
 
 

 

 
القتصادي تتبع لها او الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون اال تمثل المعلومات المذكورة هنا اي استشارة قانونية/ضريبية  للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجهة التنظيمية المحلية التي 

 والتنمية او مستشارك القانوني/الضريبي.

    غير األفراد العمالء – 7102 شيوعا  االسئلة االكثر  - (CRSمعياراالبالغ المشترك )

 المقصود بمعياراالبالغ المشترك ؟ ما .1

للمساعدة  وذلكعلى المؤسسات المالية العاملة في الدول المشاركة بمعيار اإلبالغ المشترك للتعرف على العمالء وارسال التقارير عنهم  تم وضع متطلبات جديدة

عاون لمنظمة الت الموقع االلكترونيدول المشاركة يرجى زيارة للللحصول على القائمة الكاملة . في محاربة التهرب الضريبي وحماية نزاهة االنظمة الضريبية

 االقتصادي والتنمية.

 ما الذي يجب االبالغ عنه ؟ .2

المالية تحديد العمالء الذين يتم تصنيفهم على لعمالء. يجب على المؤسسات الخاص با تحديد بلد االقامه ألغراض الضريبةيهدف معيار االبالغ المشترك الى 

علومات معينة الى سلطة الضرائب عن موالقيام باالبالغ  المالية حساباتهم ومنتجاتهم فيهايمتلكون  ذيال بلدخارج ال يبةاساس انهم مقيمين الغراض الضر

 .كما تقتضي الحاجة ب في الدول التي تقيم فيها الغراض الضريبةالضرائ اتمشاركة هذه المعلومات مع سلطبسلطة الضرائب المحلية ستقوم المحلية. 

 ماهو الغرض من السؤال عن بلد االقامة ألغراض الضريبة الخاص بي ؟  .3

راض االقامة ألغببلد جمع معلومات محددة تتعلق وراق المالية لأل دبي الوطني  اإلماراتشركة معيار االبالغ المشترك، يجب على المؤسسات المالية مثل ل ا  وفق

 . وإرسال التقارير الالزمة عنهم عمالئهاب الضريبة الخاص

مالئنا بشكل ع بيانات ي تغيير فيأو في حال قمنا بمالحظة لدينا أ جديدةالمالية المنتجات ال من يأستثمار في و اإللدينا أجديد  اولتدبفتح حساب  قيامكفي حال 

 معلوماتهذه ال الحصول على الذاتي"  حيث يتوجب علينا  "باإلقرار هذه العملية  سمىل التي تخص عمالئنا. تتفاصيالتحقق من بعض الخر وجب علينا آب أو

 الغ المشترك.ببموجب معيار اال

 ؟   بنا غراض الضربية الخاص بي/قامة ألكيف يتم تحديد بلد اإل .4

لسلطات ل اقرارضريبي تقديم عليه وجب او دخل ضرائب دفع منه يتطلب والذي العميل اقامة اإلقامة ألغراض الضريبة هو بلد بلد األفراد،غير للعمالء  بالنسبة

و مراجعة الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للمزيد من أيرجى التواصل مع مستشار قانوني/ضريبي متخصص . الضريبية المحلية

تشارات سإي أتقديم وراق المالية  لأل دبي الوطني  اإلماراتشركة لنه من غير المسموح الخاص بك أل غراض الضريبةبلد االقامة ألالمعلومات حول كيفية تحديد 

 ضريبية.  

 ؟ هو المطلوب من العمالء غير األفراد ما .5

 .اتكاو الشر اتشراكة او صندوق بحسابات الكيانشركات الجنبية او األ اتشركالع واو فر اتمثل الشركبأسماء غير فردية يشار الى الحسابات المفتوحة 

وفي بعض الحاالت سوف يتم طلب تفاصيل األفراد المساهمين او تزويدنا ببلد االقامة ألغراض الضريبة الخاص بهذه الكيانات او الشركات سوف يطلب منك 

 يدين الحقيقيين من هذه الكيانات.المدراء او المسؤولين او المستف
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القتصادي تتبع لها او الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون اال تمثل المعلومات المذكورة هنا اي استشارة قانونية/ضريبية  للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجهة التنظيمية المحلية التي 

 والتنمية او مستشارك القانوني/الضريبي.

لطات للس اقرارضريبي تقديم عليه وجب او دخل ضرائب دفع منه يتطلب والذي العميل اقامة اإلقامة ألغراض الضريبة هو بلد بلد للعمالء األفراد، بالنسبة

قد تؤثر على بلد االقامة ألغراض  اخرى عوامل فإنه توجد ذلك من الفرد. بالرغم وعيش تحديد مكان عمل طريق عن ذلك تحديد يمكن الضريبية المحلية.

 .دولة لكل الضريبية اإلقامة وقوانين قواعد على بناءا   الضريبة وذلك

 ؟   عدد المرات التي من الواجب بها تقديم معلومات معيار االبالغ المشترك ما هو .6

 الخاصة الضريبة ألغراض االقامة ودولة العميل معلومات في تغيير اي حدوث حال في محدث نموذج تقديم يجب حيث واحدة لمرة المعلومات تقدم ما عادة  

 الحاجة ندع العمالء معلوماتتحديث على  بطلبلالوراق المالية  دبي الوطني  اإلماراتشركة  قومتوس .الشركة  لدى بياناتهم تحديث العمالء على يتوجب. به

 .لذلك

 ؟ خرىاطراف بإرسال بياناتي ألوراق المالية أللدبي الوطني  اإلمارات شركةوم تقهل س .7

 بياناتالبمشاركة تلك  بدورها )او ما يعادلها( والتي ستقوم مع سلطات الضرائب المحلية البياناتبمشاركة  ةلزمم  لألوراق المالية  دبي الوطني  اإلماراتشركة 

 .فيها غراض الضرائبأل والتي يعتبرالعميل مقيما   في البلدان األخرى مع سلطات الضرائب االخرى

 ؟المحلية  لسلطات الضرائببالغها إب وراق المالية ألل دبي الوطني  اإلماراتشركة  قوم بها تسالتي  بياناتما هي ال .8

 عن البيانات التالية:يجب االبالغ  ،متطلبات معيار االبالغ المشتركل ا  وفق

 االسم 

 العنوان 

 بلد االقامة الغراض الضريبة 

 رقم/ارقام التعريف الضريبي 

 اسم المؤسسة المالية المبلغة 

 رقم الحساب 

 رصيد الحساب 

 ( خرآ لدخأي  االرباح، السنة )الفائدة، خالل المبلغ االجمالي المدفوع للحساب 

  اجمالي العائدات المدفوعة او المودعة في الحساب 

 

 لين: وواالشخاص المسؤ ألفرادحسابات ابخصوص  التي يجب ان يتم التبليغ عنها ايضا   من الممكن ان تشمل المعلومات

 تاريخ الميالد 

 مكان الميالد 

 

 ؟ بحماية بياناتنالألوراق المالية دبي الوطني  اإلمارات شركةقوم تهل س .9

 

 انونية حيثقلمتطلبات الل ا  وفقي ولالبيانات على النحو المبين في القانون المحسرية وحماية لمتطلبات ال  ةلألوراق المالي دبي الوطني اإلماراتشركة خضع ت

  مع سلطات الضرائب في البلد المعني فقط. بياناتيتم  تبادل ال

 

  



 
 

 

 
القتصادي تتبع لها او الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون اال تمثل المعلومات المذكورة هنا اي استشارة قانونية/ضريبية  للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجهة التنظيمية المحلية التي 

 والتنمية او مستشارك القانوني/الضريبي.

ام ، ما هي ضرورة القي)فاتكا( بموجب قانون االمتثال الضريبي األمريكي بياناتيلقد قمت بالفعل بالموافقة على مشاركة  .11
 ؟   بذلك مرة اخرى

ون نقاث أن حي بالغ المشتركضافية بموجب معيار اإلإم معلومات نه من الممكن ان يطلب منك تقديإف فاتكاقانون حتى وان قمت بالفعل بتقديم معلومات بموجب 

البلدان  في بلد أو أكثر منغراض الضريبة ترك المقيمين ألبالغ المشاال بينما يستهدف معيار فقط مريكييناألمريكي يتعلق بالعمالء األ متثال الضريبياأل

 .المشاركة

 ؟ مكاني الحصول على معلومات واستشارات اضافيةإين بأ .11

ا التي تم نشرهوالضريبة غراض لقواعد التي تحكم دولة االقامة ألطالع على اغراض الضريبة الخاصة بك، يرجى اإلمن المعلومات حول دولة االقامة ألللمزيد 

موقع منظمة التعاون االقتصادي  المعلومات من خالل زيارة مكانك ايضا  الحصول على المزيد منإب كما وأنه. سلطات الضرائب المحلية لكل دولةمن قبل 

 والتنمية.

 ؟   حدث في حال عدم تقديمي للمعلومات المطلوبةماذا سي .12

ومات في حال عدم رغبتك في تقديم المعل. لدينا اتجراءات فتح الحسابلزامية إلحد المتطلبات اإلأبالغ المشترك إلالجدد:  يعتبر معيار ا شركةال عمالءبالنسبة ل

 في جميع عمليات التداولذلك ويشمل لألوراق المالية دبي الوطني  اإلمارات شركةبالخاصة التداول خدمات ستخدام إالمطلوبة لن نتمكن من تلبية طلبك ب

 .األسواق المالية

 تقديم هميحق ل، فهل أو مفوض بالتوقيع على الحساب ار عن طريق شخص يحمل وكالة قانونيةيدفي حال كان الحساب  .13
حامل سيكون  ؟ وهل الشركة أو الشخص المسؤول عن  معيار االبالغ المشترك نيابة  ب نموذج االقرار الذاتي الخاص

 ؟ وفق معيار االبالغ المشترك لإلبالغ او المفوض بالتوقيع خاضعين الوكالة القانونية

ع حامل ويخضاو الشخص المسؤول  نيابة عن صاحب الحسابالذاتي بالاالقرار نموذج يم تقد أو المفوض بالتوقيع على الحساب مكان حامل الوكالة القانونيةإب

لضريبة غراض األ ا  وكان مقيملالوراق المالية دبي الوطني  اإلمارات شركةواالبالغ فقط في حال كان يملك حساب منفصل لدى  لتقديم الوثائقالوكالة القانونية 

 المشاركة. الدولفي واحدة او اكثر من 

 ؟ (ة شخص مقيملغاء اقامإو أمقيما   أمقيمغير شخص  يصبحن أ )مثال: بالغقامة على اإلؤثر تغيير حالة اإليهل  .14

لزم بإالعميل  الذاتي بأناالقرار بشكل واضح في نموذج  حيث ورد نعم.  ولة يطرأ على حالة دقد ي تغيير أبلألوراق المالية دبي الوطني  اإلمارات شركة خطار م 

اقرار نموذج تقديم من تاريخ التغيير ويوما   31خالل االقرار الذاتي نموذج من خالل ي معلومات اخرى تم تقديمها أو أ الخاصة به غراض الضريبةاالقامة أل

 .من تاريخ التغيير يوما   91ث خالل حد  ذاتي م  

 


