــه (المشــار اليــه فيمــا يلــي بـــ TIN) لصاحــب الحســاب لــكل بلــد مذكــور.

فــي حــال عــدم وجــود رقــم المعــرف الضريبــي ((TIN، يرجــى اختيــار الســبب المناســب ”أ“، ”ب“ أو ”ج“ كمــا 
مذكــور أدنــاه:

سبب أ: البلد\اإلقليم حيث يقيم صاحب الحساب لألغراض ضريبيا ال يصدر أرقام معرف ضريبية لمقيميه. 
ســبب ب: صاحــب الحســاب ال يمكنــه الحصــول علــى رقــم معــرف ضريبــي أو مــا يعادلــه (يرجــى شــرح ســبب 
عــدم تمكنــك مــن الحصــول علــى رقــم معــرف ضريبــي فــي الجــدول التالــي فــي حــال اختيــارك هــذا الســبب)
ســبب ج: رقــم المعــرف الضريبــي غيــر مطلــوب. (ماحظــة. الرجــاء اختيــار هــذا الســبب فقــط إذا كان القانــون 

المحلــي للبــاد أو اإلقليــم ال توجــب اإلفصــاح عــن رقــم المعــرف الضريبــي)

في حال عدم وجود رقم المعرف الضريبي اختر سبب »أ«، »ب« أو 
»ج« )في حال اختيار سبب »ب«، يرجى شرح السبب( 

If no TIN is available, select reason A, B or C )In case you chose 
B, please justify(

رقم المعرف الضريبي )TIN( أو ما يعادله
Tax Identification Number )TIN( or its Functional 

Equivalent

بلد\ اإلقليم لإلقامة لألغراض الضريبية
Country/Jurisdiction of tax residence

إذا كان صاحب الحساب مقيما لألغراض ضريبيا في أكثر من ثاثة بلدان/ أقاليم، الرجاء استعمال صفحة منفصلة.

If the Account Holder is a tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet.

Part 1 - Account Holder Information القسم 1 – معلومات صاحب الحساب

B - Country of incorporation / establishment:                                   ب -بلد التأسيس/اإلنشاء    A- Legal name of the Entity / Branch                            أ-االسم القانوني للكيان /الفرع

City: المدينة:

Country: البلد:

د-العنوان البريدي/المراسلة )الرجاء تعبئة هذه الفقرة فقط إذا كان العنوان البريدي مختلفا عن العنوان 
المحدد في الفقرة “ج”(

D- Mailing Address )complete only if different from Section C( 
C- Current Residence Address:                                                   ج -عنوان االقامة الحالي

Building Number: رقم المبنى: Building Number: رقم المبنى:

Street Name: اسم الشارع: Street Name: اسم الشارع:

District: المنطقة: District: المنطقة:

City: :المدينة City: المدينة:

Postal code and additional
number (if any):

الرمز البريدي-الرقم اإلضافي
 (إن وجد):

Postal code and additional
number (if any):

الرمز البريدي-الرقم
اإلضافي (إن وجد):

Country: البلد: Country: البلد:

تعليمات إضافية
لمزيــد مــن المعلومــات عــن اإلقامــة لألغــراض الضريبيــة، يرجــى استشــارة مستشــارك الضريبــي أو 

المعلومــات الموجــودة علــى الرابــط اإللكترونــي  التابــع لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

فيمــا يتعلــق بالمعيــار المشــترك، أو الرابــط اإللكترونــي  التابــع دائــرة اإليــرادات الداخليــة األميركيــة 

فيمــا يتعلــق بفاتــكا.

ماحظة مهمة
يرجــى الماحظــة أن شــركة اإلنمــاء لاســتثمار ال تقــدم أي استشــارة ضريبيــة فيمــا يتعلــق بهــذا 

النمــوذج.

المعلومــات التــي تقدمهــا فــي هــذا النمــوذج إلــى شــركة اإلنمــاء لاســتثمار بصفتــك صاحــب 

حســاب هــي إلزاميــة لامتثــال للمتطلبــات الدوليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

04

05

Note مالحظة:

If the Account Holder is not a tax resident in any country (e.g., because the Account Holder is fiscally 
transparent), then Account Holder should indicate this fact and provide the place of effective 
management or jurisdiction in which its principal office is located.

إذا لــم يكــن صاحــب الحســاب مقيمــا لألغــراض ضريبيــا فــي أي بلــد (بســبب كونــه شــفافا مــن الناحيــة الماليــة)، 
عندهــا علــى صاحــب الحســاب اإلشــارة إلــى هــذه الحقيقــة وإعطــاء مــكان اإلدارة الفعليــة أو اإلدارة القضائيــة 

ــه الرئيســي. الــذي يقــع فيــه مكتب
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نعم
Yes

نعم
Yes

1. هل صاحب الحساب شخص أمريكي محدد؟
Are you a Specified US person?

 الكيانات األمريكية
والمؤسسات

المالية األمريكية

US Entities & 
US Financial 
Institutions

US TIN

نعم
Yes

نعم
Yes

 2. هل صاحب الحساب شخص أمريكي غير محدد؟
Are you a US person who is not a Specified person? 

نعم
Yes

نعم
Yes

3. هل صاحب الحساب مؤسسة مالية سعودية أو مؤسسة مالية تم إنشاؤها أو تأسيسها في دولة وقعت اتفاقية حكومية دولية مع الواليات المتحدة بخصوص قانون 
االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية؟

Are you a KSA Financial Institution or a Financial Institution organized in a Country with an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA?

GIIN ---

المؤسسات المالية
غير األمريكية

Non-US Financial 
Institution

:GIIN يرجى ذكر سبب عدم وجود
Please state the reason in the space provided below for not having a GIIN:

4. هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير أمريكية مشاركة؟
Are you a Participating Financial Institution?

GIIN ---

5. هل صاحب الحساب مؤسسة مالية تعتبر-ممتثلة مسجلة أو مؤسسة أجنبية مالية غير ملزمة باإلباغ؟
Are you a Registered Deemed-Compliant Financial Institution? (other than a reporting Model 1 FFI, Sponsored FFI, Non-reporting IGA FFI)

مؤسسة مالية أجنبية ذات قاعدة عماء محليين	 
Local FFI (FI with local client base)

مؤسسة مالية أجنبية غير ملزمة باإلباغ ضمن مجموعة مؤسسات مالية أجنبية تقع في دولة مشاركة	 
Non-reporting member of PFFI group

هيئة االستثمار الجماعي	 
Qualified collective investment vehicles

صندوق حصري	 
Restricted Funds

جهة إلصدار بطاقات االئتمان تكون مؤهلة	 
Qualified Credit Card Issuers

مؤسسة استثمارية مدعومة	 
Sponsored Investment Entities

مؤسسة استثمارية أجنبية مسيطرة مدعومة	 
Sponsored Controlled Foreign Corporation

GIIN ---

6. هل صاحب الحساب مؤسسة مالية مصدقة تعتبر-ممتثلة أو مؤسسة مالية غير ملزمة باإلباغ (هذا التعريف يشمل مؤسسة مالية مسجلة تعتبر-ممتثلة أو مؤسسة مالية 
غير ملزمة باإلباغ المذكورين بالملحق رقم II من االتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي 

وتنفيذ قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية)؟
Are you a Certified Deemed-Compliant Financial Institution or a Non-Reporting FFI (including a deemed compliant Financial Institution or a Non-Reporting FFI 

under Annex II of the IGA Agreement)?
مصارف محلية غير مسجلة 	 

Non-registering local bank

مؤسسة أجنبية مالية حساباتها متدنية القيمة	 
FFI with only low value accounts

هيئة استثمار مدعومة	 
Sponsored, closely held investment vehicles

مؤسسة استثمار مدينة قصيرة األجل	 
Limited life debt investment entities

مستشارين ومدراء استثمارات	 
Investment Advisors & Investment Managers

 	(Owner Documented) مؤسسة مالية أجنبية موثقة من ناحية المالك
Owner Documented FFIs

مؤسسة مالية أجنبية غير ملزمة بالباغ، النوع ____________________________________________	 
   _________________________________________________ Non-Reporting FFI, Provide the type

7. هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير مشاركة؟ 
Are you a Non- Participating Financial Institution? 

8. هل صاحب الحساب في اتفاقية قانونية موثقة ((Trustee Documented Trust؟
Are you a Trustee Documented Trust?

 :Trustee اسم ال
Trustees Name:

Trustees GIIN ---

FATCA QUESTIONNAIRE                                                  استبيان فاتكا

Part 3: FATCA Classification )only tick one classification where applicable( القسم 3: تصنيف فاتكا )الرجاء اختيار تصنيف واحد فقط حينما ينطبق ذلك(

Further details about the classifications of Account Holder under FATCA is set out in Appendix 
1 to this form. If you do not know, or are unsure of, the classification to which you as an Entity 
belong, please obtain the advice of a licensed tax advisor in the Kingdom of Saudi Arabia.
You can find summaries of defined terms such as “Account Holder”, and other terms, in the 
Appendix.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول تصنيــف صاحــب الحســاب بحســب فاتــكا مذكــورة فــي الملحــق 1. فــي حــال كان صاحــب 
ــص فــي المملكــة.

ّ
الحســاب ال يعلــم أو غيــر واثــق مــن التصنيــف المناســب، يرجــى استشــارة مستشــار ضرائــب مرخ

يمكن الحصول على بعض المعاني الملخصة كمعنى صاحب حساب ومعاني أخرى في الملحق.

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
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No

نعم
Yes

ال
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نعم
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9. هل صاحب الحساب مالك مستفيد معفي؟
Are you an Exempt Beneficial Owner?

مؤسسة حكومية ”أو وكالة أو أداة مملوكة بالكامل منها“	 
Governmental Entity “or wholly owned agency or instrumentality of the same”.

البنك المركزي المصدر	 
Central Bank of Issue

منظمة دولية ”أو وكالة مملوكة بالكامل أو أداة كاملة“	 
International Organization “or wholly owned agency or instrumentality of the same”.

صندوق التقاعد (كما هو موصوف في االتفاقية الحكومية الدولية في ملحق 2 في المملكة)	 
Retirement Fund (as defined in the KSA IGA Annex II)

مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل من مالك مستفيد معفى	 
Investment entity wholly owned by Exempt Beneficial Owners

 مؤسسة معفاة

Exempt Entities

10. هل صاحب الحساب مؤسسة غير أمريكية وغير مالية معفاة 
Are you an Excepted Non-Financial Non-US Entity?

     (يعرف هذا التصنيف أيضا بالمؤسسات األجنبية المعفاة غير المالية)
(This classification is also commonly known as an Excepted NFFE)

11. هل صاحب الحساب مؤسسة غير أمريكية وغير مالية نشطة؟ 
    (يعرف هذا التصنيف أيضا بالمؤسسات األجنبية الغير المالية النشطة أيضا إكمال 

    ملحق رقم 1
Are you an Active Non-Financial Non-US Entity?

(This classification is also commonly known as an Active NFFE) Also complete Appendix 1.

12. هل أنت مدير أو مؤسسة غير مالية أجنبية مدعومة ملزمة بالتبليغ؟
Are you a Direct or a Sponsored Reporting Non-Finincial Foreign Entity (NFFE)?

 مؤسسة غير
 أمريكية ليست
مؤسسة مالية

Non-US Entity 
that is not 
a Financial 
Institution

GIIN---

13. هل صاحب الحساب مؤسسة غير أمريكية وغير مالية غير نشطة؟
(يعرف هذا التصنيف أيضا بالمؤسسات األجنبية الغير المالية غير النشطة) في هذه الحال يرجى إكمال ملحق رقم 5

Are you a Passive Non-Financial Non-US Entity? 
This classification is also commonly known as a Passive NFFE, (if yes, please complete Part 5)

يرجى تزويد المعلومات المطلوبة في القسم رقم 5 – جزء األشخاص المسيطرين بالنسبة للمالكين األمريكيين الذين هم أشخاص مسيطرين. يعتبر الشخص األمريكي المسيطر 
إما مواطن أمريكي أو مقيم في الواليات المتحدة لألغراض ضريبيا، الذي يملك أكثر من %10 من األصوات أو القيمة في صاحب الحساب.

Please also provide in full the details requested in Part 5 – Controlling Persons section with respect to any of your owners who are US Controlling Persons.  A US 
Controlling Person is any individual who is either a US citizen or a resident of the US for tax purposes, who in either case holds more than a 10% stake in you by 

vote or value.

 مؤسسة غير
 أمريكية غير نشطة

 ليست مؤسسة
 مالية

Passive Non-US 
Entity that is 

not a Financial 
Institution
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إذا كان صاحب الحساب مؤسسة مالية ملزمة باإلباغ بحسب المعيار المشترك، يرجى اختيار التصنيف المناسب أدناه:
If you are a Reporting Financial Institution under CRS, please tick the classification below:

14. هل صاحب الحساب مؤسسة إيداع؟
Are you a Depository Institution?

15. هل صاحب الحساب مؤسسة حفظ أموال؟
Are you a Custodial Institution?

16. هل صاحب الحساب شركة تأمين محددة؟
Are you a Specified Insurance Company?

17. هل صاحب الحساب مؤسسة استثمارية؟  يرجى اختيار نوع المؤسسة االستثماري أدناه:
Are you an Investment Entity? Please tick the type of investment entity below: 

أ. نوع أ: إيراداتها االجمالية (<= %50) تأتي من أنشطة االستثمار التجاري (مقايضة/ استثمار في أصول مالية، إدارة محفظة مالية، استثمار/ إدارة أموال/ أصول مالية/ صندوق 
مالي) بالنيابة عن العميل.

Type A:  Gross income primarily (≥50%) from business investment activities (trading/investing in Financial Assets, portfolio management, investing/
administering/managing FA/funds) on behalf of customers; or

ب. نوع ب: إيراداتها اإلجمالية (<= %50) تأتي من استثمارات في أصول مالية ويتم إدارتها من قبل مؤسسة مالية.
Type B: Gross income primarily (≥50%) from investment in Financial Assets and managed by a Financial Institution.

18. هل أنت مؤسسة استثمارية مقيمة في دولة/ إقليم غير مشاركة وتدار من مؤسسة مالية أخرى. (في حال اختيار هذا التعريف، يرجى التزويد بمعلومات عن األشخاص 
المسيطرين (في القسم رقم 5 أدناه)

18. Are you an Investment Entity resident in a Non-Participating Country / Jurisdiction and managed by another Financial Institution? (If this box is ticked, please 
provide details of the controlling persons in Part 5 below)

مؤسسة مالية

Financial 
Institution (FI) 

19. هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير ملزمة باإلباغ بحسب المعيار المشترك؟ يرجى اختيار التصنيف المناسب أدناه:
19. Are you a Non-Reporting Financial Institution under CRS? Specify the type of Non-Reporting Financial Institution below:

مؤسسة حكومية	 
Governmental Entity

منظمة دولية	 
International Organization

مصرف مركزي	 
Central Bank

صندوق تقاعد واسع المشاركة	 
Broad Participation Retirement Fund

صندوق تقاعد محدود المشاركة	 
Narrow Participation Retirement Fund

صندوق المعاشات التقاعدية لمؤسسة حكومية أو منظمة دولية أو مصرف مركزي	 
Pension Fund of a Governmental Entity, International Organization, or Central Bank

هيئة االستثمار جماعي معفاة	 
Exempt Collective Investment Vehicle

اتفاقية قانونية (Trust) التي يقوم ال Trustee بإباغ جميع المعلومات المطلوبة عن الحسابات المتوجب اإلباغ عنها بحسب المعيار المشترك.	 
Trust whose trustee reports all required information with respect to all CRS Reportable Accounts

جهة إلصدار بطاقات االئتمان تكون مؤهلة	 
Qualified Credit Card Issuers

مؤسسة أخرى معّرفة بموجب القانون المحلي بمؤسسة متدنية الخطر الستخدامها للتهرب من الضرائب.
Other Entity defined under the domestic law as low risk of being used to evade tax.

تحديد النوع المعرف بموجب القانون المحلي: _____________________________________
Specify the type provided in the domestic law: __________________________________

 مؤسسة مالية غير
 ملزمة باإلباغ

Non-Reporting 
Financial 

Institution 

ال
No

نعم
Yes

CRS QUESTIONNAIRE            استبيان المعيار المشترك

Part 4: CRS Classification )only tick one classification where applicable( قسم 4: تصنيف المعيار المشترك )الرجاء اختيار تصنيف واحد فقط حينما ينطبق ذلك(

Further details about the classifications of Account Holder under CRS is set out in Appendix 2 to this 
form. If you do not know, or are unsure of, the classification to which you as an Entity belong, please 
obtain the advice of a licensed tax advisor in the Kingdom of Saudi Arabia.
You can find summaries of defined terms such as “Account Holder,” and other terms, in the Appendix.

لمزيد من المعلومات حول تصنيف صاحب الحساب بحسب المعيار المشترك مذكورة في الملحق 2. في حال 
ص في 

ّ
كان صاحب الحساب ال يعلم أو غير واثق من التصنيف المناسب، يرجى استشارة مستشار ضرائب مرخ

المملكة.
يمكن الحصول على بعض المعاني الملخصة كمعنى صاحب حساب ومعاني أخرى في الملحق.

20. هل صاحب الحساب كيان غير مالي نشط (Active NFE) -كيان يتم تداول أسهمه بانتظام في سوق مالي منظم، أو كيان ذا صلة بكيان يتم تداول أسهمه بانتظام في 
سوق مالي منظم.

Are you an 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?

يرجى تحديد اسم السوق المالي الذي يتم من خاله التداول بأسهم صاحب الحساب/ الكيان
(please provide the name of the securities market in which the corporation is traded)

20.1. السوق المالي: ______________________________
Name of Securities Market: ____________________________________

20.2. إذا كنت كيانا ذا صلة بشركة يتم تداول أسهمها بانتظام في سوق مالي منظم، يرجى تزويد اسم هذه الشركة: _____________
If you are a related entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded corporation: _____________

21. هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة (Active NFE) - مؤسسة حكومية
Are you an Active NFE – A Governmental Entity

22. هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة (Active NFE) - مصرف مركزي
Are you an Active NFE – Central Bank

23. هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة (Active NFE) - منظمة دولية
Are you an Active NFE – An International Organization

24. أو هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية مملوكة من إحدى الكيانات الغير المالية المعرف عنهم في ”21“، 22“ و ”23“ أعاه.
Or are you an entity wholly owned by one of the classified NFE’s defined in 22, 23 or 24 above.

25. هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة (Active NFE) غير معّرفة بالفقرات 15 إلى 17 أعاه؟ يرجى اختيار التصنيف المناسب أدناه.
Are you an Active NFE Other than 15 through 17 above? please tick the applicable category below

 كيان غير مالي
نشط

Passive Non-
Financial Entity 

(NFE)

نعم
Yes

نعم
Yes

26. هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية غير نشطة (Passive NFE)؟ (في حال اختيار هذا التصنيف، يرجى تعبئة القسم 5)
Are you a Passive NFE? (if you have ticked this box, please complete Part 5)
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تاريخ التأسيس   ______________________________
Provide Date of Incorporation: _______________________________

مؤسسة غير مالية نشطة جراء اإليرادات واألصول	 
Active NFE by reason of income and assets

شركة قابضة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية	 
Holding NFE that is a member of a non-financial group

خزينة مركزية لمؤسسة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية	 
Treasury Center NFE that is a member of a non-financial group

مؤسسة غير مالية حديثة التأسيس (تاريخ التأسيس _/_/_)	 
Start-up NFE (Date of Organization ____/____/____)

مؤسسة غير مالية تحت التصفية	 
NFE that is liquidating or emerging from bankruptcy

مؤسسة ال تهدف للربح	 
Non-profit NFE

تصنيف آخر، شرح السبب لهذا االختيار: __________________________	 
Other, provide the reason for this selection:____________________

26. هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية غير نشطة (Passive NFE)؟ (في حال اختيار هذا التصنيف، يرجى تعبئة القسم 5)
26. Are you a Passive NFE? (if you have ticked this box, please complete Part 5)

 كيان غير مالي غير
 نشط

Passive Non-
Financial Entity 

(NFE) 

Part 5: Controlling Persons قسم 5 – األشخاص المسيطرون

.يرجى تزويد كامل التفاصيل المذكورة أدناه فيما يتعلق باألشخاص المسيطرين. يرجى مراجعة تعريف الشخص المسيطر في الملحق 2

Please provide in full the details requested below with respect to any of your Controlling persons.  Please see the definition of Controlling persons in Appendix 2 

رقم المعرف 
الضريبي غير 

موجود
سبب “أ”، “ب “ 

أو”ج”

رقم المعرف الضريبي أو ما 
يعادله لكل شخص مسيطر 

)TIN(
في حال عدم وجود رقم 

المعرف الضريبي اختر سبب 
“أ”، “ب” أو “ج”

نوع الشخص 
المسيطر 

)اختيار واحد 
من الجدول 

أدناه(

نسبة الملكية 
للشخص 
المسيطر

بلد/ إقليم اإلقامة الضريبية 
)يرجى تعبئة سطر منفصل في 

حال تعدد اإلقامات الضريبية(
مكان الوالدة 

)المدينة والبلد(
تاريخ الوالدة 
)يوم/شهر/

سنة(
الجنسية

العنوان 
البريدي )إذا 
كان مختلفا 
عن عنوان 

اإلقامة(

عنوان اإلقامة 
الحالي

)رقم المبنى، رقم 
الشارع، المقاطعة، 

المدينة، الرمز 
البريدي، رقم 
إضافي، البلد(

االسم 
)الثالثي(

TIN 
Unavailable 
Reason A, B 

or C 

TIN or its functional 
Equivalent for each 
Controlling Person 

)If a TIN is unavailable, 
please provide the 

appropriate reason A, B or 
C in the next column( 

Type of 
Controlling 

Person 
)select one 
from table 

below( 

Percentage 
ownership 

held by 
Controlling 

Person 

Country/Jurisdiction of tax 
residency )please complete a 
separate row for Controlling 
Person)s( who have multiple 

tax residencies( 

Place of Birth 
)City&Country( 

Date of Birth 
)dd/mm/

yyyy( 
Citizenship

Mailing 
Address )if 
different 

to current 
Residence 
Address( 

Current Residence 
Address 

)Building #, Street 
#, District, City, 

Postal Code, 
Additional #, 

Country( 

Name 
)First, 

Middle, 
Last( 

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

ال
No

نعم
Yes

Please provide the Controlling Person’s Status by ticking the appropriate box يرجى تزويدنا بحالة الشخص المسيطر من خالل اختيار التصنيف المناسب

ح -شخص مسيطر التفاقية قانونية(Trust))  – آخر 
h). Controlling Person of a trust - other 

ا-شخص مسيطر لشخص قانوني – سيطرة من خال الملكية 
a). Controlling Person of a legal person - control by ownership 

 Settlor بمثابة– (non-trust) ط-شخص مسيطر لترتيبات قانونية
i). Controlling Person of a legal arrangement ( non- trust)- settlor-equivalent 

ب-شخص مسيطر لشخص قانوني – سيطرة من خال أساليب أخرى
b). Controlling Person of a legal person - control by other means 

 trustee بمثابة –(non-trust) (ليس اتفاقية قانونية) ي-شخص مسيطر لترتيبات قانونية
j). Controlling Person of a legal arrangement ( non- trust)- trustee-equivalent 

ج-شخص مسيطر لشخص قانوني – أحد كبار المسؤولين اإلداريين
c).Controlling Person of a legal person- senior managing official 

 Protector بمثابة –(non-trust) (ليس اتفاقية قانونية) ق-شخص مسيطر لترتيبات قانونية
k). Controlling Person of a legal arrangement ( non- trust)- protector-equivalent 

Trust) – Settlor)د-شخص مسيطر التفاقية قانونية
d). Controlling Person of a trust - settlor 

 beneficiary بمثابة –(non-trust) (ليس اتفاقية قانونية) ل-شخص مسيطر لترتيبات قانونية
l). Controlling Person of a legal arrangement (non- trust)- beneficiary-equivalent 

Trust)) – trustee)هـ-شخص مسيطر التفاقية قانونية
e). Controlling Person of a trust - trustee 

 Settlor بمثابة –(non-trust) (ليس اتفاقية قانونية) م-شخص مسيطر لترتيبات قانونية
m). Controlling Person of a legal arrangement ( non- trust)- Settlor-equivalent 

Trust))  – protector)و-شخص مسيطر التفاقية قانونية
f). Controlling Person of a trust - protector 

 Trust))  – beneficiary)ز-شخص مسيطر التفاقية قانونية
g). Controlling Person of a trust - beneficiary 

If TIN is not available, please choose one of the following reasons: :في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي اختر أحد األسباب أدناه

Reason A: سبب أ: 

The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents  البلد/ اإلقليم حيث يقيم صاحب الحساب ضريبيا في بلد/ إقليم ال يصدر أرقام معرف ضريبية لمقيميه.

Reason B سبب ب: 

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 above table if you have selected this reason)

صاحب الحساب ال يمكنه الحصول على رقم معرف ضريبي أو ما يعادله (يرجى شرح سبب عدم تمكنك من 
الحصول على رقم معرف ضريبي في الجدول التالي في حال اختيارك هذا السبب)

Reason C: سبب ج: 

No TIN is required. (Note Only select this reason if the domestic law of the relevant country/
jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such country/jurisdiction)

رقم المعرف الضريبي غير مطلوب. (ماحظة. الرجاء اختيار هذا السبب فقط إذا كان القانون المحلي للباد أو 
اإلقليم ال يوجب اإلفصاح عن رقم المعرف الضريبي)

ال
No

نعم
Yes
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Declarations 

I/We declare (as an authorized signatory of the Entity) that all the particulars and 

information provided herein, are true, correct, complete and up-to-date in all respects, 

and I/We have not withheld any information, and I/We acknowledge that Alinma 

Investment company will rely on the information provided in this form until notice in 

writing satisfactory to the company of its revocation and by submission of an updated 

Self-Certification & Declaration Form is received by the Alinma Investment company 

within 30 days where any change in circumstances occurs. I/We further confirm 

that we are authorized to provide information on our Controlling Persons and that 

the information provided in this form related to Controlling Persons is complete and 

accurate.

I/We hereby undertake to inform Alinma Investment Company of any change in 

information / circumstances provided, and to furnish to Alinma Investment Company 

any changes/amendments taking place in future with reference to the documents 

submitted by me/us as and when such changes/amendments occur.

II/We confirm and accept that should any withholding, tax, other impositions or other 

governmental dues related to the entity become payable to domestic or overseas 

regulators or tax authorities, all payments made to the entity shall be net of any such 

taxes, and Alinma Investment Company  assumes no liability in this regard.

I/We waive Alinma Investment company of its duty of confidentiality and grant Alinma 

Investment Company  the liberty to make available, as and when required by law/

authorities, to the Courts, regulatory/or other authorities of Saudi Arabia or my/our 

country of residence or the country in whose currency this account will be maintained 

or routed, or to any other regulator/tax authority or other authorities in domestic and 

other jurisdictions, any information relating to my/our account, without any prior 

consent from me/us.

Any information / documents provided by you or your authorized representative in 

relation to this self-certification form shall only be disclosed to the relevant authorities 

for the purpose of compliance with FATCA and / or CRS requirements.

اإلقرار واإلفصاح

أنــا/ نحــن أقــر/ نقــر (كمفــوض/ كمفوضيــن بالتوقيــع عــن الكيان) بــأن جميع التفاصيــل والمعلومات 

المقدمــة هنــا هــي صحيحــة، كاملــة، ومحدثــة كمــا فــي التاريــخ الحالــي، مــن جميــع النواحــي، 

وبأننــي/ بأننــا لــم أحجــب/ نحجــب أي معلومــات، وأنــا/ نحــن أقــر/ نقــّر بــأن شــركة اإلنمــاء لاســتثمار 

ســوف تعتمــد علــى المعلومــات فــي هــذا النمــوذج لحيــن تبليــغ الشــركة بأشــعار خطــي كاف 

إلبطالهــا ومــن خــال الحصــول علــى نمــوذج محــدث عــن شــهادة اإلقــرار الذاتــي مــن قبــل شــركة 

اإلنمــاء لاســتثمار خــال ثاثيــن يومــا مــن إحــداث أي تغييــر فــي الظــروف. وأنــا/ نحــن أؤكــد/ نؤكــد 

باإلضافــة إلــى ذلــك بأننــي/ بأننــا المفــوض/ المفوضــون بتقديــم المعلومــات علــى األشــخاص 

باألشــخاص  المتعلقــة  النمــوذج  هــذا  فــي  المقدمــة  المعلومــات  وبــأن  لدينــا،  المســيطرين 

المســيطرين هــي كاملــة ودقيقــة.

أنــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد بإبــاغ شــركة اإلنمــاء لاســتثمار عــن أي تغييــر فــي المعلومــات أو 

الظــروف المقدمــة، وأن نقــدم إلــى شــركة اإلنمــاء لاســتثمار أي تغييــرات أو تعديــات قــد تجــري 

فــي المســتقبل فيمــا يتعلــق بالوثائــق المقدمــة مــن قبلــي/ قبلنــا، وذلــك حيــن حــدوث التغييــرات 

أو التعديــات.

أنــا/ نحــن أؤكــد/ نؤكــد وأقبــل/ نقبــل انــه فــي حــال أي ضريبــة مقتطعــة عنــد المصــدر، اقتطاعــات 

أخــرى أو مســتحقات حكوميــة أخــرى متعلقــة فــي الكيــان تصبــح واجبــة الدفــع للســلطات المحليــة 

أو الخارجيــة أو الســلطات الضريبيــة، جميــع المبالــغ المدفوعــة للكيــان ســتكون صافيــة مــن أي 

ضريبــة أو اقتطاعــات مماثلــة، كمــا وأن شــركة اإلنمــاء لاســتثمار ال تتحمــل أي مســؤولية فــي 

هــذا الصــدد.

أنــا/ نحــن أتنــازل/ نتنــازل لشــركة اإلنمــاء لاســتثمار عــن واجبهــا فــي الســرية ومنحهــا الحريــة لجعــل 

أي معلومــات لهــا عاقــة بحســابي/ حســابنا متاحــة، ودون أي موافقــة مســبقة مــن قبلــي/ 

قبلنــا، وعنــد االقتضــاء بحســب القانــون/ الســلطات للمحاكــم، الســلطات التنظيميــة أو غيرهــا مــن 

الســلطات فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو فــي بلــد إقامتــي/ إقامتنــا أو فــي البلــد الــذي 

ســيحتفظ بــه هــذا الحســاب أو توجيهــه، أو ألي جهــة تنظيميــة أخــرى/ ســلطة ضريبيــة أو ســلطات 

أخــرى فــي الدولــة المحليــة أو غيرهــا مــن الــدول.

أي معلومــات أو مســتندات مقدمــة مــن قبلــك أو مــن قبــل الممثــل المفــوض لديــك فيمــا يتعلــق 

بنمــوذج شــهادة اإلقــرار الذاتــي هــذا، ســيتم اإلفصــاح عنهــا فقــط إلــى الســلطات المختصــة 

ــفاتكا والمعيــار المشــترك. ألســباب االلتــزام بـ

To be completed by the ”Bank/AP/Insurance“ Relationship Manager, or Customer 

Service Representative

هــذا المربــع مخصــص للبنــك، الجهــة المفوضــة أو المؤتمــن، مديــر العالقــات، أو ممثــل 

خدمــة العمــالء

:(RM\CSR) امضاء
RM/CSR 

Signature:

 :(CIF) رقم العميل
Customer CIF Number: 

التاريخ
Date

:RM\CSR اسم ال
RM/CSR Name:

االسم

التوقيع

صفة الموقع

Name 

Signature

Capacity of Signature 

التاريخ
Date

التاريخ
Date

سنة

Year

سنة

Year

سنة

Year

سنة

Year

شهر

Month

شهر

Month

يوم

Day

يوم

Day

سنة

Year

سنة

Year

سنة

Year

سنة

Year

شهر

Month

شهر

Month

يوم

Day

يوم

Day
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APPENDIX 1 - FATCA DEFINITIONS  ملحق 1 -التعاريف المتعلقة بفاتكا

US Entities & US Financial Institutions المؤسسات األمريكية والمؤسسات المالية األمريكية

1. Specified US person   
This classification covers a privately-owned US corporation; a US partnership; a US trust; an individual 
who is a US citizen; an individual who is not a US citizen but who is resident in the US for tax purposes; 
or the estate of either of the above-mentioned category of individual. 
Example: A privately-owned US corporation operating in the KSA pursuant to a license from the KSA 
Government, or the KSA branch of a privately-owned US corporation licensed in the KSA by the Saudi 
Arabian General Investment Authority (SAGIA).
2. US Person who is not a Specified US Person
This classification covers the US itself; any State or Territory of the US; the US Government; any wholly-
owned agency of the US Government; a US bank; a US corporation whose stock is regularly traded on 
an established stock exchange; or a US regulated investment company.

(1) شخص أميركي محدد  
يشــمل هــذا التصنيــف أي شــركة أميركيــة ذات ملكيــة خاصــة، أو شــراكة أميركيــة، أو اتفاقيــة قانونيــة موثقــة 
(Trust)، أو أي مواطــن أميركــي، أو شــخص غيــر أمريكــي ولكــن مقيــم فــي الواليــات المتحــدة ألغــراض ضريبيــة، 

أو التــركات التابعــة إلــى فئــة مــن فئــات األفــراد المذكــورة أعــاه. 
مثــل: شــركة أمريكيــة ذات ملكيــة خاصــة تعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنــاء علــى الترخيــص الممنــوح 
مــن قبــل حكومــة المملكــة، أو الفــرع الســعودي للشــركة األمريكيــة ذات الملكيــة الخاصــة والمرخصــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل الهيئــة العامــة لاســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
(2) شخص أمريكي غير محدد

يغطــي هــذا التصنيــف الواليــات المتحــدة نفســها، أي واليــة أو مقاطعــة فــي الواليــات المتحــدة، حكومــة 
الواليــات المتحــدة أو أي وكالــة مملوكــة بالكامــل مــن حكومــة الواليــات المتحــدة؛ بنــك تــم إنشــاؤه أو تأسيســه 
فــي الواليــات المتحــدة؛ أو شــركة أمريكيــة يتــم تــداول أســهمها بشــكل منتظــم فــي ســوق أو أكثــر مــن أســواق 

األوراق الماليــة، أو شــركة اســتثمار خاضعــة لألنظمــة األمريكيــة.

Non-US Financial Institutions مؤسسات مالية غير أميركية

3. KSA Financial Institution or Financial Institution organized in a country with an intergovernmental 
agreement with the US regarding FATCA 
4.Participating Non-US Financial Institution 
This classification is also known as a Participating Foreign Financial Institution or PFFI.
This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country which has not 
entered into an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA, but where the financial 
institution itself has entered into an agreement with the US IRS regarding FATCA.
Deemed-Compliant Non-US Financial Institution
This classification is also known as a Deemed-Compliant Foreign Financial Institution or Deemed-
Compliant FFI
This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country which has not 
entered into an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA, but where:
(i) the financial institution has registered itself with the US IRS to declare its status; or
(ii) the financial institution is not required to register with the US IRS and has certified itself accordingly
The type of non-US financial institution described at item (i) above is a Registered Deemed-Compliant 
Non-US Financial Institution (also known as a Registered Deemed-Compliant Foreign Financial 
Institution or Registered Deemed-Compliant FFI).
The type of non-US financial institution described at item (ii) above is a Certified Deemed-Compliant 
Non-US Financial Institution (also known as a Certified Deemed-Compliant Foreign Financial 
Institution or Certified Deemed-Compliant FFI).
6.Non-Participating Non-US Financial Institution
This classification is also known as a Non-Participating Foreign Financial Institution or Non-
Participating FFI.
This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country which has 
not entered into an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA, where the non-
US financial institution itself is not (i) a Participating Non-US Financial Institution, (ii) a Registered 
Deemed-Compliant Non-US Financial Institution, or (iii) a Certified Deemed-Compliant Non-US 
Financial Institution.

ــة متعاقــدة باتفاقيــة  (3) مؤسســة ماليــة ســعودية أو مؤسســة ماليــة تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي دول
ــكا). ــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة (فات حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتث

(4) مؤسسة مالية مشاركة غير أمريكية 
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ”مؤسسة مالية أجنبية مشاركة“.

يشــمل هــذا التصنيــف جميــع المؤسســات الماليــة األجنبيــة غيــر األمريكيــة التــي يتــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي 
دولــة لــم تدخــل فــي اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي 
ــرادات الداخليــة األميركيــة  ــرة اإلي ــكا)، ولكنهــا (المؤسســة) دخلــت فــي اتفــاق مــع دائ للحســابات األجنبيــة (فات

فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة (فاتــكا).
(5) مؤسسة مالية غير أمريكية تعتبر-ممتثلة

يعرف هذا التصنيف أيضا بـ”مؤسسة مالية أجنبية تعتبر-ممتثلة“
يغطــي هــذا التصنيــف جميــع المؤسســات الماليــة األجنبيــة غيــر األمريكيــة التــي يتــم إنشــاؤها أو تأسيســها 
فــي دولــة لــم تدخــل فــي اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال 

الضريبــي للحســابات األجنبيــة (فاتــكا)، ولكــن حيــث
(أ) سجلت المؤسسة المالية نفسها مع دائرة اإليرادات الداخلية األميركية لإلباغ عن وضعها؛ أو

األميركيــة وقامــت  الداخليــة  اإليــرادات  دائــرة  الماليــة تســجيل نفســها مــع  المؤسســة  يتعيــن علــى  (ب) ال 
بتصديــق ذاتهــا بنــاء علــى ذلــك.

يعــرف نــوع المؤسســة الماليــة غيــر األمريكيــة الموضحــة فــي البنــد(أ) أعــاه بـــ مؤسســة ماليــة غيــر أمريكيــة 
مســجلة تعتبر-ممتثلــة (تعــرف أيضــا بـــ مؤسســة ماليــة أجنبيــة مســجلة تعتبر-ممتثلــة).

يعــرف نــوع المؤسســة الماليــة غيــر األمريكيــة الموضحــة فــي البنــد(أ) أعــاه بـــ مؤسســة ماليــة مصدقــة غيــر 
أمريكيــة تعتبر-ممتثلــة (تعــرف أيضــا بـــ مؤسســة ماليــة أجنبيــة مصدقــة تعتبر-ممتثلــة).

(6) مؤسسة مالية غير أمريكية غير مشاركة
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ ”مؤسسة مالية أجنبية غير مشاركة“.

يشــمل هــذا التصنيــف مؤسســة ماليــة غيــر أمريكيــة تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي دولــة لــم تدخــل فــي 
اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة، 
حيــث أن هــذه المؤسســة ليســت (أ) مؤسســة ماليــة مشــاركة غيــر أمريكيــة، (ب) مؤسســة ماليــة غيــر أمريكيــة 

مســجلة تعتبر-ممتثلــة، أو (ج) مؤسســة ماليــة مصدقــة غيــر أمريكيــة تعتبر-ممتثلــة.

Exempt Entities مؤسسات معفاة

7.Exempt Beneficial Owner
This classification covers a governmental entity (other than a US governmental entity); an international 
organization; a central bank (other than the US Federal Reserve); a non-US retirement fund; or a non-
US investment entity that is wholly-owned by any of the above.

(7) مالك مستفيد معفي
يشــمل هــذا التصنيــف أي مؤسســة حكوميــة (عــدا المؤسســة الحكوميــة األمريكيــة)، منظمــة دوليــة، بنــك 
مركــزي (عــدا االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي)، صنــدوق تقاعــد غيــر أمريكــي أو مؤسســة استشــارية غيــر 

أميركيــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل أي فئــة مــن الفئــات الــواردة ســابقا.

Excepted Non-Financial Non-US Entity مؤسسة غير أميركية غير مالية مستثناة

8.Excepted Non-Financial Non-US Entity 
This classification is also known as an Excepted Non-Financial Foreign Entity or Excepted NFFE.
This classification covers an entity that meets the following criteria:
(i) it is not a US entity.
(ii) it is not a financial institution; and 
(iii) it is classified as an ‘Excepted NFFE’ under US Treasury Regulations.

(8) مؤسسة غير أميركية غير مالية مستثناة 
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ ”مؤسسة أجنبية غير مالية مستثناة.“

يغطي هذا التصنيف المؤسسات التي تفي بالمعايير التالية:
(أ) مؤسسة غير أميركية؛

(ب) مؤسسة غير مالية؛ و 
(ج) تم تصنيفها كـ ” مؤسسة أجنبية غير مالية مستثناة“ بموجب أنظمة الخزينة األمريكية.



شـــهادة إقـــرار ضريبـــي ذاتـــي للمؤسســـات )فاتـــكا والمعيـــار المشـــترك(
Self-Certification & Declaration Form for Institutions )FATCA & CRS(

Active NFFE مؤسسة أجنبية غير مالية تمارس نشاطا تجاريا

9.Active Non-Financial Non-US Entity
This classification is also known as an Active Non-Financial Foreign Entity or Active NFFE.
This classification covers an entity that meets the following criteria:
(i) it is not a US entity.
(ii) it is not a financial institution; and 
(iii) it meets any one of the following further criteria:
It holds less than 50% of its assets in shares, properties, bonds or similar investment assets, and it 
derives less than 50% of its gross income from the distribution of dividends, rental income, interest or 
other investment income; or
It is a listed company whose stock is regularly traded on an established securities market, or it is 
related to an entity whose stock is regularly traded on an established securities market; or
It is organized in a US Territory, and all of its owners are bona fide residents of that US Territory; or
It is a government (other than the US Government); a government of a US Territory; an international 
organization; a central bank of issue (other than of the US); or an entity wholly owned by one or more 
of the above; or
5) Its activities consist substantially of holding shares of, or providing financing to, subsidiaries that 
engage in trades or businesses other than the business of a financial institution; and it does not 
function (or hold itself out as) an investment fund; or
6) It is in its set-up phase (with no prior operating history), is investing capital into assets with the 
intention of operating a business other than the business of a financial institution, and less than 
twenty-four (24) months have passed since it was initially organized; or
7) It was not a financial institution in the past five (5) 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; or
8) It engages primarily in financing and hedging transactions with or for related entities that are not 
financial institutions, and it does not provide financing or hedging services to any entity to which it 
is not related; or

(9) مؤسسة غير أميركية غير مالية تمارس نشاطا تجاريا
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ ”مؤسسة أجنبية غير مالية تمارس نشاطا تجاريا“.

يشمل هذا التصنيف المؤسسات التي تفي بالمعايير اآلتية:
(أ) مؤسسة غير أميركية؛

(ب) مؤسسة غير مالية؛ و 
(ج) تفي بأي من المعايير اآلتية:

1) تملــك أقــل مــن 50 % مــن األصــول الخاصــة بهــا مــن األســهم، أو العقــارات، أو الســندات أو األصــول االســتثمارية 
المشــابهة، وتنتــج دخلهــا اإلجمالــي بنســبة أقــل مــن %50 مــن توزيــع أربــاح األســهم، أو إيــرادات اإليجــار أو 

الفوائــد أو إيــرادات اســتثمارات أخــرى؛ أو
2) هــي شــركة مدرجــة فــي األســواق الماليــة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة أو 

هــي مرتبطــة بمؤسســة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة.
3)  تــم تأسيســها أو إنشــائها فــي الواليــات المتحــدة ويعــد جميــع المالكيــن مــن المقيميــن بالواليــات المتحــدة؛ 

أو
4) هــي حكومــة (عــدا الحكومــة األمريكيــة)، حكومــة منطقــة أمريكيــة، منظمــة دوليــة، بنــك مركــزي (عــدا 

الواليــات المتحــدة)، أو جهــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل جهــة واحــدة أو أكثــر مــن المذكــورة أعــاه؛ أو
5) تشــتمل أنشــطتها بشــكل رئيســي علــى االحتفــاظ باألســهم الخاصــة بـــ، أو تقديــم التمويــل إلــى، مؤسســات 
ذات صلــة تعمــل فــي مجــال التجــارة أو األعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة، وهــي ال تعمــل (أو تصــف 

أنشــطتها الوظيفيــة) كصنــدوق اســتثماري؛ أو
6) هــي فــي مرحلــة اإلنشــاء (دون تاريــخ تشــغيلي ســابق)، وتســتثمر رأس المــال فــي أصــول بهــدف تنفيــذ 
أعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة، وقــد مضــى علــى تأسيســها األولــي أقــل مــن أربعــة وعشــرين شــهرا 

(24)؛ أو
7) ليســت مؤسســة ماليــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وهــي تقــوم حاليــا بتصفيــة أصولهــا أو إعــادة 
تنظيمهــا بهــدف اســتمرارية أو إعــادة المباشــرة بعملهــا فــي مجــال أعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة؛ أو
8) تشــارك فــي عمليــات التمويــل والتحــوط بشــكل رئيســي مــع أو مــن أجــل مؤسســات ذات صلــة التــي ال تكــون 

مؤسســات ماليــة، وهــي ال تقــوم بتقديــم خدمــات التمويــل أو التحــوط إلــى أي مؤسســة غيــر ذات صلــة؛ أو

9) It meets all of the following criteria:
i.  It is established in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, 
cultural, or educational purposes; or it is a professional organization, chamber of commerce or labor 
organization; and (ii) It is exempt from income tax in its country of residence; and
ii.  It has no shareholders who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; and
iii.  The laws of its country of residence or
iv. its formation documents do not permit:
a). any of its income or assets to be distributed to, or applied for the benefit of a private person or 
non-charitable entity other than pursuant to the conduct of its charitable activities, or as payment of 
reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of 
property which it has purchased; and
b). upon its liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other 
non-profit organization, or escheat to the government of its country of residence or any political 
subdivision thereof.

9) تفي بجميع المعايير اآلتية:
i. تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي بلــد اإلقامــة حصريــا ألغــراض دينيــة، أو خيريــة، أو علميــة، أو فنيــة، أو ثقافيــة، 

أو تعليميــة؛ أو هــي منظمــة مهنيــة، غرفــة تجاريــة أو منظمــة عمــال؛ و
ii. هي معفاة من ضريبة الدخل في بلد اإلقامة؛ و

iii. ليس لديها مساهمون ذوو حق االنتفاع أو الملكية في دخلها أو أصولها؛ و
iv. ال تسمح قوانين بلد اإلقامة أو وثائق التأسيس بما يلي:

ــة عــدا مــا يكــون  ــر خيري ــح شــخص خــاص أو مؤسســة غي أ- توزيــع أي مــن دخلهــا أو أصولهــا أو تطبيقهــا لصال
لتنفيــذ أنشــطتها الخيريــة، أو دفــع تعويضــات معقولــة للخدمــات التــي تــم تقديمهــا، أو دفعــات تمثــل القيمــة 

العادلــة بالســوق للعقــارات التــي تــم شــراؤها؛ و
ب- عنــد تصفيتهــا أو حلهــا، توزيــع جميــع أصولهــا إلــى مؤسســة حكوميــة أو منظمــة أخــرى ال تبغــي الربــح، أو 

تحويلهــا إلــى حكومــة بلــد اإلقامــة أو إلــى أي مــن الوحــدات السياســية الفرعيــة.

Passive NFFE مؤسسة أجنبية غير مالية ال تمارس نشاطا تجاريا

10. passive Non-Financial Non-US Entity
This classification is also known as a Passive Non-Financial Foreign Entity or Passive NFFE.
This classification covers an entity that meets the following criteria:
(i) it is not a US entity.
(ii) it is not a financial institution; and 
(iii) it does not meet the criteria to be either an Excepted NFFE or an Active NFFE

(10) مؤسسة غير أميركية غير مالية ال تمارس نشاطا تجاريا
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ ”مؤسسة أجنبية غير مالية ال تمارس نشاطا تجاريا“.

يغطي هذا التصنيف أي مؤسسة تفي بالمعايير اآلتية:
(أ) مؤسسة غير أميركية؛

(ب) مؤسسة غير مالية؛ و 
(ج) ال تفــي بالمعاييــر الازمــة لكــي تعتبــر ”مؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة مســتثناة“ أو ”مؤسســة أجنبيــة غيــر 

ماليــة تمــارس نشــاطا تجاريــا“.

Intergovernmental Agreement (IGA) االتفاق الحكومي الدولي

Intergovernmental agreements are intended to enable FFIs to identify and report to the IRS U.S. 
persons that hold assets abroad and for certain non-financial foreign entities (NFFEs) to identify their 
substantial U.S. owners order to comply with the rules, FFIs are required to enter into an FFI agreement 
with the U.S. Treasury or comply with intergovernmental agreements (IGAs) entered into by their local 
jurisdictions. U.S. withholding agents (USWAs) must document all of their relationships with foreign 
entities in order to assist with the enforcement of the rules.

االتفاقــات الحكوميــة الدوليــة تهــدف إلــى تمكيــن المؤسســات الماليــة األجنبيــة مــن تحديــد وتقديــم تقريــر 
ــات المتحــدة  ــرة اإلدارات الداخليــة األمريكيــة عــن األشــخاص األميركييــن الذيــن يملكــون أصــول خــارج الوالي لدائ
وعــن بعــض المؤسســات األجنبيــة الغيــر ماليــة لتحديــد المالكيــن األمريكييــن المســتفيدين األساســيين. مــن أجــل 
االمتثــال مــع القواعــد والقوانيــن، يجــب علــى المؤسســات الماليــة األجنبيــة الدخــول فــي اتفــاق المؤسســات 
الماليــة األجنبيــة مــع الخزينــة األمريكيــة أو االمتثــال لاتفاقــات الحكوميــة الدوليــة المعقــودة مــع بادهــم 
لغــرض  األجنبيــة  المؤسســات  توثيــق كل عاقاتهــم مــع  األميركــي  االقتطــاع  ينبغــي علــى وكاء  المحليــة. 

المســاهمة فــي تطبيــق القانــون.

Non-Financial Foreign Entity (NFFE) مؤسسة أجنبية غير مالية

The term NFFE means a foreign entity that is not a financial institution (including a territory NFFE).  
The term also means a foreign entity treated as an NFFE pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA

يقصــد بمصطلــح ”مؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة“، مؤسســة أجنبيــة ليســت مؤسســة ماليــة (بمــا فيــه المحليــة). 
 ألول أو ثانــي نمــوذج 

ً
يعنــي هــذا المصطلــح أيضــا، مؤسســة أجنبيــة تعامــل كمؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة وفقــا

مــن االتفــاق الحكومــي الدولــي.



شـــهادة إقـــرار ضريبـــي ذاتـــي للمؤسســـات )فاتـــكا والمعيـــار المشـــترك(
Self-Certification & Declaration Form for Institutions )FATCA & CRS(

APPENDIX -2 COMMON REPORTING STANDARD (CRS) DEFINITIONS ملحق 2 -التعاريف المتعلقة بالمعيار المشترك

Account Holder صاحب الحساب

Account Holder means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the 
Financial Institution that maintains the account.  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 for purposes of the Common 
Reporting Standard, and such other person is treated as holding the account.

يقصــد بمصطلــح ”صاحــب الحســاب“ الشــخص الــذي تدرجــه أو تحــدده المؤسســة الماليــة القائمــة علــى الحســاب 
علــى أنــه صاحــب الحســاب المالــي. ألغــراض هــذا المعيــار، ال يعامــل الشــخص، بخــاف المؤسســة الماليــة، الــذي 
 
ً
 أو مستشــارا

ً
 أو موقعــا

ً
ــا  أو أمين

ً
 أو حافظــا

ً
 لمنفعــة أو لحســاب شــخص آخــر بصفتــه وكيــا

ً
 ماليــا

ً
يمتلــك حســابا

 علــى أنــه صاحــب الحســاب، ويعامــل ذلــك الشــخص اآلخــر علــى أنــه صاحــب الحســاب.
ً
 أو وســيطا

ً
اســتثماريا

Entity مؤسسة/ كيان 

The term “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)

يقصــد بمصطلــح ”مؤسســة“ شــخص اعتبــاري أو ترتيــب قانونــي مثــل مؤسســة أو منظمــة أو شــراكة أو اتفاقيــة 
قانونيــة (Trust) أو جمعيــة. ويشــمل هــذا المصطلــح أي شــخص آخــر غيــر الفــرد (أي شــخص طبيعــي)

Financial Institution (FI) مؤسسة مالية 

The term “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

يقصــد بمصطلــح ”مؤسســة ماليــة“ مؤسســة حفــظ أمــوال، أو مؤسســة إيــداع، أو مؤسســة اســتثمارية، أو 
شــركة تأميــن محــددة. يرجــى مراجعــة التوجيهــات المحليــة ذات الصلــة والمعيــار المشــترك لمزيــد مــن تعريفــات 

التصنيــف التــي تنطبــق علــى المؤسســات الماليــة.

Depository Institution مؤسسة إيداع 

The term “Depository Institution” means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a 
banking or similar business.

يقصــد بمصطلــح ” مؤسســة إيــداع ” أي مؤسســة تقبــل الودائــع فــي الســياق العــادي لممارســتها أعمــال 
مصرفيــة أو أي عمــل مشــابه.

Custodial Institution مؤسسة حفظ أموال 

The term “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.

يقصــد بمصطلــح ”مؤسســة حفــظ أمــوال“ أي مؤسســة تحتفــظ بأصــول ماليــة لحســاب الغيــر كجــزء أساســي مــن 
 بأصــول ماليــة لحســاب الغيــر كجــزء أساســي مــن أعمالهــا إذا كان إجمالــي 

ً
أعمالهــا. وتعــد مؤسســة محتفظــة

دخلهــا الناتــج عــن احتفاظهــا بأصــول ماليــة وخدمــات ماليــة ذات صلــة يعــادل أو يتجــاوز 20 فــي المئــة مــن 
إجمالــي دخلهــا خــال المــدة األقصــر ممــا يأتــي: (i) مــدة الثــاث الســنوات التــي تنتهــي بتاريــخ 31 كانــون األول 
(أو اليــوم األخيــر مــن مــدة محاســبية مخالفــة للســنة المياديــة) قبــل الســنة التــي يتــم فيهــا تحديــد الدخــل 

 فيهــا.
ً

اإلجمالــي؛ أو (ii) المــدة التــي كانــت المؤسســة قائمــة

Controlling Person(s) األشخاص المسيطرون

“Controlling Persons” 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 and the Interpretative 
Note on 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.
FATF Recommendations on Controlling Persons:
Identify the beneficial owners of the customer and take reasonable measures to verify the identity of 
such persons, through the following information.  For legal persons:
The identity of the natural persons (if any – as ownership interests can be so diversified that there 
are no natural persons (whether acting alone or together) exercising control of the legal person or 
arrangement through ownership) who ultimately have a controlling ownership interest in a legal 
person;  
and to the extent that there is doubt under (a) as to whether the person(s) with the controlling 
ownership interest are the beneficial owner(s) (b) or where no natural person exerts control through 
ownership interests, the identity of the natural persons (if any) exercising control of the legal person 
or arrangement through other means.
 Where no natural person is identified under (a) or (b) above, financial institutions should identify and 
take reasonable measures to verify the identity of the relevant natural person who holds the position 
of senior managing official

يقصــد بمصطلــح ”األشــخاص المســيطرون“ األشــخاص الطبيعيــون الذيــن يمارســون الســيطرة علــى مؤسســة مــا. 
إذا تــم اعتبــار هــذه المؤسســة كمؤسســة غيــر ماليــة ال تمــارس نشــاطا تجاريــا، عندهــا يفتــرض علــى المؤسســة 
الماليــة تحديــد ســواء كانــوا هــؤالء األشــخاص المســيطرون أشــخاصا ملــزم اإلبــاغ عنهــم أم ال. هــذا التعريــف 
يتوافــق مــع ”المالــك المســتفيد“ الموجــود فــي اإلرشــادات رقــم 10 والماحظــة التفســيرية عــن اإلرشــادات رقــم 
10 مــن إرشــادات ال Financial Action Task Force (FATF) Recommendations (كمــا اعتمــدت فــي شــباط 2012). 
 Settlor(s)، Trustee(s)،يكــون الشــخص أو األشــخاص المســيطرون هــم ،(Trust)فــي حــال وجــود اتفاقيــة قانونيــة
Protector(s) (فــي حــال وجــد)، المســتفيد (المســتفيدون)، أو فئــة (فئــات) مــن المســتفيدين، وأي أشــخاص 
طبيعييــن آخريــن يمارســون الســيطرة الفعليــة األقصــى علــى االتفاقيــة القانونيــة (Trust) (بمــا فــي ذلــك مــن 

خــال سلســلة مــن الســيطرة أو الملكيــة).
بحســب المعيــار المشــترك، يتــم التعامــل مــع ال Settlor(s)، Trustee(s)، Protector(s) (فــي حــال وجودهــم)، 
(المســتفيدون)، أو فئــة (فئــات) مــن المســتفيدين، تلقائيــا علــى أســاس األشــخاص المســيطرين، بغــض النظــر عــن 

.(Trust) ســيطرتهم علــى أنشــطة االتفاقيــة القانونيــة
 فــي حــال كان ال Settlor(s) فــي االتفاقيــة القانونيــة (Trust) مؤسســة، عندهــا يطلــب المعيــار المشــترك مــن 
المؤسســات الماليــة تحديــد األشــخاص المســيطرين علــىSettlor(s)، وعنــد اللــزوم، اإلبــاغ عنهــم كأشــخاص 
مســيطرين تابعيــن لاتفاقيــة القانونيــة (Trust). فــي حــال وجــود اتفاقيــات قانونيــة غيــر االتفاقيــة القانونيــة 

ــة. (Trust)، األشــخاص المســيطرون هــم الشــخص (األشــخاص) فــي المراكــز المشــابهة أو المعادل
إرشادات FATF على األشخاص المسيطرين:

خــال  مــن  األشــخاص،  هــؤالء  هويــة  لتحديــد  منطقيــة  معاييــر  واتخــاذ  للعميــل  المســتفيد  المالــك  تحديــد 
القانونيــة: لألشــخاص  التاليــة.  المعلومــات 

هويــة األشــخاص الطبيعييــن (فــي حــال وجودهــم – إذ أّن حصــص الملكيــة يمكــن أن تكــون متنوعــة بأنــه ال يوجــد 
أشــخاص طبيعييــن (ســواء بمفردهــم أو معــا) يمارســون الســيطرة علــى الشــخص القانونــي أو االتفاقيــة مــن 

خــال الملكيــة) الذيــن يســيطرون علــى حصــص الملكيــة فــي شــخص قانونــي؛ 
وإلــى حــد وجــود الشــك حــول (أ) فيمــا إذا كان الشــخص/ األشــخاص الذيــن يســيطرون علــى حصــص الملكيــة هــو 
المالــك المســتفيد/ هــم المالكــون المســتفيدون، أو حيــث ال يمتلــك أي شــخص طبيعــي الســيطرة مــن خــال 
حصــص الملكيــة، هويــة األشــخاص الطبيعييــن (فــي حــال وجودهــم) الذيــن يمارســون ســيطرة علــى الشــخص 

القانونــي أو ترتيــب مــن خــال وســائل أخــرى.
إذا لــم يتــم تحديــد أي شــخص طبيعــي فــي النقطتيــن (أ) و (ب) أعــاه، يجــب علــى المؤسســات الماليــة تحديــد 
واتخــاذ إجــراءات واقعيــة لتحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي المعنــي الــذي يملــك منصــب كبــار المســؤولين 

اإلدارييــن.

Investment Entity مؤسسة استثمارية 

The term “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.
(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.

يشمل مصطلح ”مؤسسة استثمارية“ على فئتين من المؤسسات:
ــات التاليــة  ــر مــن األنشــطة أو العملي  أو أكث

ً
 واحــدا

ً
 تتضمــن نشــاطا

ً
أ) مؤسســة تمــارس بشــكل أساســي أعمــاال

لصالــح عميــل أو بالنيابــة عنــه: 
- التــداول فــي أدوات أســواق النقــد (الشــيكات والكمبيــاالت وشــهادات اإليــداع والمشــتقات الماليــة وغيرهــا)، 
أو العمــات األجنبيــة، أو الصرافــة، أو الفائــدة وأدوات مؤشــر التــداول، أو األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل، أو 

التــداول فــي الســلع اآلجلــة؛
- إدارة المحافظ الفردية والجماعية؛ أو 

- استثمار أو توجيه أو إدارة أموال أو نقود بالنيابة عن أشخاص آخرين.
هذه النشاطات أو العمليات ال تشمل تقديم استشارة استثمارية غير-ُملِزمة لعميل.

ب) مؤسســة اســتثمارية تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى – أي المؤسســة التــي يكــون إجمالــي دخلهــا 
المؤسســة  تكــون  حيــث  بأصــول ماليــة  التــداول  أو  االســتثمار  إعــادة  أو  باالســتثمار  كجــزء أساســي  متعلــق 
االســتثمارية تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى أي مؤسســة حفــظ أمــوال، أو مؤسســة إيــداع، أو شــركة 
تأميــن محــددة، أو مؤسســة اســتثمارية كمــا هــو مذكــور فــي الفئــة األولــى مــن المؤسســة االســتثمارية (أ).



شـــهادة إقـــرار ضريبـــي ذاتـــي للمؤسســـات )فاتـــكا والمعيـــار المشـــترك(
Self-Certification & Declaration Form for Institutions )FATCA & CRS(

Investment Entity managed by another Financial Institution مؤسسة استثمارية تقع في دولة غير مشاركة تدار من قبل مؤسسة مالية أخرى

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 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.

يقصــد بمصطلــح ” مؤسســة اســتثمارية تقــع فــي دولــة غيــر مشــاركة تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى“ 
أي المؤسســة التــي يكــون إجمالــي دخلهــا متعلــق بشــكل أساســي باالســتثمار أو إعــادة االســتثمار أو التــداول 
بأصــول ماليــة حيــث المؤسســة االســتثمارية (أ) تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى باإلضافــة إلــى أن تكــون (ب) 

مؤسســة ماليــة واقعــة فــي دولــة غيــر مشــاركة.

مؤسسة استثمارية تدار من قبل مؤسسة مالية أخرى
تكــون المؤسســة ”تــدار مــن قبــل“ مؤسســة أخــرى إذا كانــت المؤسســة التــي تمــارس اإلدارة تقــوم، ســواء 
 أو مــن خــال مقــدم خدمــات آخــر نيابــة عــن المؤسســة الُمــدارة، بــأي مــن األنشــطة أو العمليــات المبينــة 

ً
مباشــرة

فــي تعريــف ”المؤسســة االســتثمارية“. تــدار المؤسســة مــن قبــل مؤسســة أخــرى فقــط إذا كان لديهــا ســلطة 
اســتثنائية إلدارة موجــودات المؤسســة األخــرى (ســواء كليــا أو جزئيــا). إذا كانــت المؤسســة تــدار مــن قبــل مختلــط 
مــن المؤسســات الماليــة أو مــن المؤسســات غيــر الماليــة أو األفــراد، تعتبــر المؤسســة تــدار مــن قبــل مؤسســة 
أخــرى هــي مؤسســة إيــداع، أو مؤسســة حفــظ أمــوال، أو مــن شــركة تأميــن محــددة، أو مؤسســة اســتثمارية 
كمــا هــو مذكــور فــي الفئــة األولــى مــن المؤسســة االســتثمارية، إذا كانــت أي مــن المؤسســات التــي تمــارس 

اإلدارة هــي مؤسســة أخــرى كذلــك.

NFE مؤسسة غير مالية

An “NFE” is any Entity that is not a Financial Institution. يقصد بمصطلح ”مؤسسة غير مالية“ أي مؤسسة ليست مؤسسة مالية. 

Active NFE مؤسسة غير مالية تمارس نشاطا تجاريا 

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 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. 
	 Non-profit NFEs
An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria: 
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;
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.
the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly 
owned by one or more of the foregoing;
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.
 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;
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 operations in a business other than that 
of a Financial Institution.
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
the NFE meets all of the following requirements (a “non-profit NFE”):
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;
it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence.
it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets.
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
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
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.

تعتبــر مؤسســة غيــر ماليــة كـــ ”مؤسســة غيــر ماليــة تمــارس نشــاطا تجاريــا“ إذا كانــت تفــي بــأي مــن المعاييــر 
اآلتيــة. باختصــار تلــك المعاييــر تشــير إلــى: 

مؤسسة غير مالية وتمارس نشاطا تجاريا جراء اإليرادات واألصول؛	 
مؤسسات غير مالية يتم تداول أسهمها في األسواق العامة؛	 
مؤسسة حكومية، منظمة دولية، بنك مركزي، أو مؤسسات مملوكة بالكامل من قبل هذه الجهات؛	 
مؤسسات قابضة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية؛	 
مؤسسات غير مالية جديدة في مرحلة اإلنشاء ((start-ups؛	 
مؤسسات غير مالية تقوم بتصفية أصولها أو تخرج من حالة إفاس؛	 
مراكز خزينة ضمن مجموعة غير مالية؛	 
مؤسسات غير مالية ال تبغي الربح.	 

تصنف المؤسسة كـ ”مؤسسة غير مالية تمارس نشاطا تجاريا“ إذا كانت تفي بأي من المعايير اآلتية:
ــرة تبليــغ  ــد للســنة المياديــة الســابقة أو فت i. أقــل مــن %50 مــن إجمالــي دخــل المؤسســة غيــر الماليــة العائ
معينــة أخــرى، ناتــج مــن مداخيــل غيــر تجاريــة، وأقــل مــن 50 % مــن أصــول المؤسســة غيــر الماليــة العائــد للســنة 

المياديــة الســابقة أو فتــرة تبليــغ معينــة أخــرى تنتــج أو محمولــة اإلنتــاج مــن مداخيــل غيــر تجاريــة؛
ii. هــي شــركة مدرجــة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة أو هــي مؤسســة ذات صلــة 

بمؤسســة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة؛
ــل واحــد أو  iii. هــي مؤسســة حكوميــة، منظمــة دوليــة، بنــك مركــزي، أو مؤسســة مملوكــة بالكامــل مــن قب

أكثــر مــن الجهــات المذكــورة أعــاه؛
أو  التمويــل  أو تقديــم  بـــ،  الخاصــة  باألســهم   

ً
كليــا أو   

ً
باالحتفــاظ جزئيــا أنشــطتها بشــكل رئيســي  iv. تشــتمل 

الخدمــات إلــى، مؤسســة أو مؤسســات تابعــة تعمــل فــي مجــال التجــارة أو األعمــال عــدا أعمــال المؤسســات 
الماليــة، باســتثناء أن المؤسســة ال يمكــن أن تتصــف كذلــك إذا كانــت تعمــل (أو تصــف أنشــطتها الوظيفيــة) 
كصنــدوق اســتثماري، مثــل صنــدوق أســهم، صنــدوق رأس المــال االســتثماري، صنــدوق االســترداد بالديــون، أو 
أي وحــدة اســتثمار تهــدف إلــى اكتســاب أو تمويــل شــركات ثــم تحمــل فوائــد ملكيــة كأصــول رأســمالية لغايــات 

اســتثمارية.
start- هــي فــي مرحلــة اإلنشــاء دون تاريــخ تشــغيلي ســابق (مؤسســة غيــر ماليــة فــي مرحلــة اإلنشــاء .v

up)، وتســتثمر رأس المــال فــي األصــول بهــدف تنفيــذ أعمــال عــدا أعمــال المؤسســة الماليــة، مــع العلــم أن 
المؤسســة ال تعــود تنــدرج ضمــن هــذا االســتثناء حيــن يمضــي علــى تأسيســها األولــي أكثــر مــن أربعــة وعشــرين 

شــهرا (24)؛
vi. لــم تكــن مؤسســة ماليــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وهــي تقــوم حاليــا بتصفيــة أصولهــا أو إعــادة 
تنظيمهــا بهــدف اســتمرارية أو إعــادة المباشــرة بعملهــا فــي مجــال أعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة؛

vii. تشــارك فــي عمليــات التمويــل والتحــوط بشــكل رئيســي مــع أو مــن أجــل مؤسســات ذات صلــة التــي ال تكــون 
مؤسســات ماليــة، وهــي ال تقــوم بتقديــم خدمــات التمويــل أو التحــوط إلــى أي مؤسســة غيــر ذات صلــة، 
شــرط أن تكــون مجموعــة المؤسســات ذات الصلــة تعمــل فــي مجــال أعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة؛ أو

viii.  المؤسسة غير المالية تفي جميع المعايير اآلتية (مؤسسة غير مالية ال تبغي الربح):
(أ ) تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي دولــة اإلقامــة حصريــا ألغــراض دينيــة، أو خيريــة، أو علميــة، أو فنيــة، أو 
ثقافيــة، أو تعليميــة؛ أو هــي منظمــة مهنيــة، رابطــة تجاريــة، غرفــة تجاريــة، منظمــة عمــال، منظمــة زراعيــة أو 

بســتانية، رابطــة مدنيــة، أو منظمــة تعمــل حصــرا لتعزيــز الرعايــة االجتماعيــة؛
(ب ) هي معفاة من ضريبة الدخل في دولة اإلقامة؛

(ت ) ليس لديها مساهمون ذوو حق االنتفاع أو الملكية في دخلها أو في أصولها؛
(ث ) ال تســمح قوانيــن دولــة اإلقامــة أو وثائــق تأســيس المؤسســة غيــر الماليــة بتوزيــع أي مــن دخلهــا أو 
 لتنفيــذ أنشــطتها الخيريــة، أو دفــع 

ً
أصولهــا أو تطبيقهــا لصالــح شــخص خــاص أو مؤسســة غيــر خيريــة عــدا وفقــا

تعويضــات معقولــة للخدمــات التــي تــم تقديمهــا، أو دفعــات تمثــل القيمــة العادلــة بالســوق للعقــارات التــي 
تــم شــراؤها مــن قبــل المؤسســة الغيــر ماليــة؛ و

(ج ) تتطلــب قوانيــن دولــة اإلقامــة أو وثائــق تأســيس المؤسســة غيــر الماليــة، عنــد تصفيتهــا أو حلهــا، توزيــع 
جميــع أصولهــا إلــى مؤسســة حكوميــة أو منظمــة أخــرى ال تبغــي الربــح، أو تحويلهــا إلــى حكومــة بلــد اإلقامــة 

أو إلــى أي مــن الوحــدات السياســية الفرعيــة.
ماحظة: 

بعــض المؤسســات (كالمؤسســات األجنبيــة الغيــر الماليــة التــي تقــع فــي األراضــي األميركيــة) قــد تكــون مؤهلــة 
كمؤسســات أجنبيــة غيــر ماليــة تمــارس نشــاطا تجاريــا بموجــب فاتــكا لكــن ال تكــون مؤهلــة كمؤسســة غيــر ماليــة 

تمــارس نشــاطا تجاريــا بموجــب المعيــار المشــترك.
مؤسسة ذات صلة:

تعتبــر المؤسســة كمؤسســة ذات صلــة لمؤسســة أخــرى إذا كانــت أي مــن هاتيــن المؤسســتين تســيطر علــى 
األخــرى، أو أن المؤسســتين تخضعــان لســيطرة مشــتركة. ولهــذا الغــرض، تشــمل الســيطرة االمتــاك المباشــر أو 

غيــر المباشــر لمــا يزيــد عــن نســبة 50% فــي المئــة مــن أصــوات وقيمــة المؤسســة.



شـــهادة إقـــرار ضريبـــي ذاتـــي للمؤسســـات )فاتـــكا والمعيـــار المشـــترك(
Self-Certification & Declaration Form for Institutions )FATCA & CRS(

Passive NFE مؤسسة غير مالية ال تمارس نشاطا تجاريا 

Under the CRS a “Passive NFE” means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located 
in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a 
Passive NFE for purposes of the CRS.

تمــارس نشــاطا تجاريــا“ أي مؤسســة  المشــترك، يقصــد بمصطلــح ”مؤسســة غيــر ماليــة ال  المعيــار  لغايــة 
 لغايــة المعيــار المشــترك 

ً
غيــر ماليــة التــي ال تكــون مؤسســة غيــر ماليــة تمــارس نشــاطا تجاريــا. تعتبــر أيضــا

كمؤسســة غيــر ماليــة ال تمــارس نشــاطا تجاريــا، مؤسســة اســتثمارية تقــع فــي دولــة غيــر مشــاركة تــدار مــن 
قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى.

Specified Insurance Company شركة تأمين محددة 

The term “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.

يقصد بمصطلح ”شركة تأمين محددة“ أي مؤسسة تكون شركة تأمين (أو شركة قابضة لشركة تأمين) تصدر 
 بالدفع فيما يتعلق بذلك العقد.

ً
عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي، أو تكون ملزما

Participating Jurisdiction Financial Institution مؤسسة مالية تقع في دولة مشاركة 

The term “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.

 فــي دولــة 
ً
يقصــد بمصطلــح ” مؤسســة ماليــة تقــع فــي دولــة مشــاركة“ (أ) أي مؤسســة ماليــة مقيمــة ضريبيــا

مشــاركة، باســتثناء أي فــرع لتلــك المؤسســة الماليــة يقــع خــارج تلــك الدولــة، و(ب) أي فــرع لمؤسســة ماليــة 
 فــي دولــة مشــاركة فــي حــال كان ذلــك الفــرع يقــع فــي تلــك الدولــة المشــاركة.

ً
غيــر مقيمــة ضريبيــا

Non-Reporting Financial Institution مؤسسة مالية غير ملزمة بالتبليغ 

A 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;

يقصد بمصطلح ”مؤسسة مالية غير ملزمة بالتبليغ“ أي مؤسسة مالية تكون:
- مؤسســة حكوميــة، منظمــة دوليــة، أو مصــرف مركــزي، بخــاف مــا يتعلــق بالدفــع المســتمد مــن التــزام 
محتفــظ بــه مرتبــط بنشــاط مالــي تجــاري مــن نــوع تقــوم بــه شــركة تأميــن محــددة أو مؤسســة حفــظ أمــوال، 

أو مؤسســة إيــداع؛
- صنــدوق تقاعــد واســع المشــاركة؛ صنــدوق تقاعــد محــدود المشــاركة؛ صنــدوق معــاش تقاعــد لمؤسســة 

حكوميــة، منظمــة دوليــة، أو مصــرف مركــزي؛ أو جهــة مؤهلــة إلصــدار بطاقــات االئتمــان؛
- هيئة استثمار جماعي معفاة؛ أو

- اتفاقيــة قانونيــة موثقــة (Trustee-Documented Trust) : اتفاقيــة قانونيــة حيــث يكــون ال Trustee  مؤسســة 
ماليــة ملزمــة بالتبليــغ وتقــوم بتبليــغ جميــع المعلومــات المطلوبــة للتبليــغ بالنســبة لجميــع الحســابات الــازم 

تبليغهــا فــي اتفاقيــة قانونيــة موثقــة (Trust)؛
- أي مؤسسة أخرى معّرفة بالقانون المحلي للدولة كونها مؤسسة مالية غير ملزمة بالتبليغ.

Tax Identification Number رقم التعريف الضريبي 

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 OECD automatic exchange 
of information portal. 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.

 فــي غيــاب رقــم 
ً

يقصــد بمصطلــح ”رقــم التعريــف الضريبــي“ الرقــم التعريفــي لدافــع الضرائــب أو مــا يعادلــه غايــة
التعريــف الضريبــي. رقــم التعريــف الضريبــي عبــارة عــن مجموعــة فريــدة مــن األحــرف أو األرقــام التــي تعينهــا 
الدولــة إلــى فــرد أو مؤسســة وتســتخدم لتحديــد هويــة الفــرد أو المؤسســة ألغــراض إدارة القوانيــن الضريبيــة 
لهــذه الدولــة. ويمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن أرقــام التعريــف الضريبيــة المقبولــة فــي 
الموقــع اإللكترونــي لتبــادل المعلومــات التلقائــي التابــع لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. بعــض الــدول 
ال تصــدر رقــم تعريــف ضريبــي. ومــع ذلــك، غالبــا مــا تســتخدم هــذه الــدول نوعــا آخــر مــن األرقــام الموثوقــة ذا 
). وتشــمل األمثلــة علــى هــذا النــوع مــن األرقــام، للمؤسســات، 

ً
مســتوى معــادل مــن التعريــف (مــا يعادلــه غايــة

رمــز/ رقــم تســجيل األعمــال/ الشــركة.

Related Entity مؤسسة ذات صلة 

Related Entity means an entity related to another entity because (i) either entity controls the other 
entity; (ii) the two entities are under common control; or (iii) the two entities are Investment Entities 
that 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.

يقصــد بمصطلــح ”مؤسســة ذات صلــة“ أي مؤسســة مرتبطــة بمؤسســة أخــرى إذا كانــت (أ) أي مــن هاتيــن 
المؤسســتين تســيطر علــى األخــرى، أو (ب) أن المؤسســتين تخضعــان لســيطرة مشــتركة، أو (ج) أن المؤسســتين 
همــا مؤسســتان اســتثماريتان تخضعــان إلدارة مشــتركة، وتكــون تلــك اإلدارة تقــوم بمتطلبــات إجــراءات المراجعــة 
أو غيــر  المباشــر  االمتــاك  الســيطرة  الغــرض، تشــمل  المؤسســات االســتثمارية. ولهــذا  تلــك  الملزمــة علــى 

المباشــر لمــا يزيــد عــن نســبة 50% فــي المئــة مــن األصــوات والقيمــة فــي المؤسســة.

يمكن االطاع على اإلرشادات التفصيلية على الموقع اإللكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (بما في ذلك معلومات عن أرقام التعريف الضريبية كما واإلقامة الضريبية):

The detailed guidance is available on the OECD website (including information on TIN and tax residence):

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/


