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0Bالمشترك اإلبالغ لمعیار الذاتیة الشھادة نموذج )CRS (لألفراد

 إرشادات

 .النموذج استكمال قبل بعنایة اإلرشادات ھذه قراءة یرجى

 حساب لصاحب الضریبیة اإلقامة حالة عن معینة معلومات لجمع) CRS( المشترك اإلبالغ معیار اعتمدت التي الدول في الموجودة Citi مكاتب على یجب
 في المقدمة المعلومات بعض عن فیھا.بحسابك تحتفظ التي للدولة الضریبیة السلطات بإبالغ قانوًنا ملزمة تكون قد Citi أن المالحظة یرجى. عنھا واإلبالغ

 مع عنھا اإلبالغ تم التي المعلومات بتبادل المحلیة الضرائب سلطات ستقوم وبدورھا،. المالیة بحساباتك یتعلق فیما األخرى المالیة والمعلومات النموذج ھذا
 .ضریبیة إقامة صاحب فیھا تكون التي الدول أو الدولة في الضریبیة السلطات

 ).متوفى أو وحیًدا مالًكا ذلك ویتضمن( فرًدا الحساب صاحب كان إذا فقط النموذج ھذا استكمال یرجى

 .أخرى ومصطلحات الحساب لصاحب تعریفات الملحق یتضمن

 (*). نجمة بعالمة الممیزة البنود استكمال یلزم

 .فرد لكل منفصالً  نموذًجا استخدم المتعددة، أو المشتركة الحسابات ألصحاب بالنسبة

 W-9 نموذج أي استكمال عن بدیالً  استكمالھ یعدّ  وال. فقط) CRS( المشترك اإلبالغ معیار ألغراض مخصص ھذه الذاتیة الشھادة نموذج أن مالحظة یرجى
 ذلك بخالف تكون قد التي) FATCA( األجنبیة الحسابات لضریبة االمتثال لقانون الذاتیة الشھادة أو) IRS( الداخلیة اإلیرادات بخدمة خاصْین W-8 نموذج أو

 .األمریكیة الضریبة ألغراض مطلوبة

ل، منفّذ، مرشح، وصي،( الصفة توضیح فیرجى آخر، شخص عن نیابة النموذج ھذا تستكمل كنت إذا . 3 الجزء في بموجبھا توقع التي) ذلك إلى ما ُموكَّ
 .القاصر الحساب صاحب عن نیابة النموذج ھذا استكمال القانوني الوصي أو الوالدین أحد على یجب

 من بدالً . الغرض لھذا بالنسبة كیانات) المتوفین أو الوحیدین المالكین بخالف لكن( االئتمانات تعتبر. بكیان خاص حساب لصاحب النموذج ھذا تستخدم ال
 . للكیانات) CRS( المشترك اإلبالغ لمعیار الذاتیة الشھادة نموذج استخدم ذلك

 في Citi إبالغ علیك ینبغي الحالة، تلك في. ناقًصا أو خاطًئا النموذج ھذا تجعل التي الظروف في تغییر یحدث لم ما صالًحا النموذج ھذا سیبقى
  .)CRS( المشترك اإلبالغ لمعیار محّدثة ذاتیة بشھادة وتزویدنا تغییر بأي یوًما 30 غضون

 فیرجى محددة، دولة أي في ضریبیة إقامة صاحب كنت عما أسئلة أیة لدیك كان إذا. عمالئھا إلى الضرائب بشأن النصیحة Citi تقدم ال مالیة، كمؤسسة
 الرابط على الضریبیة اإلقامة بشأن حدة على دولة كل معلومات على لالطالع OECD AEOI بوابة زیارة أو الضریبي بمستشارك االتصال

assistance/-and-implementation-exchange/crs-cwww.oecd.org/tax/automati 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
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 )وواضحة كبیرة بأحرف 3-1 األجزاء استكمال یرجى(

 الفردي الحساب صاحب ھویة – 1 الجزء

 : الحساب صاحب اسم .أ 

 *): الكنى( الكنیة أو العائلة اسم

 :اللقب

 *: الُمعَطى أو األول االسم

 :االسم من األولى األحرف أو) الوسطى األسماء( األوسط االسم

 : فردیة لملكیة التجاري االسم

 : الحالي اإلقامة عنوان .ب 

 *:)الشارع الرقم، الجناح، اسم/الشقة/المنزل المثال، سبیل على( األول السطر

 *:)الوالیة/الدولة/المقاطعة/المدینة/البلدة المثال، سبیل على(الثاني السطر

 *:الدولة

 *:البریدیة المنطقة رمز/البریدي الرمز

 )ب القسم في الموضح العنوان عن مختلًفا كان إذا فقط االستكمال یرجى( :المراسلة عنوان .ج 

 :)الشارع الرقم، الجناح، اسم/الشقة/المنزل المثال، سبیل على( األول السطر

 :)الوالیة/الدولة/المقاطعة/المدینة/البلدة المثال، سبیل على( الثاني السطر

 :الدولة

 :البریدیة المنطقة رمز/البریدي الرمز

 )یوم-شھر-سنة( *المیالد تاریخ .د 

Pالمیالد محل .ه 

1 

 المیالد مدینة أو بلدة

 المیالد دولة

P

1 
Pفیھا بالحساب االحتفاظ یتم التي للدولة المحلي القانون بموجب مطلوًبا كان إذا) المیالد محل( ھـ القسم أكمل. 

نموذج الشھادة الذاتیة لمعیار اإلبالغ المشترك (CRS) لألفراد 
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 لألفراد) CRS( المشترك اإلبالغ لمعیار الذاتیة الشھادة نموذج

 یعادلھ ما أو الصلة ذي) TIN( الضرائب دافع تعریف ورقم الضریبیة اإلقامة دولة - 2 الجزء

 ضريبة ألغراض دولة في كمقيم فيه معاملتك تتم الذي المكان أي( الحساب لصاحب الضريبية اإلقامة دول أو دولة توضيح مع التالي الجدول استكمال يرجى
 من أكثر في ضريبية إقامة صاحب الحساب صاحب كان إذا. موضحة دولة ألية) وجد إن( الحساب لصاحب) TIN( الضرائب دافع هوية ورقم )بها الدخل
 .منفصلة ورقة استخدام فيرجى دول، ثالث

 :أدناه المحدد النحو على ج أو ب أو أ المناسب السبب تقديم فيرجى ،)TIN( الضرائب دافع تعريف رقم يتوفر لم إذا

 ).TIN( الضرائب دافع تعريف أرقام كمقيم الدخل لضريبة الحساب صاحب فيه يخضع الذي البلد يصدر ال - أ السبب

 تعّذر سبب شرح يرجى السبب، هذا تحديد حال في(. يعادله رقم أو) TIN( الضرائب دافع تعريف رقم على الحصول الحساب صاحب على يتعذر - ب السبب
 .)أدناه الجدول في) TIN( الضرائب دافع تعريف رقم على الحساب صاحب حصول

 دافع تعريف رقم أصدرت التي الضريبية باإلقامة الخاصة القضائية االختصاص دائرة ألن نظًرا) TIN( الضرائب دافع تعريف رقم يلزم ال - ج السبب
 .عنه واإلبالغ) TIN( الضرائب دافع تعريف رقم على للحصول مالية مؤسسة وجود تقتضي ال) TIN( الضرائب

 )TIN( الضریبة دافع تعریف رقم الضریبیة اإلقامة دولة

 لدافع تعریف رقم أي یظھر لم إذا
 أ السبب فأدخل ،)TIN( الضرائب

 ج أو ب أو

1 

2 

3 

 ).TIN( الضرائب دافع تعريف رقم على الحصول الحساب صاحب على يتعذر لماذا التالية المربعات في فاشرح أعاله، ب السبب اخترتَ  إذا

1 

2 

3 
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 لألفراد) CRS( المشترك اإلبالغ لمعیار الذاتیة الشھادة نموذج
 

 *والتوقیع اإلقرارات – 3 الجزء
 

 

 
 .واعتقادي معرفتي حسب وكاملة، صحیحة اإلقرار ھذا في الموضحة البیانات جمیع بأن أقر1. 

 
 قیمتھ أو الحساب رصید المثال، سبیل على( المالیة المعلومات وكذلك الحساب، صاحب بشأن النموذج ھذا في المقّدمة المعلومات بأن أقر2. 

 سلطات إلى تقدیمھا یجوز النموذج علیھا ینطبق التي) المالیة الحسابات( المالي الحساب بشأن) المتلقاة المتحصالت إجمالي أو الدخل ومبلغ
 یكون قد أخرى دول أو دولة في الضرائب سلطات مع وتبادلھا) الحسابات تلك( الحساب بذلك بھا االحتفاظ یتم التي الدولة في الضرائب

 للحسابات التلقائي التبادل معلومات حول الدول لتلك المختصة السلطات بین قانوني اتفاق بموجب بھا ضریبیة إقامة صاحب الحساب صاحب
 ).CRS) المشترك اإلبالغ معیار بموجب المالیة

 
 .النموذج ھذا بھا یتعلق التي جمیعھا )الحسابات( بالحساب الخاص )الحساب صاحب عن نیابة بالتوقیع مفوض أو( الحساب صاحب بأني أشھد3. 

 
 ملزم أني أفھم فإني ناقصة، أو خاطئة ھنا الواردة المعلومات یجعل أو الحساب لصاحب الضریبیة اإلقامة حالة على یؤثر الظروف في تغییر وجود عند4. 

 .(CRS) المشترك اإلبالغ لمعیار مناسب نحو على محدثة ذاتیة شھادة وبتقدیم حدوثھ من یوًما 30 غضون في الظروف في بالتغییر Citi بإعالم
 
 

 ________________________________________________ :*التوقیع
 

 ________________________________________________ :*مطبوًعا االسم
 

 ________________________________________________ :*التاریخ
 
 
 

 على( النموذج ھذا على بھا توقع التي الصفة توضیح فیرجى اب،الحس صاحب عن نیابةً  النموذج ھذا على توقّع لكّنك الحساب صاحب تكن لم إذا: مالحظة
 .بسلطتك خاصة مطلوبة وثائق أي وتقدیم )وصيّ  أو والد مسئول، أو منفّذ توكیل، سلطة المثال، سبیل

 
 

 ________________________________________________ *: الصفة
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 لألفراد) CRS( المشترك اإلبالغ لمعیار الذاتیة الشھادة نموذج

 
فة المصطلحات ملحق  المعرَّ

 

 

 

ف أو الُمدَرج الشخص – "الحساب صاحب"  أو كوكیل، آخر شخص لصالح مالًیا حساًبا یحمل الذي الشخص معاملة تتم ال. مالي لحساب كحامل المعرَّ
 طفل/والد عالقة حالة في المثال سبیل على. الحساب صاحب أنھ على قانوني، كحارس أو وسیط، أو استثمار، مستشار أو موقّع، أو مرشَّح، أو وصّي،

 مشترك حساب صاحب كل مع التعامل یتم بالمشاركة، مقاًما حساًبا یخصّ  فیما. الحساب صاحب أنھ الطفل ُیعتبر قانوني، كحارس الوالد یمثَّل حیث
 .الحساب كصاحب المتوفى تعریف یجب العقارات، أحد حالة في. حساب كصاحب

 
 في الموّضح النحو على ما، لكیان” المستفید المالك" مصطلح التعریف ھذا یناظر. ما كیان على سلطتھ یمارس طبیعي شخص – "المتحّكم الشخص"

 حساب صاحب مع التعامل یتم حیثما). 2012( فبرایر في اعتمادھا تم كما( المالیة اإلجراءات عمل قوة توصیات من) التفسیریة والمالحظة( 10 التوصیة
 دائرة في أشخاًصا المتحّكمون األشخاص ھؤالء كان إذا ما تقریر المالیة المؤسسة على ینبغي سلبي،) "NFE"( مالي غیر كیان أنھ الكیانات أحد

 المشترك اإلبالغ لمعیار ذاتیة شھادة استكمال علیك فیجب سلبي،) NFE( مالي غیر كیان في متحكًما شخًصا كنت إذا. لإلبالغ قابلة قضائي اختصاص
)CRS (النموذج ھذا من بدالً  المتحكمین لألشخاص . 
 
 .مؤسسة أو ائتمان أو مساھمة، شركة أو منظمة، أو كشركة، قانوني، تنظیم أو قانوني شخص – "الكیان"
 
 معینة؛ استثماریة كیانات في دین فائدة أو ملكیة وصك وصایة؛ وحسابات إیداع؛ حسابات: ویتضمن مالیة مؤسسة بھ تحتفظ حساب – "مالي حساب"

 .سنویة وعقود نقدیة؛ قیمة تأمین وعقود
 
 المعلومات ستقّدم لھ ووفًقا الصحیح مكانھ في اتفاق أي معھا یكون والتي) أوالً ( قضائي اختصاص دائرة – "المشاركة القضائي االختصاص دائرة"

 . منشورة قائمة في ُمعّرفة تكون التي) ثانًیا(و المالي، الحساب لمعلومات التلقائي للتبادل مطلوًبا ویكون المشترك اإلبالغ معیار في المحددة
 
 بتقدیم إلزام یوجد لھ ووفًقا الصحیح مكانھ في اتفاق أي معھا یكون والتي) أوالً ( قضائي اختصاص دائرة  – "لإلبالغ القابلة القضائي االختصاص دائرة"

 . منشورة قائمة في ُمعّرفة تكون والتي) ثانًیا(و المشترك، اإلبالغ معیار في الموضحة المالي الحساب معلومات
 
 دائرة قوانین بموجب لإلبالغ قابلة قضائي اختصاص دائرة في ضریبیة إقامة صاحب فرد  – "لإلبالغ القابلة القضائي االختصاص دائرة في شخص"

 .تلك القضائي االختصاص
 

"TIN" -  الضرائب دافع تعریف رقم غیاب في لھ وظیفي مكافئ أو الضرائب دافع تعریف رقم TIN).( الضرائب دافع تعریف رقم )TIN (خلیط ھو 
 لدائرة الضریبیة القوانین إدارة ألغراض الكیان أو الفرد لتعریف وُیستخدم كیان أو لفرد قضائي اختصاص دائرة تخصصھ أرقام أو حروف من فرید

 .تلك القضائي االختصاص
 

 مع التكامل عالي آخر رقًما غالًبا تلك القضائي االختصاص دوائر تستخدم لكن،). TIN( ضریبي تعریف رقم تصدر ال القضائي االختصاص دوائر بعض
 رقم/خدمة كود/ومعّرف اجتماعي، تأمین/ضمان رقم لألفراد، بالنسبة تتضمن، النوع ذلك من أمثلة) "وظیفي مكافئ"( التعریف من معادل مستوى
 .المقیم تسجیل ورقم شخصّي،/مواطن

 تفاصیل تطلب كنت أو التعریفات ھذه عن أسئلة أیة لدیك كانت إذا .النموذج ھذا استكمال في لمساعدتك التالیة المحددة التعریفات تقدیم یتم: مالحظة
 .الضریبي بمستشارك االتصال فیرجى إضافیة،
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