لماذا استلمت  /استلمنا 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.
إن المملكة العربية السعودية أبدت التزامها والتزام المؤسسات المالية في المملكة باالمتثال لمبادرات الشفافية الضريبية الدولية هذه.
لقــد اســتلمت هــذا النمــوذج ألنــك كيــان تتملــك حســابا(او ترغــب بفتــح حســاب) مــع مصــرف الراجحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية «المصــرف» .ويغطــي
مفهــوم «الكيــان « جميــع األشــخاص القانونييــن (مثــل شــركة أو مؤسســة ماليــة أو هيئــة حكوميــة) وجميــع الترتيبــات القانونيــة (مثــل مشــروع مشــترك أو
اتفاقيــة قانونيــة ( )Trustأو الوقــف) .ولكنــه ال يشــمل األفــراد (األشــخاص الطبيعييــن) والمؤسســات الفرديــة.
بموجــب فاتــكاً ،البنــك ملــزم بتحديــد مــا إذا كنــت كيــان مملــوك مــن قبــل شــخص مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة (أي مواطنــا أمريكيــا أو شــخص مقيــم
ـات المتحــدة) .فــي حيــن أنــه بموجــب المعيــار المشــترك ،البنــك ملــزم بتحديــد الــدول حيــث قــد تكــون الكيــان صاحــب حســاب
لألغــراض ضريبيــا فــي الواليـ ً
مقيــم فيهــا لألغــراض ضريبيــا .إذا كان الكيــان مقيــم ضريبيــا خــارج البلــد الــذي تحتفــظ فيــه بحســابه  /اســتثماره ،فــإن البنــك قــد يحتــاج إلــى إبــاغ الســلطة
الضريبيــة المحليــة هــذه المعلومــات ،باإلضافــة إلــى معلومــات ذات صلــة بحســاباته  /باســتثماراته.
إن إكمــال هــذا النمــوذج يضمــن ان البنــك لديــه معلومــات دقيقــة وحديثــة عــن الكيــان وعــن حالــة اإلقامــة الضريبيــة العائــدة لهــا .إذا طــرأ أي تغييــر متعلقــة
بالكيــان نتــج عنهــا أن اصبحــت أي ًمــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا النمــوذج غيــر صحيحــة ،يتوجــب عليكــم تقديــم نمــوذج محــدث عــن شــهادة اإلقــرار
الضريبــي الذاتــي خــال ثالثيــن يومــا.

من ينبغي أن يكمل هذا النموذج؟
ســيطلب مــن جميــع أصحــاب الحســابات الذيــن هــم مــن الكيانــات إكمــال هــذا النمــوذج .كمــا وينبغــي ،عنــد االقتضــاء ،إدراج المعلومــات المتعلقــة باألشــخاص
المســيطرين علــى تلــك الكيانــات ،فــي قســم األشــخاص المســيطرين (الجــزء رقــم  .)5بالنســبة ألصحــاب الحســابات المشــتركة ،ينبغــي إكمــال نمــوذج
منفصــل لــكل كيــان /شــخص.
يتوجــب علي ًــك تزويــد المصــرف بالمعلومــات كمــا هــي مطلوبــة فــي هــذا النمــوذج بغــض النظــر عمــا إذا كنــت قــد قدمــت معلومــات متعلقــة بفاتــكا ()FATCA
فــي مســبقا ،باإلضافــة الــى إبــداء القبــول مــن خــال التوقيــع علــى االقــرارات المبينــة فــي نهايــة هــذا النمــوذج.
إذا كنــت تقــوم بإكمــال هــذا النمــوذج نيابــة عــن طــرف آخــر ،يرجــى التأكــد مــن اعالمهــم بذلــك وإبــاغ المصــرف بالصفــة التــي تقــوم بموجبهــا بتوقيــع هــذا
نيابــة عــن الطــرف اآلخــر .ويرجــى أيضــا اإلشــارة فــي هــذا النمــوذج إلــى
النمــوذج .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يرجــى تقديــم نســخة مــن التفويــض بالتوقيــع ً
الصفــة التــي تقــوم بموجبهــا بتوقيــع هــذا النمــوذج (بمعنــى أنــك قــد تكــون ممثــا معتمــدا عــن الكيــان).

ما الذي يجب أن أفعله بالنسبة لهذا النموذج؟
مؤسســة فرديــة ،ينبغــي اكمــال نمــوذج شــهادة اإلقــرار الضريبــي الذاتــي (فاتــكا والمعيــار المشــترك) المخصصــة
فــي حــال كان صاحــب الحســاب هــو فــرد أو
ً
للعمــاء مــن األفــراد أو المؤسســات الفرديــة ،عوضــا عــن هــذا النمــوذج.
جميع أجزاء هذا النموذج إلزامية ويرجى عدم استخدام االختصارات.
يرجى المراجعة واإلجابة على األجزاء من  1إلى  5في النموذج أدناه.
يجــب علــى جميــع الكيانــات التــي لديهــا حســاب لــدى المصــرف اختيــار تصنيــف واحــد لألســئلة مــن  1إلــى  14فيمــا يتعلــق باســتبيان فاتــكا وتصنيــف واحــد
لألســئلة مــن  15إلــى  27فيمــا يتعلــق باســتبيان المعيــار المشــترك.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا قمت بوضع عالمة في مربع السؤال  13أو  18أو 26من االستبيان ،يرجى مراجعة واكمال الجزء « ،5األشخاص المسيطرين».
ان التعريفــات المتعلقــة بفاتــكا والمعيــار المشــترك مدرجــة فــي الملحــق  1و 2علــى التوالــي لهــذا النمــوذج .إذا كنــت ال تعــرف ،أو غيــر متأكــد ،مــن التصنيــف
الــذي تنتمــي إليــه ككيــان ،يرجــى استشــارة مستشــار ضرائــب مرخــص فــي المملكــة.

تعليمات إضافية
لمزيــد مــن المعلومــات عــن اإلقامــة لألغــراض الضريبيــة ،يرجــى استشــارة مستشــارك الضريبــي أو الرجــوع للمعلومــات الموجــودة علــى الرابــط االلكترونــي 1التابــع
لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فيمــا يتعلــق بالمعيــار المشــترك ،او الرابــط االلكترونــي 2التابــع دائــرة اإليــرادات الداخليــة األميركيــة فيمــا يتعلــق بفاتــكا.

مالحظة مهمة
يرجى المالحظة أن المصرف ال يقدم اي استشارة ضريبية فيما يتعلق بهذا النموذج.
المعلومات التي تقدمها في هذا النموذج الى المصرف بصفتك صاحب حساب هي الزامية لالمتثال للمتطلبات الدولية في المملكة العربية السعودية.
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
https://www.irs.gov/
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القسم  – 1معلومات صاحب الحساب
ب -بلد التأسيس/االنشاء:

أ-االسم القانوني للكيان /الفرع:

المدينة:
البلد:
ج -عنوان االقامة الحالي:

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

رقم المبنى:

رقم المبنى:

اسم الشارع:

اسم الشارع:

المنطقة:

المنطقة:

المدينة:

المدينة:

الرمز البريدي-الرقم االضافي (إن وجد):

الرمز البريدي-الرقم االضافي (إن وجد):

البلد:

البلد:

القسم  – 2معلومات اإلقامة لألغراض الضريبية
يرجى تعبئة الجدول التالي ذاكرين ( )iبلد/بلدان إقامة صاحب الحساب لألغراض ضريبيا و ( )iiرقم المعرف الضريبي او ما يعادله (المشار اليه فيما يلي بـ  )TINلصاحب
الحساب لكل بلد مذكور.
في حال عدم وجود رقم المعرف الضريبي (( ،TINيرجى اختيار السبب المناسب «أ»« ،ب» او «ج» كما مذكور ادناه:
سبب أ :البلد\االقليم حيث يقيم صاحب الحساب لألغراض ضريبيا ال يصدر أرقام معرف ضريبية لمقيميه.
سبب ب :صاحب الحساب ال يمكنه الحصول على رقم معرف ضريبي او ما يعادله (يرجى شرح سبب عدم تمكنك من الحصول على رقم معرف ضريبي في الجدول
التالي في حال اختيارك هذا السبب)
سبب ج :رقم المعرف الضريبي غير مطلوب( .مالحظة .الرجاء اختيار هذا السبب فقط إذا كانت القانون المحلي للبالد او االقليم ال توجب اإلفصاح عن رقم المعرف الضريبي)
بلد\االقليم لإلقامة لألغراض الضريبية

رقم المعرف الضريبي ( )TINاو ما
يعادله

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

إذا كان صاحب الحساب مقيما لألغراض ضريبيا في أكثر من ثالثة بلدان/اقاليم ،الرجاء استعمال صفحة منفصلة.
مالحظة:

إذا لــم يكــن صاحــب الحســاب مقيمــا لألغــراض ضريبيــا فــي أي بلــد (بســبب كونــه شــفاف مــن الناحيــة الماليــة) ،عندهــا علــى صاحــب الحســاب اإلشــارة الــى هــذه الحقيقــة واعطــاء مــكان اإلدارة الفعليــة أو
اإلدارة القضائيــة الــذي يقــع فيــه مكتبــه الرئيســي.

استبيان فاتكا
القسم  :3تصنيف فاتكا (الرجاء اختيار تصنيف واحد فقط حينما ينطبق ذلك)
لمزيد من المعلومات حول تصنيف صاحب الحساب بحسب فاتكا مذكورة في الملحق  .1في حال كان صاحب الحساب ال يعلم او غير واثق من التصنيف المناسب،
ّ
يرجى استشارة مستشار ضرائب مرخص في المملكة.
يمكن الحصول على بعض المعاني الملخصة كمعنى صاحب حساب ومعاني أخرى في الملحق.
الكيانات
األمريكية
والمؤسسات
المالية
األمريكية

 .1هل صاحب الحساب شخص أمريكي محدد؟
US TIN

 .2هل صاحب الحساب شخص أمريكي غير محدد؟

المؤسسات
المالية
غير األمريكية

 .3هل 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؟
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يرجى ذكر سبب عدم وجود :GIIN

 .4هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير أمريكية مشاركة؟
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 .5هل صاحب الحساب مؤسسة مالية تعتبر-ممتثلة مسجلة او مؤسسة أجنبية مالية غير ملزمة باإلبالغ؟
§مؤسسة مالية أجنبية ذات قاعدة عمالء محليين
§مؤسسة مالية أجنبية غير ملزمة باإلبالغ ضمن مجموعة مؤسسات مالية أجنبية تقع في دولة مشاركة
§هيئة االستثمار الجماعي
§صندوق مقيد
§جهة إلصدار بطاقات االئتمان تكون مؤهلة
§مؤسسة استثمارية مدعومة
§مؤسسة استثمارية اجنبية مسيطرة مدعومة
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 .6هل صاحب الحساب مؤسسة مالية مصدقة تعتبر-ممتثلة او مؤسسة مالية غير ملزمة باإلبالغ (هذا التعريف يشمل مؤسسة مالية
مسجلة تعتبر-ممتثلة او مؤسسة مالية غير ملزمة باإلبالغ المذكورين بالملحق رقم  IIمن االتفاقية بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون االمتثال الضريبي للحسابات
األجنبية)؟
§مصارف محلية غير مسجلة
§مؤسسة أجنبية مالية حساباتها متدنية القيمة
§هيئة استثمار مدعومة
§مؤسسة استثمار مدينة قصيرة األجل
§مستشارين ومدراء استثمارات
§مؤسسة مالية أجنبية موثقة من ناحية المالك ()Owner Documented
§مؤسسة مالية أجنبية غير ملزمة بالبالغ ،النوع _______________________

 .7هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير مشاركة؟
 .8هل صاحب الحساب في اتفاقية قانونية موثقة ( (Trustee Documented Trust؟
اسم ال _______________________________________________ :Trustee
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مؤسسة معفاة

 .9هل صاحب الحساب مالك مستفيد معفي؟
§ مؤسسة حكومية «أو وكالة أو أداة مملوكة بالكامل منها «
§البنك المركزي المصدر
§منظمة دولية «أو وكالة مملوكة بالكامل أو أداة كاملة «
§صندوق التقاعد (كما هو موصوف في االتفاقية الحكومية الدولية في ملحق  2في المملكة)
§مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل من مالك مستفيد معفى

مؤسسة غير أمريكية
ليست مؤسسة مالية

 .10هل صاحب الحساب مؤسسة غير أمريكية وغير مالية معفاة
(يعرف هذا التصنيف أيضا بالمؤسسات األجنبية المعفاة غير المالية)

 .11هل صاحب الحساب مؤسسة غير أمريكية وغير مالية نشطة؟
(يعرف هذا التصنيف ايضا بالمؤسسات األجنبية الغير المالية النشطة أيضا اكمال ملحق رقم 1

 .12هل صاحب الحساب مؤسسة أجنبية غير مالية مدعومة أو غير مدعومة ملزمة بالتبليغ؟

X

X

X
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X

X
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X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

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

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

مؤسسة غير أمريكية
غير نشطة ليست
مؤسسة مالية

استبيان المعيار المشترك
قسم  :4تصنيف المعيار المشترك (الرجاء اختيار تصنيف واحد فقط حينما ينطبق ذلك)
لمزيد من المعلومات حول تصنيف صاحب الحساب بحسب المعيار المشترك مذكورة في الملحق .2في حال كان صاحب الحساب ال يعلم او غير واثق من التصنيف المناسب،

ّ
يرجى استشارة مستشار ضرائب مرخص في المملكة.

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

مؤسسة مالية

اذا كان صاحب الحساب مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ بحسب المعيار المشترك ،يرجى اختيار التصنيف المناسب ادناه:
 .14هل صاحب الحساب مؤسسة ايداع؟
 .15هل صاحب الحساب مؤسسة حفظ أموال؟
 .16هل صاحب الحساب شركة تأمين محددة؟
 .17هل صاحب الحساب مؤسسة استثمارية؟ يرجى اختيار نوع المؤسسة االستثماري ادناه:
أ .نــوع أ :إيراداتهــا االجماليــة (>=  )50%تأتــي مــن أنشــطة االســتثمار التجــاري (مقايضة/اســتثمار فــي أصــول ماليــة ،إدارة محفظــة
ماليــة ،اســتثمار/ادارة أموال/أصــول مالية/صنــدوق مالــي) بالنيابــة عــن العميــل.
ب .نوع ب :ايراداتها االجمالية (>=  )50%تأتي من استثمارات في أصول مالية ويتم ادارتها من قبل مؤسسة مالية.
 .18هــل انــت مؤسســة اســتثمارية مقيمــة فــي دولة/اقليــم غيــر مشــاركة وتــدار مــن مؤسســة ماليــة أخــرى( .فــي حــال اختيــار هــذا
التعريــف ،يرجــى التزويــد بمعلومــات عــن األشــخاص المســيطرين (فــي القســم رقــم  5ادنــاه)
 .19هل صاحب الحساب مؤسسة مالية غير ملزمة باإلبالغ بحسب المعيار المشترك؟ يرجى اختيار التصنيف المناسب ادناه:

مؤسسة
مالية غير
ملزمة باإلبالغ

							
§مؤسسة حكومية
						
§منظمة دولية
							
§مصرف مركزي
					
§صندوق تقاعد واسع المشاركة
						
§صندوق تقاعد محدود المشاركة
§صندوق المعاشات التقاعدية لمؤسسة حكومية أو منظمة دولية أو مصرف مركزي.
					
§هيئة االستثمار جماعي معفاة
§اتفاقية قانونية ( )Trustالتي يقوم ال  Trusteeبإبالغ جميع المعلومات المطلوبة عن الحسابات المتوجب اإلبالغ عنها
				
بحسب المعيار المشترك.
			
§جهة إلصدار بطاقات االئتمان تكون مؤهلة
ّ
معرفة بموجب القانون المحلي بمؤسسة متدنية الخطر الستخدامها للتهرب من لضرائب.
§مؤسسة اخرى

تحديد النوع المعرف بموجب القانون المحلي______________________________ :

❏
❏
❏

❏
❏
❏

 .20هل صاحب الحساب كيان غير مالي نشط ( - )Active NFEكيان يتم تداول أسهمه بانتظام في سوق مالي منظم ،او كيان ذات
صلة بكيان يتم تداول أسهمه بانتظام في سوق مالي منظم.
يرجى تحديد اسم السوق المالي الذي يتم من خالله التداول باسهم صاحب الحساب /الكيان
 .20.1السوق المالي ______________________________

 .20.2إذا كنت كيان ذات صلة بشركة يتم تداول أسهمها بانتظام في سوق مالي منظم ،يرجى تزويد اسم هذه الشركة:
______________________________

 .21هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة (- )Active NFEمؤسسة حكومية
 .22هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة (- )Active NFEمصرف مركزي
كيان غير
مالي نشط

 .23هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية نشطة (- )Active NFEمنظمة دولية
 .24او هــل صاحــب الحســاب مؤسســة غيــر ماليــة مملوكــة مــن احــدى الكيانــات الغيــر الماليــة المعــرف عنهــم فــي « »22 ،»21و «»23
أعــاه.
ّ
 .25هــل صاحــب الحســاب مؤسســة غيــر ماليــة نشــطة ( )Active NFEغيــر معرفــة بالفقــرات  15الــى  17أعــاه؟ يرجــى اختيــار التصنيــف
المناســب أدنــاه.

تاريخ التأسيس ______________________________

§مؤسسة غير مالية نشطة جراء اإليرادات واألصول
§شركة قابضة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية
§خزينة مركزية لمؤسسة غير مالية ضمن مجموعة غير مالية
			
§مؤسسة غير مالية حديثة التأسيس (تاريخ التأسيس _)_/_/

❏

						
§مؤسسة غير مالية تحت التصفية

❏

							
§مؤسسة ال تهدف للربح

❏

		
§تصنيف اخر ،شرح السبب لهذا االختيار______________________________ :

❏

ّ

كيان غير
مالي غير
نشط

 .26هل صاحب الحساب مؤسسة غير مالية غير نشطة ()Passive NFE؟ (في حال اختيار هذا التصنيف ،يرجى تعبئة القسم )5

قسم  – 5األشخاص المسيطرين
يرجىتزويد كامل التفاصيل المذكورة ادناه فيما يتعلق باألشخاص المسيطرين .يرجى مراجعة تعريف الشخص المسيطر في الملحق .2

رقم
االسم
(الثالثي)

عنوان االقامة
الحالي (رقم
المبنى ،رقم الشارع،
المقاطعة ،المدينة،
رقم البريدي ،رقم
إضافي ،البلد)

العنوان
البريدي (إذا
كان مختلفا
عن عنوان
اإلقامة)

الجنسية

تاريخ
الوالدة
(يوم/
شهر/
سنة)

مكان
الوالدة
(المدينة
والبلد)

بلد/االقليم
اإلقامة
الضريبية
(يرجى تعبئة
سطر منفصل
في حال
تعدد االقامات
الضريبية)

نسبة
الملكية
للشخص
المسيطر

نوع
الشخص
المسيطر
(اختيار
واحد من
الجدول
أدناه)

رقم المعرف الضريبي او
ما يعادله لكل شخص
مسيطر ()TIN
في حال عدم وجود رقم
المعرف الضريبي اختر
سبب «أ»« ،ب» او «ج”

رقم المعرف
الضريبي غير
موجود
سبب «أ»« ،ب
“ أو»ج”

1
2
3
4

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي اختر احدى األسباب ادناه:
سبب أ :البلد\االقليم حيث يقيم صاحب الحساب لألغراض ضريبيا ال يصدر أرقام معرف ضريبية لمقيميه.
سبب ب :صاحب الحساب ال يمكنه الحصول على رقم معرف ضريبي او ما يعادله (يرجى شرح سبب عدم تمكنك من الحصول على رقم معرف ضريبي في الجدول التالي في حال اختيارك هذا السبب)
سبب ج :رقم المعرف الضريبي غير مطلوب( .مالحظة .الرجاء اختيار هذا السبب فقط إذا كانت القانون المحلي للبالد او االقليم ال توجب اإلفصاح عن رقم المعرف الضريبي)

اإلقرار واالفصاح
انــا\ نحــن أقر\ننقــر (كمفــوض\ كمفوضــون بالتوقيــع عــن الكيــان) بــأن جميــع التفاصيــل والمعلومــات المقدمــة هنــا هــي صحيحــة ،كاملــة ،ومحدثــة كمــا فــي
التاريــخ الحالــي ،مــن جميــع النواحــي ،و باننــي\ باننــا لــم احجــب\ نحجــب أي معلومــات ،و انــا\ نحــن اقــر\ نقـ ّـر بــأن المصــرف ســوف يعتمــد علــى المعلومــات
المقدمــة فــي هــذا النمــوذج لحيــن التبليــغ بإشــعار خطــي للمصــرف بإلغائهــا وذلــك مــن خــال اســتالم المصــرف لنمــوذج محــدث مــن شــهادة اإلقــرار الذاتــي
خــال ثالثيــن يــوم مــن حــدوث أي تغييــر فــي الظــروف .وانــا\ نحــن أؤكــد\ نؤكــد باإلضافــة الــى ذلــك بأننــي\ بأننــا المفــوض\ المفوضــون بتقديــم المعلومــات
علــى األشــخاص المســيطرين لدينــا ،وبــأن المعلومــات المقدمــة فــي هــذا النمــوذج المتعلقــة باألشــخاص المســيطرين هــي كاملــة ودقيقــة.
انــا\ نحــن اتعهــد\ نتعهــد بإبــاغ المصــرف عــن أي تغييــر فــي المعلومــات أو الظــروف المقدمــة فــي هــذا النمــوذج ،وأن نقــدم إلــى المصــرف أي تغييــرات أو
تعديــات قــد تجــري فــي المســتقبل فيمــا يتعلــق بالوثائــق المقدمــة مــن قبلــي\ قبلنــا ،وذلــك حيــن حــدوث التغييــرات أو التعديــات.
انــا\ نحــن أؤكــد\ نؤكــد واقبــل\ نقبــل أي ضريبــة مقتطعــة  ،اقتطاعــات أخــرى أو مســتحقات حكوميــة أخــرى متعلقــة فــي الكيــان تصبــح واجبــة الدفــع
للســلطات المحليــة أو الخارجيــة أو الســلطات الضريبيــة ،وأن جميــع المبالــغ المدفوعــة للكيــان ســتكون صافيــة مــن أي ضريبــة او اقتطاعــات مماثلــة ،كمــا وان
المصــرف ال يتحمــل اي مســؤولية فــي هــذا الصــدد.
انا\نحــن اتنازل\نتنــازل للمصــرف عــن واجبــه فــي السـ ًـرية ومنحــه الحريــة إلتاحــة أي معلومــات لهــا عالقــة بحســابي\ حســابنا  ،ودون الحاجــة للحصــول علــى أي
موافقــة مســبقة مــن قبلــي\ قبلنــا ،عنــد طلبهــا وفقــا للقانــون\ الســلطات للمحاكــم ،الســلطات التنظيميــة أو غيرهــا مــن الســلطات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية أو فــي بلــد اقامتــي\ اقامتنــا 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 مــن قبلكــم فيمــا يتعلــق بنمــوذج شــهادة اإلقــرار الذاتــي هــذا ،ســيتم اإلفصــاح
عنهــا فقــط الــى الســلطات المختصــة ألســباب االلتــزام بـــفاتكا والمعيــار المشــترك.

االسم

االسم

التوقيع

التوقيع

صفة الموقع

صفة الموقع

تاريخ__________________:

		

تاريخ__________________:

															

هذا المربع مخصص للبنك ،الجهة المفوضة او المؤتمن ،مدير العالقات ،أو ممثل خدمة العمالء
رقم العميل (:)CIF
اسم ال :RM\CSR
امضاء (:)RM\CSR
تاريخ_____________________ :

ملحق - 1التعاريف المتعلقة بفاتكا
المؤسسات

( )1شخص أميركي محدد

يشــمل هــذا التصنيــف أي شــركة أميركيــة ذات ملكيــة خاصــة ،أو شــراكة أميركيــة ،او اتفاقيــة قانونيــة موثقــة (،)Trust
األمريكية
والمؤسسات المالية أو أي مواطــن أميركــي ،الشــخص الغيــر أمريكــي ولكــن مقيــم فــي الواليــات المتحــدة ألغــراض ضريبيــة ،أو التــركات
التابعــة الــى فئــة مــن فئــات األفــراد المذكــورة اعــاه.
األمريكية
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 لالســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
( )2شخص 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.
مؤسسات مالية
غير أميركية

( )3مؤسســة ماليــة ســعودية أو مؤسســة ماليــة تــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي دولــة متعاقــدة باتفاقيــة
حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة (فاتــكا).
( )4مؤسسة مالية مشاركة غير أمريكية
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ“مؤسسة مالية أجنبية مشاركة”.
يشــمل هــذا التصنيــف جميــع المؤسســات الماليــة األجنبيــة غيــر األمريكيــة التــي يتم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي دولة
لــم تدخــل فــي اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مــع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبــي للحســابات
األجنبيــة (فاتــكا) ،ولكنهــا (المؤسســة) دخلــت فــي اتفــاق مــع دائــرة اإليــرادات الداخليــة األميركيــة فيمــا يتعلــق بقانــون
االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة (فاتــكا).
( )5مؤسسة مالية غير أمريكية تعتبر-ممتثلة
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ“مؤسسة مالية اجنبية تعتبر-ممتثلة».
يغطــي هــذا التصنيــف جميــع المؤسســات الماليــة األجنبيــة غيــر األمريكيــة التــي يتــم إنشــاؤها أو تأسيســها فــي
دولــة لــم تدخــل فــي اتفاقيــة حكوميــة دوليــة مع الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بقانــون االمتثــال الضريبي للحســابات
األجنبيــة (فاتــكا) ،ولكــن حيــث
(أ) سجلت المؤسسة المالية نفسها مع دائرة اإليرادات الداخلية األميركية لإلبالغ عن وضعها؛ أو
(ب) ال يتعيــن علــى المؤسســة الماليــة تســجيل نفســها مــع دائــرة اإليــرادات الداخليــة األميركيــة وقامــت 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-ممتثلة).
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).
( )6مؤسسة 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 تعتبــر-
ممتثلــة ،أو (ج) مؤسســة ماليــة مصدقــة غيــر أمريكيــة تعتبر-ممتثلــة.

الشركات المالية
السعودية

أوال :الشركات المالية المرخصة وفقا لألنظمة ً الصادرة في المملكة العربية السعودية ويستثننا منها فروع الشركات
المالية العاملة خارج العربية السعودية ثانيا :فروع الشركات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية
والمرخصة وفقا لألنظمة والتعليمات غير سعودية

مؤسسات معفاة

( )7مالك مستفيد معفي
يشمل هذا التصنيف أي مؤسسة حكومية (عدا المؤسسة الحكومية األمريكية) ،منظمة دولية ،بنك مركزي (عدا
االحتياطي الفيدرالي األمريكي) ،صندوق تقاعد غير أمريكي او مؤسسة استشارية غير اميركية مملوكة بالكامل من
قبل أي فئة من الفئات الواردة سابقا.

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

مؤسسة
أجنبية غير
مالية تمارس
نشاط تجاري

( )9مؤسسة غير أميركية غير مالية تمارس نشاط تجاري
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ “مؤسسة أجنبية غير مالية تمارس نشاط تجاري».
يشمل هذا التصنيف المؤسسات التي تفي بالمعايير التالية:
(أ) مؤسسة غير أميركية؛
(ب) مؤسسة غير مالية؛ و
(ج) تفي بأي من المعايير التالية:
)1

1تملــك أقــل مــن  % 50مــن األصــول الخاصــة بهــا مــن األســهم ،أو العقــارات ،أو الســندات أو األصــول االســتثمارية
المشــابهة ،وتنتــج دخلهــا االجمالــي بنســبة أقــل مــن  %50مــن توزيــع أربــاح األســهم ،أو إيــرادات االيجــار أو
الفوائــد أو إيــرادات اســتثمار االخــرى؛ او

)2

2هــي 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.

)

 3تم تأسيسها أو إنشائها في الواليات المتحدة ويعد جميع المالكين من المقيمين بالواليات المتحدة؛ او

)4

4هــي 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؛ او

)5

5تشــتمل أنشــطتها بشــكل رئيســي باالحتفــاظ باألســهم الخاصــة بـــ ،او 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؛ او.

)6

6هــي فــي مرحلــة االنشــاء (دون تاريــخ تشــغيلي ســابق) ،وتســتثمر رأس المــال فــي أصــول بهــدف تنفيــذ أعمال
عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة ،وقــد مضــى علــى تأسيســها األولــي أقل مــن أربعــة وعشــرين شــهرا ()24؛ او

)7

7ليســت مؤسســة ماليــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،وهــي تقــوم حاليــا بتصفيــة أصولهــا أو إعــادة
تنظيمهــابهــدفاســتمراريةأوإعــادةالمباشــرةبعملهــافــيمجــالأعمــالعــداأعمــالالمؤسســاتالماليــة؛او

)8

8تشــارك فــي عمليــات التمويــل والتحــوط بشــكل رئيســي مــع او مــن أجــل مؤسســات ذات صلــة التــي ال تكــون
مؤسســات ماليــة ،وهــي ال تقــوم بتقديــم خدمــات التمويــل أو التحــوط إلــى أي مؤسســة غيــر ذات صلــة؛ او

)9

9تفي جميع المعايير التالية:
i.iتــم 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
iiiiهي معفاة من ضريبة الدخل في بلد اإلقامة؛ و
iiiiiليس لديها مساهمون ذوو حق االنتفاع أو الملكية في دخلها أو أصولها؛ و
ivivال تسمح قوانين بلد اإلقامة أو وثائق التأسيس بما يلي:

-

-

أتوزيـ ًـع أي مــن دخلهــا أو أصولهــا أو تطبيقهــا لصالــح شــخص خــاص أو مؤسســة غيــر خيريــة عــدا
وفقــا لتنفيــذ أنشــطتها الخيريــة ،أو دفــع تعويضــات معقولــة للخدمــات التــي تــم تقديمهــا ،أو
دفعــات تمثــل القيمــة العادلــة بالســوق للعقــارات التــي تــم شــراؤها؛ و
بعنــد تصفيتهــا أو حلهــا ،توزيــع جميــع أصولهــا إلــى مؤسســة حكوميــة أو منظمــة أخــرى ال تبغــي
الربــح ،أو تحويلهــا إلــى حكومــة بلــد اإلقامــة أو الــى اي مــن الوحــدات السياســية الفرعيــة.

( )10مؤسسة غير أميركية غير مالية ال تمارس نشاط تجاري

مؤسسة أجنبية
غير مالية ال تمارس
يعرف هذا التصنيف أيضا بـ “مؤسسة أجنبية غير مالية ال تمارس نشاط تجاري».
نشاط تجاري
يغطي هذا التصنيف أي مؤسسة تفي بالمعايير التالية:
(أ) مؤسسة غير أميركية؛
(ب) مؤسسة غير مالية؛ و
(ج) ال تفــي بالمعاييــر الالزمــة لكــي تعتبــر «مؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة مســتثناة» أو « مؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة
تمــارس نشــاط تجــاري”.
مؤسسة أجنبية
غير مالية غير
مدعومة

مــن الممكــن للكيان/المؤسســة أن تختــار اإلبــاغ عــن البيــات الضريبيــة لمصلحــة الضرائــب االمريكيــة الخاصــة بمالكيها
المباشــرين أو غيــر المباشــرين ممــن يحملــون الجنســية االمريكيــة .ويعــرف هــذا النــوع مــن الكيانــات  /المؤسســات بـــ
«الكيانات/المؤسســات األجنبيــة الغيــر ماليــة « .وألغــراض االبــاغ يجــب علــى هــذه الشــركات التســجيل لــدى مصلحــة
الضرائــب االمريكيــة للحصــول علــى رقــم تعريــف الوســيط العالمــي ()GIIN

مؤسسة أجنبية
غير مالية مدعومة

مــن الممكــن للكيان/المؤسســة اإلبــاغ عــن واحــدة أو اكثــر مــن الكيانات/المؤسســات األجنبيــة الغيــر ماليــة التابعــة
لهــا (مدعومــة) ويطلــق عليهــا الكيانات/المؤسســات األجنبيــة الغيــر ماليــة المدعومــة.

المالك المستفيد

يقصــد بمصطلــح “المالــك المســتفيد” الشــخص الــذي يملــك األربــاح لغايــات ضريبيــة ًوالــذي يســتفيد مــن ملكــه
لألربــاح .لتلــك الغايــة ،يعتبــر الشــخص الــذي يســتلم أربــاح بصفــة أمينــا ،وكيــل أو حافظــا لشــخص آخــر ليــس المالــك
المســتفيد مــن األربــاح.

رقم تعريف وسيط
عالمي

يقصــد بمصطلــح «رقــم تعريــف وســيط عالمــي» الرقــم المســتخدم لتعريــف المؤسســات الماليــة األجنبيــة ألســباب
التســجيل فــي فاتــكا وألغــراض اإلبــاغ عــن المعلومــات األميركيــة.

االتفاق الحكومي
الدولي

االتفاقــات الحكوميــة الدوليــة تهــدف الــى تمكيــن المؤسســات الماليــة األجنبيــة مــن تحديــد وتقديــم تقريــر لدائــرة
اإلدارات الداخليــة األمريكيــة عــن األشــخاص األميركييــن الذيــن يملكــون أصــول خــارج الواليــات المتحــدة وعــن بعــض
المؤسســات األجنبيــة الغيــر ماليــة لتحديــد المالكــون األمريكيــون المســتفيدون االساســيون .مــن أجــل االمتثــال مــع
القواعــد والقوانيــن ،يجــب علــى المؤسســات الماليــة األجنبيــة الدخــول فــي اتفــاق المؤسســات الماليــة األجنبيــة مــع
الخزينــة األمريكيــة أو االمتثــال لالتفاقــات الحكوميــة الدوليــة المعقــودة مــع بالدهــم المحليــة .ينبغــي علــى وكالء
االقتطــاع األميركــي توثيــق كل عالقاتهــم مــع المؤسســات األجنبيــة لغــرض المســاهمة فــي تطبيــق القانــون.

مؤسسة أجنبية
غير مالية

يقصــد بمصطلــح “مؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة” ،مؤسســة أجنبيــة ليســت مؤسســة ً ماليــة (بمــا فيــه المحليــة) .يعنــي
هــذا المصطلــح أيضــا ،مؤسســة أجنبيــة تعامــل كمؤسســة أجنبيــة غيــر ماليــة وفقــا ألول أو ثانــي نمــوذج مــن االتفــاق
الحكومــي الدولــي.
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صاحب الحساب

ـى
يقصــد بمصطلــح “صاحــب الحســاب” الشــخص الــذي تدرجــه أو تحــدده المؤسســة الماليــة القائمــة علــى الحســاب علـ ً
ـابا
الشــخصً ،بخــاف
يمتلــك حسـ ً
المؤسســة الماليـ ًـة ،الــذي ً
ً
صاحــب الحســاب المالــي .ألغــراض هــذا المعيــار ،ال ًيعامــل ً
أنــه ً
ماليــا لمنفعــة أو لحســاب شــخص آخــر بصفتــه وكيــا أو حافظــا أو أمينــا أو موقعــا أو مستشــارا اســتثماريا أو وســيطا
علــى أنــه صاحــب الحســاب ،ويعامــل ذلــك الشــخص االخــر علــى أنــه صاحــب الحســاب.

مؤسسة/كيان

يقصــد بمصطلــح «مؤسســة» شــخص اعتبــاري أو ترتيــب قانونــي مثل مؤسســة أو منظمــة أو شــراكة أو اتفاقيــة قانونية
( )Trustأو جمعيــة .ويشــمل هــذا المصطلــح أي شــخص آخــر غيــر الفــرد (أي شــخص طبيعي)

مؤسسة مالية

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.

مؤسسة إيداع

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

مؤسسة حفظ
أموال

حفــظ أمــوال» أي مؤسســة تحتفــظ بأصــول ماليــة لحســاب الغيــر كجــزء أساســي مــن
يقصــد بمصطلــح «مؤسســة
ً
أعمالهــا .وتعــد مؤسســة محتفظــة بأصــول ماليــة لحســاب الغيــر كجــزء أساســي مــن أعمالهــا إذا كان إجمالــي دخلهــا
الناتــج عــن احتفاظهــا بأصــول ماليــة وخدمــات ماليــة ذات صلــة يعــادل أو يتجــاوز  20فــي المئــة مــن إجمالــي دخلهــا
خــال المــدة األقصــر ممــا يأتــي )i( :مــدة الثــاث الســنوات التــي تنتهــي بتاريــخ  31ديســمبر (أو اليــوم األخيــر مــن مــدة
محاســبية مخالف ًــة للســنة الميالديــة) قبــل الســنة التــي يتــم فيهــا تحديــد الدخــل اإلجمالــي؛ أو ( )iiالمــدة التــي كانــت
المؤسســة قائمــة فيهــا.

األشخاص
المسيطرين

يقصــد بمصطلــح «األشــخاص المســيطرين» األشــخاص الطبيعييــن الذيــن يمارســون الســيطرة على مؤسســة مــا .إذا تم
اعتبــار هــذه المؤسســة كمؤسســة غيــر ماليــة ال تمــارس نشــاط تجــاري ،عندهــا يفتــرض علــى المؤسســة الماليــة تحديد
ســواء كانــوا هــؤالء األشــخاص المســيطرين أشــخاص ملــزم االبــاغ عنهــم ام ال .هــذا التعريــف يتوافــق مــع «المالــك
المســتفيد» الموجــود فــي اإلرشــادات رقــم  10والمالحظــة التفســيرية عــن اإلرشــادات رقــم  10مــن إرشــادات ال Financial
( )Action Task Force (FATFكمــا اعتمــدت فــي فبرايــر  .)2012فــي حــال وجــود اتفاقيــة قانونيــة( ، )Trustيكــون الشــخص
أو األشــخاص المســيطرين هــم( )Protector(s،)Trustee(s ، )Settlor(sفــي حــال وجــد) ،المســتفيد (المســتفيدون) ،أو
فئــة (فئــات) مــن المســتفيدون ،وأي أشــخاص طبيعييــن آخريــن يمارســون الســيطرة الفعليــة االقصــى علــى االتفاقيــة
القانونيــة (( )Trustبمــا فــي ذلــك مــن خــال سلســلة مــن الســيطرة أو الملكيــة).
بحســب المعيــار المشــترك ،يتــم التعامــل مــع ال ( )Protector(s ،)Trustee(s ،)Settlor(sفــي حــال وجودهــم)،
(المســتفيدون) ،أو فئــة (فئــات) مــن المســتفيدون ،تلقائيــا علــى أســاس األشــخاص المســيطرين ،بغــض النظــر عــن
ســيطرتهم علــى انشــطة االتفاقيــة القانونيــة(.)Trust
فــي حــال كان ال  )Settlor(sفــي االتفاقيــة القانونيــة ( )Trustمؤسســة ،عندهــا يطلــب المعيــار المشــترك من المؤسســات
الماليــة تحديــد األشــخاص المســيطرين علــى ، )Settlor(sوعنــد اللــزوم ،ابــاغ عنهــم كأشــخاص مســيطرين تابعيــن
لالتفاقيــة القانونيــة ( .)Trustفــي حــال وجــود اتفاقيــات قانونيــة غيــر االتفاقيــة القانونيــة( ،)Trustاألشــخاص المســيطرين
هــم الشــخص (األشــخاص) فــي المراكــز المشــابهة او المعادلــة.
إرشادات  FATFعلى األشخاص المسيطرين:
تحديــد المالــك المســتفيد للعميــل واتخــاذ معاييــر منطقيــة لتحديــد هويــة هــؤالء األشــخاص ،مــن خــال المعلومــات
التاليــة .لألشــخاص القانونيــة:
ّ
هويــة األشــخاص الطبيعييــن (فــي حــال وجودهــم – اذ ان حصــص الملكيــة يمكــن ان تكــون متنوعــة بانــه ال يوجــد
أشــخاص طبيعييــن (ســواء بمفردهــم أو معــا) يمارســون الســيطرة علــى الشــخص القانونــي او االتفاقيــة مــن خــال
الملكيــة) الذيــن يســيطرون علــى حصــص الملكيــة فــي شــخص قانونــي؛
والــى حــد وجــود الشــك حــول (أ) فيمــا اذا 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.
اذ لــم يتــم تحديــد أي شــخص طبيعــي فــي النقطتيــن (أ) و (ب) اعــاه ،يجــب علــى المؤسســات الماليــة تحديــد واتخــاذ
إجــراءات واقعيــة لتحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي المعنــي الــذي يملــك منصــب كبــار المســؤولين اإلدارييــن.

مؤسسة
استثمارية

يشمل مصطلح «مؤسسة استثمارية» على فئتان من المؤسسات:
ً
ً
ً
أ) مؤسســة تمــارس بشــكل اساســي أعمــاال تتضمــن نشــاطا واحــدا أو أكثــر مــن األنشــطة أو العمليــات التاليــة لصالــح
عميــل أو بالنيابــة عنــه:
 التــداول فــي أدوات أســواق النقــد (الشــيكات والكمبيــاالت وشــهادات اإليــداع والمشــتقات الماليــة وغيرهــا) ،أوالعمــاالت األجنبيــة ،أو الصرافــة ،أو الفائــدة وأدوات مؤشــر التــداول ،او األوراق الماليــة القابلــة للتحويــل ،او التــداول فــي
الســلع اآلجلــة؛
 إدارة المحافظ الفردية والجماعية؛ أو استثمار أو توجيه أو إدارة أموال أو نقود بالنيابة عن أشخاص آخرين.ُلزمة لعميل.
هذه النشاطات او العمليات ال تشمل تقديم استشارة استثمارية غير-م ِ
ب) مؤسســة اســتثمارية تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى – أي مؤسســة التــي يكــون إجمالــي دخلهــا متعلــق كجــزء
أساســي باالســتثمار او إعــادة االســتثمار او التــداول بأصــول ماليــة حيــث تكــون المؤسســة 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).

يقصــد بمصطلــح « مؤسســة اســتثمارية تقــع فــي دولــة غيــر مشــاركة تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى» أي
مؤسسة
استثمارية تقع في المؤسســة التــي يكــون إجمالــي دخلهــا متعلــق بشــكل أساســي باالســتثمار او إعــادة االســتثمار او التــداول بأصــول
دولة غير مشاركة ماليــة حيــث المؤسســة االســتثمارية (أ) تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى باإلضافــة الــى ان تكــون (ب) مؤسســة ماليــة
واقعــة فــي دولــة غيــر مشــاركة.
تدار من قبل
مؤسسة مالية
أخرى
ً
تكــون المؤسســة «تــدار مــن قبــل» مؤسســة أخــرى إذا كانــت المؤسســة التــي تمــارس اإلدارة تقــوم ،ســواء مباشــرة
أو مــن خــال مقــدم خدمــات آخــر نيابــة عــن المؤسســة المُــدارة ،بــأي مــن األنشــطة أو العمليــات المبينــة فــي تعريــف
«المؤسســة االســتثمارية» .تــدار المؤسســة مــن قبــل مؤسســة أخــرى فقــط إذا كان لديهــا ســلطة اســتثنائية إلدارة
مؤسسة
موجــودات المؤسســة األخــرى (ســواء كليــا أو جزئيــا) .إذا كانــت المؤسســة تــدار مــن قبــل مختلــط مــن المؤسســات
استثمارية تدار
الماليــة أو مــن المؤسســات غيــر الماليــة أو األفــراد ،تعتبــر المؤسســة تــدار مــن قبــل مؤسســة أخــرى هــي مؤسســة
من قبل مؤسسة
إيــداع ،او مؤسســة حفــظ أمــوال ،أو مــن شــركة تأميــن محــددة ،أو مؤسســة اســتثمارية كمــا هــو مذكــور فــي الفئــة
مالية أخرى
األولــى مــن المؤسســة االســتثمارية  ،إذا كانــت أي مــن المؤسســات التــي تمــارس اإلدارة هــي مؤسســة أخــرى كذلــك.
مؤسسة غير مالية يقصد بمصطلح “مؤسسة غير مالية” أي مؤسسة ليست مؤسسة مالية.
مؤسسة غير مالية تعتبــر مؤسســة غيــر ماليــة كـــ “مؤسســة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري» اذا كانــت تفــي أي مــن المعاييــر التاليــة.
تمارس نشاط
باختصــار تلــك المعاييــر تشــير الــى:
تجاري
§مؤسسة غير مالية وتمارس نشاط تجاري جراء االيرادات واألصول؛
§مؤسسات غير مالية تتم 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 االنشاء ((start-ups؛
§مؤسسات غير مالية تقوم بتصفية أصولها أو تخرج من حالة افالس؛
§مراكز خزينة ضمن مجموعة غير مالية؛
§مؤسسات غير مالية ال تبغي الربح.
تصنف المؤسسة كـ “مؤسسة غير مالية تمارس نشاط تجاري» إذا كانت تفي أي من المعايير التالية:
.i

iاقــل مــن  %50مــن اجمالــي دخــل المؤسســة غيــر الماليــة العائــد للســنة الميالديــة الســابقة او فتــرة تبليــغ
معينــة أخــرى ،ناتــج مــن مداخيــل غيــر تجاريــة ،وأقــل مــن  % 50مــن اصــول المؤسســة غيــر الماليــة العائــد
للســنة الميالديــة الســابقة او فتــرة تبليــغ معينــة أخــرى تنتــج او محمولــة اإلنتــاج مداخيــل غيــر تجاريــة؛

iiiiهــي شــركة مدرجــة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة أو هــي مؤسســة ذات صلــة
بمؤسســة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام فــي ســوق األوراق الماليــة؛
iiiiiهــي مؤسســة حكوميــة ،منظمــة دوليــة ،بنــك مركــزي ،أو مؤسســة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل واحــد أو أكثــر
مــن الجهــات المذكــورة أعــاه؛
ً
ً
ivivتشــتمل أنشــطتها بشــكل رئيســي باالحتفــاظ جزئيــا او كليــا باألســهم الخاصــة بـــ ،او تقديــم التمويــل او
الخدمــات إلــى ،مؤسســة او مؤسســات تابعــة تعمــل فــي مجــال التجــارة أو األعمــال عــدا أعمــال المؤسســات
الماليــة ،باســتثناء ان المؤسســة ال يمكــن ان 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 الــى اكتســاب أو تمويــل شــركات ثــم تحمــل فوائــد ملكيــة كأصــول رأســمالية
لغايــات اســتثمارية.
v .vهــي فــي مرحلــة االنشــاء دون تاريــخ تشــغيلي ســابق (مؤسســة غيــر ماليــة فــي مرحلــة االنشــاء start-
 ،)upوتســتثمر رأس المــال فــي األصــول بهــدف تنفيــذ أعمــال عــدا أعمــال المؤسســة الماليــة ،مــع العلــم
ان المؤسســة ال تعــود تنــدرج ضمــن هــذا االســتثناء حيــن يمضــي علــى تأسيســها األولــي أكثــر مــن أربعــة
وعشــرين شــهرا()24؛
viviلــم 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؛
viviiتشــارك فــي عمليــات التمويــل والتحــوط بشــكل رئيســي مــع او 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
ان تكــون مجموعــة المؤسســات ذات الصلــة تعمــل فــي مجــال أعمــال عــدا أعمــال المؤسســات الماليــة؛ او
	viii.

المؤسسة غير المالية تفي جميع المعايير التالية (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؛
)ج(ليس لديها مساهمون ذوو حق االنتفاع أو الملكية في دخلها أو في أصولها؛
بتوزيــع أي مــن دخلهــا أو
)د(ال تســمح قوانيــن دولــة اإلقامــة أو وثائــق تأســيس المؤسســة غيــر الماليــة
ً
أصولهــا أو تطبيقهــا لصالــح شــخص خــاص أو مؤسســة غيــر خيريــة عــدا وفقــا لتنفيــذ أنشــطتها
الخيريــة ،أو دفــع تعويضــات معقولــة للخدمــات التــي تــم تقديمهــا ،أو دفعــات تمثــل القيمــة العادلــة
بالســوق للعقــارات التــي تــم شــراؤها مــن قبــل المؤسســة الغيــر ماليــة؛ و
)ه(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 الــى اي مــن الوحــدات السياســية الفرعيــة.
مالحظة:
بعــض المؤسســات (كالمؤسســات األجنبيــة الغيــر الماليــة التــي تقــع فــي األراضــي األميركيــة) قــد تكــون مؤهلــة
كمؤسســات أجنبيــة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري بموجــب فاتــكا لكــن ال تكــون مؤهلــة كمؤسســة غيــر ماليــة
تمــارس نشــاط تجــاري 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.
مؤسسة غير مالية لغايــة المعيــار المشــترك ،يقصــد بمصطلــح “مؤسســة غيــر ماليــة الً تمــارس نشــاط تجــاري” أي مؤسســة غيــر ماليــة التــي
ال تكــون مؤسســة غيــر ماليــة تمــارس نشــاط تجــاري .تعتبــر ايضــا لغايــة المعيــار المشــترك كمؤسســة غيــر ماليــة ال
ال تمارس نشاط
تمــارس نشــاط تجــاري ،مؤسســة اســتثمارية تقــع فــي دولــة غيــر مشــاركة تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة أخــرى.
تجاري
يقصــد بمصطلــح “شــركة تأميــن محــددة” أي مؤسســة تكــون شـ ًـركة تأميــن (أو شــركة قابضــة لشــركة تأميــن) تصــدر
شركة تأمين
عقــد تأميــن بقيمــة نقديــة أو عقــد بإيــراد ســنوي ،أو تكــون ملزمــا بالدفــع فيمــا يتعلــق بذلــك العقــد.
محددة
ً
ـاركة،
مؤسسة مالية تقع يقصــد بمصطلــح “ مؤسســة ماليــة تقــع فــي دولــة مشــاركة” (أ) أي مؤسســة ماليــة مقيمــة ضريبيــا فــي دولــة مشـ
ً
في دولة مشاركة باســتثناء أي فــرع لتلــك المؤسســة الماليــة يقــع خــارج تلــك الدولــة ،و (ب) أي فــرع لمؤسســة ماليــة غيــر مقيمــة ضريبيــا
فــي دولــة مشــاركة فــي حــال كان ذلــك الفــرع يقــع فــي تلــك الدولــة المشــاركة.
مؤسسة مالية غير يقصد بمصطلح «مؤسسة مالية غير ملزمة بالتبليغ» أي مؤسسة مالية تكون:
ملزمة بالتبليغ
 مؤسســة حكوميــة ،منظمــة دوليــة ،او مصــرف مركــزي ،بخــاف مــا يتعلــق بالدفــع المســتمد مــن التــزام محتفــظ بــهمرتبــط 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 ،او مصــرف مركــزي؛ او جهــة مؤهلــة إلصــدار بطاقــات االئتمــان؛
 هيئة استثمار جماعي معفاة؛ او اتفاقيــة قانونيــة موثقــة ( : )Trustee-Documented Trustاتفاقيــة قانونيــة حيــث يكــون ال  Trusteeمؤسســة ماليــةملزمــة بالتبليــغ و تقــوم بتبليــغ جميــع المعلومــات المطلوبــة للتبليــغ بالنســبة لجميــع الحســابات االزم تبليغهــا فــي
اتفاقيــة قانونيــة موثقــة ( )Trust؛
ّ
معرفة بالقانون المحلي للدولة كونها مؤسسة مالية غير ملزمة بالتبليغ.
 أي مؤسسة أخرىرقم التعريف
الضريبي

ً
يقصــد بمصطلــح «رقــم التعريــف الضريبــي» الرقــم التعريفــي لدافــع الضرائــب او مــا يعادلــه غايتــا فــي غيــاب رقــم
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
ـك ،غالبــا مــا تســتخدم هــذه الــدول نوعــا آخــر مــن األرقــام الموثوقــة ذو مســتوى معــادل مــن التعريــف (مــا يعادلــه
ذلـ ً
غايتــا) .وتشــمل األمثلــة علــى هــذا النــوع مــن األرقــام ،للمؤسســات ،رمــز /رقــم تســجيل األعمــال /الشــركة.

مؤسسة ذات صلة

يقصــد بمصطلــح «مؤسســة ذات صلــة» أي مؤسســة مرتبطــة بمؤسســة اخــرى إذا كانــت (أ) أي مــن هاتيــن المؤسســتين
تســيطر علــى األخــرى ،أو (ب) أن المؤسســتين تخضعــان لســيطرة مشــتركة ،او (ج) أن المؤسســتين همــا مؤسســتان
اســتثماريتان تخضعــان إلدارة مشــتركة ،وتكــون تلــك اإلدارة تقــوم بمتطلبــات إجــراءات المراجعــة الملزمــة علــى تلــك
المؤسســات االســتثمارية .ولهــذا الغــرض ،تشــمل الســيطرة االمتــاك المباشــر أو غيــر المباشــر لمــا يزيــد عــن نســبة 50%
فــي المئــة مــن أصــوات والقيمــة فــي المؤسســة.

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

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

