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او الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية او  الرجوع الى التشريعات المحليةللمزيد من المعلومات يرجى  .ال تمثل المعلومات المذكورة هنا اي استشارة قانونية/ضريبية

 مستشارك القانوني/الضريبي.

 ؟  المشترك بالغمعياراالالمقصود ب 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  .محاربة التهرب الضريبي وحماية نزاهة االنظمة الضريبيةفي 

 االقتصادي والتنمية.

 ؟ لذي يجب االبالغ عنها ما .2

لعمالء. يجب على المؤسسات المالية تحديد العمالء الذين يتم تصنيفهم على 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 الضرائب في الدول التي تقيم فيها الغراض الضريبة اتمشاركة هذه المعلومات مع سلطبسلطة الضرائب المحلية ستقوم المحلية. 

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

 ببلد االقامة ألغراض الضريبة الخاصمعلومات محددة تتعلق ل بنك االمارات دبي الوطني جمع معيار االبالغ المشترك، يجب على المؤسسات المالية مثل ا  وفق

 . عنهم وإرسال التقارير الالزمة عمالئهاب

عمالئنا بشكل  بيانات ي تغيير فيأو في حال قمنا بمالحظة ألدينا  جديدةالمالية المنتجات ال من يأستثمار في اإلو لدينا أبفتح حساب بنكي جديد  قيامكل في حا

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

 بالغ المشترك.االمعيار بموجب 

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

يفية ت حول كو مراجعة الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للمزيد من المعلوماأيرجى التواصل مع مستشار قانوني/ضريبي متخصص 

 ضريبية.  ستشارات إي أك االمارات دبي الوطني تقديم نه من غير المسموح لبنالخاص بك أل غراض الضريبةبلد االقامة ألتحديد 

 ؟   عدد المرات التي من الواجب بها تقديم معلومات معيار االبالغ المشترك ما هو .5

 الخاصة الضريبة ألغراض االقامة دولةو العميل معلومات في تغيير اي ثوحد حال في محدث نموذج تقديم يجب حيث واحدة مرةل المعلومات تقدم ما عادة  

 .لذلك الحاجة ندع العمالء معلوماتتحديث على  طلبب الوطني دبي ماراتاال بنك وسيقوم كما .البنك لدى بياناتهم تحديث العمالء على يتوجب. به

 
لسلطات ل اقرارضريبي تقديم عليه وجب او دخل ضرائب دفع همن يتطلب والذي لعميلا اقامة بلدألغراض الضريبة هو  قامةاإل بلد ألفراد،للعمالء ا بالنسبة

قد تؤثر على بلد االقامة ألغراض  اخرى عوامل توجدفإنه  ذلك من الرغم. بالفرد وعيش عملتحديد مكان  طريق عن ذلك تحديد يمكن الضريبية المحلية.
 .دولة لكل الضريبية قامةاإل نينقواو قواعد على بناءا   ذلكالضريبة و

  

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/index.xml
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/index.xml
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760
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او الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية او  الرجوع الى التشريعات المحليةللمزيد من المعلومات يرجى  .ال تمثل المعلومات المذكورة هنا اي استشارة قانونية/ضريبية

 مستشارك القانوني/الضريبي.

 ؟ خرىاطراف بإرسال بياناتي ألهل سيقوم بنك االمارات دبي الوطني  .6

ضرائب مع سلطات ال البياناتبمشاركة تلك  بدورها )او ما يعادلها( والتي ستقوم مع سلطات الضرائب المحلية البياناتلزم بمشاركة م  بنك االمارات دبي الوطني 

 .فيها غراض الضرائبأل العميل مقيما  والتي يعتبر في البلدان األخرى االخرى

 ؟  المحلية لسلطات الضرائببالغها إيقوم بنك االمارات دبي الوطني بسالتي  بياناتالما هي  .7

 التالية: بياناتعن اليجب 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 ألفراداحسابات بخصوص  التي يجب ان يتم التبليغ عنها ايضا   من الممكن ان تشمل المعلومات

 تاريخ الميالد 

 مكان الميالد 

 ؟  بحماية بياناتناهل سيقوم بنك االمارات دبي الوطني  .8

 

 بياناتالبادل يتم  ت قانونية حيثلمتطلبات الل ا  وفقي ولالبيانات على النحو المبين في القانون المحسرية وحماية لمتطلبات البنك االمارات دبي الوطني يخضع 

   مع سلطات الضرائب في البلد المعني فقط.

ام ، ما هي ضرورة القي)فاتكا( بموجب قانون االمتثال الضريبي األمريكي بياناتيلقد قمت بالفعل بالموافقة على مشاركة  .9
 ؟   بذلك مرة اخرى

ون نقاث أن حيبالغ المشترك بموجب معيار اإلضافية إم 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 اضافيةإبين أ .10

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

موقع منظمة التعاون االقتصادي  المعلومات من خالل زيارة ايضا  الحصول على المزيد منمكانك إب كما وأنه. الضرائب المحلية لكل دولةسلطات من قبل 

 والتنمية.
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او الموقع االلكتروني لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية او  الرجوع الى التشريعات المحليةللمزيد من المعلومات يرجى  .ال تمثل المعلومات المذكورة هنا اي استشارة قانونية/ضريبية

 مستشارك القانوني/الضريبي.

 ؟   للمعلومات المطلوبةماذا سيحدث في حال عدم تقديمي  .11

مات في حال عدم رغبتك في تقديم المعلو. لدينا اتجراءات فتح الحسابلزامية إلالمتطلبات اإلحد أبالغ المشترك إلبنك الجدد:  يعتبر معيار اال عمالءبالنسبة ل

 . والقروض صرفيةحسابات المالكل من ذلك مارات دبي الوطني ويشمل الخدمات المصرفية الخاصة ببنك األستخدام إبالمطلوبة لن نتمكن من تلبية طلبك 

نموذج االقرار  امل الوكالة القانونية تقديمحل يحقار عن طريق شخص يحمل وكالة قانونية، فهل يدفي حال كان الحساب  .12
 خاضعا  لإلبالغ القانونيةحامل الوكالة سيكون  ؟ وهل صاحب الحساب عن  معيار االبالغ المشترك نيابة  ب الذاتي الخاص

 ؟ وفق معيار االبالغ المشترك

ي حال واالبالغ فقط ف لتقديم الوثائقويخضع حامل الوكالة القانونية  نيابة عن صاحب الحسابالذاتي بالاالقرار نموذج يم حامل الوكالة القانونية تقدمكان إب

 المشاركة. الدولغراض الضريبة في واحدة او اكثر من أل ا  كان يملك حساب منفصل لدى بنك االمارات دبي الوطني وكان مقيم

ن ع بالغ المشترك نيابة  معيار االنموذج االقرار الذاتي الخاص بالوصي تقديم مكان إبر، هل حسابات القص  فيما يتعلق ب  .13
 ؟ وفق معيار االبالغ المشتركخاضعا  لإلبالغ الوصي سيكون القاصر؟ وهل 

يستطيع الوصي على الحساب تقديم نموذج االقرار الذاتي بالنيابة عن على الرغم من ذلك، في هذه الحالة يكون نموذج االقرار الذاتي مطلوبا  من القاصر فقط. 

او  اض الضريبة في واحدةالغر ا  يخضع الوصي للتوثيق واالبالغ فقط في حال كان يمتلك حساب منفصل لدى بنك االمارات دبي الوطني وكان مقيم القاصر.

  المشاركة. الدولاكثر من ا

 ؟  المشتركةالحسابات  اطرافنموذج معيار االبالغ المشترك الزاميا  على جميع  يعتبرهل  .14

     منفصل. بشكلالبالغ المشترك ا معياراالقرار الذاتي الخاص بالى تقديم نموذج  ةمشتركال اتحسابطرف من أطراف النعم. يحتاج كل 

مريكيين ومواطني الدول غير المشاركة لجميع العمالء مثل المواطنيين األنموذج معيار االبالغ المشترك الزاميا  يعتبر هل  .15
 ؟ في معيار االبالغ المشترك

 .المشترك معيار االبالغلمتطلبات االقرار الضريبي الخاصة بنعم. يخضع جميع العمالء الجدد 

 ؟ (مقيم شخص ةاقاملغاء إو أمقيما   أغير مقيمشخص  يصبحن أ مثال:) بالغعلى اإلقامة ؤثر تغيير حالة اإليهل  .16

لزم بإالعميل  الذاتي بأناالقرار بشكل واضح في نموذج  حيث ورد نعم.  راض غيطرأ على حالة دولة االقامة ألقد ي تغيير أخطار بنك االمارات دبي الوطني بم 

ث خالل حد  اقرار ذاتي م  نموذج تقديم من تاريخ التغيير ويوما   30خالل االقرار الذاتي نموذج من خالل ي معلومات اخرى تم تقديمها أو أ الخاصة به الضريبة

 .من تاريخ التغيير يوما   90

اخرى، هل يجب علي تقديم  دولةبنك االمارات دبي الوطني في  من فروعخر آفرع  لدىحساب قائم في حال كان لدي  .17
 ؟   منفصل لكل فرعبشكل اقرار ذاتي نموذج 

 لكل فرع. نموذجين منفصلين تقديم مرنعم. يتطلب األ

 


