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 كياناتلل (FATCA) االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية قانونحول  كتيب توضيحي

 الذاتي االشهادنماذج 

  

 مقدمة

  

المرفقة مع ) لكياناتوإرشادات حول نماذج اإلشهاد الذاتي ل عامة معلوماتلتقديم  هذا الكتيب مخصص

 (FATCA) الخارجية للحسابات  الضريبي االمتثالألغراض االلتزام بأحكام قانون الحساب( نماذج فتح 

 ".HIRE Act" كجزء من قانون حوافز التوظيف األمريكي

ك لتحديد الفئة التي معلومات كافية لعلى  حتوييوال  كون بمثابة دليل عام فقطلي مخصص هذا الكتيب

ولذلك، ننصحك  . (FATCA) االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية قانونتنطبق عليك في إطار 

االعتماد على هذا الكتيب . يتعين عليك عدم لصددفي هذا ا بالحصول على استشارة متخصصة ومستقلة

االمتثال الضريبي  قانونعند اتخاذ أي قرار يتعلق بالتصنيف الذي ينطبق عليك في إطار التعريفي 

يتصرف  كيان، يقبل ويوافق القارئ وأي الكتيب التعريفي ابقراءة هذ. (FATCA) للحسابات الخارجية

أو موظفيه أو مقاوليه  )ش.م.ع(  مصرف اإلمارات اإلسالمىعلى عدم تحميل  عنه نيابة   أو القارئ باسمه

أي مسؤولية، تحت أي ظرف مهما يكن، المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو 

ا على المعلومات المتضمنة في هذ عتماد، بأي شكل، عن االنجمخاصة أو عقابية أو مترتبة والتي قد ت

 .وضيحيالت الكتيب 

التهرب من المخالفات الضريبية ألغراض  ُيستخدم من أجل أن  تبُيك أو  ُيخصص هذا الكتيب التعريفي لم 

 الفيدرالية أو القطرية أو المحلية في الواليات المتحدة.

  

 (0-1يحل محل اإلصدار السابق رقم  1-1المعّدل رقم  الجديدهذا اإلصدار )
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 .(FATCA) االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية قانونالشركات بموجب   تصنيف

مصرف اإلمارات ( وبناء على تعليمات FATCAألغراض قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية )

بعض لعامة  قمنا بتكوين فكرة. ضمن فئات محددة الكياناتيجب تصنيف جميع المركزي  العربية المتحدة

  .الكياناتبالتصنيفات ذات الصلة 

قانون االمتثال الضريبي للحسابات ألغراض  معرفكما هو باعتبار هذا التعبير  ،مؤسسة مالية -1

 ( FATCAالخارجية )

  مؤسسة مالية في دولة ترتبط باتفاقية بين الحكومات أ. 

بشكل عام، إن المؤسسة المالية التي تقع في دولة أبرمت اتفاقية مشتركة بين الحكومات بشأن التقيد بقانون 

 تنتمي إلى واحدة أو أكثر من الفئات التالية: همؤسسهي  (FATCAلحسابات الخارجية )لالضريبي  االمتثال

 إيداع ( مؤسسة 1)

  ضمن السياق االعتيادي لألعمال المصرفية أو األعمال المشابهة.الودائع  كيان يقبلوهي 

 حفظ  ( مؤسسة 2)

اإلجمالي  من الدخل %22الغير )لحساب  مالية، بأصول الرئيسي في إطار عمله، هو كيان يحتفظو

 (. للسنوات الثالث السابقة

 ياستثمار كيان( 3)

واحدا  أو أكثر من  يمارسو( يزاول عمل تجاريدار من قبل كيان مُ أو ) ا  تجاري يزاول عمال  وهو كيان 

  :  عميلعن ال نيابة   األنشطة التالية باسم أو

 أو الصرف (وغيرها المشتقاتو شهادات اإليداعوالكمبياالت و التداول في أدوات سوق المال )الشيكات 

في  تداولأو ال األوراق المالية القابلة للتحويلوالمؤشر أو سعر الفائدة أو البورصة أو أدوات  األجنبي

 . السلع المستقبلية عقود

 

  أو  ومشتركة؛  فرديةإدارة محفظة 
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 اص نيابة عن أشخبالفي أدوات أخرى أو اإلشراف على أو إدارة الصناديق أو األموال  االستثمار

 آخرين. 

 

  ةتأمين محدد شركة ( 4)

 

بشأن أي عقد تأمين قائم ملزمة بالدفع أو  ُتصدر( قابضة تأمين شركة تأمين )أو كشركةمصنف كيان وهو 

 على أساس التعويض النقدي أو عقد معاش تقاعدي. 

 

  مؤسسة مالية في دولة ال ترتبط باتفاقية بين الحكومات . ب

تنتمي مؤسسه بشكل عام، إن المؤسسة المالية التي تقع في دولة لم تبرم اتفاقية مشتركة بين الحكومات هي 

 إلى واحدة أو أكثر من الفئات التالية:

 

 تأمين محدد كيان/  حفظمؤسسة إيداع / مؤسسة  (1)

 . )أ( أعاله 1المذكورة في البند رقم تلك شبيه بتعريف هذه الكيانات بشكل عام، إن 

 ياستثمار كيان (2)

 : أو أكثر من الفئات التالية واحدا ندرج ضمني إذا كان، ياستثمار كيان هعلى أن كيانعتبر أي عموما ، ي

 عن العميل:  بالنيابة زاول واحدا  أو أكثر من األنشطة التالية باسم أو ي كيان وه ( أ)

 



غير  إن المعلومات المتضمنة في هذا المستند هي لغرض االستخدام(. ش.م.ع) مصرف اإلمارات اإلسالمي © الشخصي فقطلالستخدام "
 أو اإلفصاح عنها استخدامها نسخها أو وال يجوزش.م.ع( ) مصرف اإلمارات اإلسالمي، حيث أن هذه المعلومات هي ملك لفقط التجاري
نسخها عن طريق التصوير أو غير رونية أو آلية أو إلكت) أو بأي وسيلة نقلها بأي شكل أو نظام استرجاع أو تخزينها في جزئيا   كليا أو

 Page 4 . " )ش.م.ع( مصرف اإلمارات اإلسالمي خطي مسبق من دون الحصول على إذن ذلك(
 

 أو الصرف (وغيرها المشتقاتو شهادات اإليداعوالكمبياالت و التداول في أدوات سوق المال )الشيكات 

في  تداولأو ال األوراق المالية القابلة للتحويلوالمؤشر أو سعر الفائدة أو البورصة أو أدوات  األجنبي

 .السلع المستقبلية عقود

 

  أو  ومشتركة؛  فرديةإدارة محفظة 

 

 ن أشخاص آخرين.ع نيابة  في أدوات أخرى أو اإلشراف على أو إدارة الصناديق أو األموال  االستثمار 

 

التداول في  إعادة االستثمار أوأو   االستثماريعود بشكل رئيسي إلى  كيانحققه الالذي يب( الدخل اإلجمالي 

أو تأمين محدد  كيانأو مؤسسة الحفظ أو  مؤسسة إيداعدار من قبل مُ  كيانكون الوبحيث ي األصول المالية

 ( أعاله. 1موصوف في الفقرة )استثماري  كيانأي 

صندوق  ،أعماله أو له شخصية مستقلة كبرنامج استثمار مشترك أو صندوق مشترك كيانزاول اليج( 

 ،مجازفة تأسيسال مرأس صندوق  ،غطيةصندوق ت ،األسهم الخاصةصندوق  ،متداول في البورصة

استراتيجية يتم إنشاؤه وفق  استثماري مماثل برنامجأي صندوق شراء حصص األغلبية بالتمويل  أو 

 األصول المالية. التداول في أو في  ستثماراالإعادة أو  ستثماراال

 خزينة مركز  قابضة أو شركة (3)

 فيعضوا  كون تمؤسسة مالية أجنبية، يجب أن القابضة أو مركز الخزينة  لشركة، لكي تكون اعموما  

 و شركةأو مؤسسة الحفظ أ مؤسسة إيداعبحيث تضم  ،(3 رقم الملحق راجع) المجموعة الموسعة التابعة

أو يتم باالرتباط مع في البند )ب( أو )ج( أعاله، أو تم إنشاؤها  مدرج ياستثمار كيانتأمين محددة أو 

صندوق األسهم  ،صندوق مشترك ،مشترك من قبل، من جملة أمور أخرى، برنامج استثمار االستفادة منه

 .أو برنامج استثماري مماثل الخاصة
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مباشر أو بشكل )هي تلك التي يتمثل نشاطها في حيازة جميع أو جزء من األسهم القائمة  قابضةالالشركة 

 .التابعة الموسعة المجموعة الشركات األعضاء في أو أكثر من واحدةغير مباشر( في 

لصالح  مع أو وتغطية وتمويل استثمارفي إبرام معامالت األساسي يتمثل نشاطه  مركز الخزينة هو كيان

 . التابعة الموسعة المجموعةشركات أعضاء في 

على النحو المحدد في االتفاقية الدولية بين الحكومات المبرمة مع  باإلبالغمكلفه  مؤسسات مالية غير  (ج

  دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 1 الملحق انظر

 .قانون االمتثال للحسابات الخارجية بموجب لوائح ةكيانات ُتعتبر متوافق  (د

  2انظر الملحق 

 ( شخصية أمريكية محددة2

 إذا كنت:سينطبق عليك وصف "شخصية أمريكية محددة" 

والية في الواليات المتحدة أو بموجب قوانين الواليات المتحدة أو أية منظمة في  أ. شراكة أو مؤسسة

 الواليات المتحدة، 

 ، بشرط أن:وقفب. 

جميع فيما يتعلّق بفرض أوامر أو أحكام  صالحية الواليات المّتحدة األمريكّيةفي  محكمة ألييكون  (1)

 ، والوقف إدارةاألمور بخصوص 

 ،لوقفأو أكثر له صالحية التحكم بجميع القرارات الرئيسية ل ا  واحدا  أمريكي ا  أن هناك شخص  (2)

 أو

 موروثة من متوفى من الجنسية األمريكية أو مقيم في الواليات المتحدة. ممتلكات   ج(

 لن ينطبق عليك وصف "شخصية أمريكية محددة" في أي من األحوال التالية:
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 أسواق األوراق الماليةيتم تداول أسهمها بشكل منتظم في واحدة أو أكثر من  شركة عندما تكون  ( أ

 .3 انظر الملحق .المعتمدة

يتم تداول أسهمها بشكل منتظم  بحيث  التابعة الموسعة المجموعةفي نفس  ا  عضو ،شركه عندما تكون ( ب

 المعتمدة. أسواق األوراق الماليةفي واحدة أو أكثر من 

 .حكومية تابعة للواليات المتحدة واسطةج( عندما تكون وكالة مملوكة كليا  أو 

أو أي وكالة مملوكة كليا  أو  سياسيأو تقسيم  امريكياقليم   أو  الواليات المّتحدةعندما تكون والية في  د(

 .اقليم امريكي حكومية تابعة لوالية أو  واسطه

قانون اإليرادات  ( منأ) 121هـ( عندما تكون أي مؤسسة معفاة من الرسوم الضريبية بموجب القسم رقم 

برنامج تقاعد فردي على النحو المحدد في  أوالخيرية األمريكية(  مؤسساتالالداخلية األمريكي )بشكل عام، 

 .قانون اإليرادات الداخلية األمريكي( من 30( )أ) 0021القسم رقم 

قانون اإليرادات الداخلية األمريكي )بشكل عام،  من 181 ا  على النحو المحدد في القسمبنكو( عندما تكون 

 الواليات المّتحدة(. بنك في

قانون اإليرادات الداخلية  من 818 على النحو المحدد في القسم لالستثمار العقاري   ا  وقف عندما تكون ز(

 األمريكي.

قانون اإليرادات الداخلية  من 811 منظمة على النحو المحدد في القسم استثمار شركة عندما تكون ح(

 ن شركات االستثمار بموجب قانو والصرفمسجلة لدى اللجنة األمريكية لألوراق المالية شركة  األمريكي أو

 . 1491 للسنة

  قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.  من)أ(  189 في القسم كما هو معرف ،ا  معروفوقفا   كون عندما ت س(

قانون اإليرادات  ( من1( )أ) 9494قسم من الرسوم الضريبية بموجب ال يكون اي وقف معفيعندما   ق(

  الداخلية األمريكي.
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تكون وسيط تداول في األوراق المالية  أو السلع أو األدوات المالية المشتقة ومسجال  لمزاولة تلك  اعندم ر(

 الواليات المّتحدة. فيوالية  أيّ أو  الواليات المّتحدةاألنشطة بموجب قوانين 

 مريكي.من قانون اإليرادات الداخلية األ( ج) 8191 على النحو المحدد في القسم  سمسارا   عندما تكون ش(

 914استثمار معفاة من الرسوم الضريبية بموجب أي برنامج ورد ذكره في األقسام شركة  تكونعندما  ت(

 قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.من ( ب) 914( أو ب)

 

 مالك مستفيد معفي    .3

يرجى العلم بأن المعلومات المبينة أدناه ال  .لقد أوردنا أدناه الفئات الخاصة بالمالك المستفيدين المعفيين

إذا كنت تنوي تنص على جميع الشروط الواجب استيفاؤها حتى تنطبق عليك فئة المالك المستفيد المعفي. 

نموذج اإلشهاد الذاتي على أساس أنك مالك مستفيد معفي ، يتعين عليك التأكد من أنك تنتمي التوقيع على 

ك قد استوفيت جميع المتطلبات الالزمة في هذا الشأن. وهذا قد يستدعي منك إلى الفئات ذات الصلة وبأن

 الحصول على مشورة من استشاري متخصص.

 كيان حكومي ( أ

مؤسسة غير تابعة لحكومة الواليات المتحدة أو أي تقسيم سياسي غير تابع لحكومة الواليات المتحدة  أي

 واسطه وكالة مملوكة كليا  أوبلدية(، أو أي اطعة أو يتضمن، لتجنب الشك، والية أو مق الذياألمريكية، )

 حكومية غير تابعة لحكومة الواليات المتحدة األمريكية أو مؤسسة واحدة أو أكثر من المذكور أعاله. 

من قبل  % 111كيانات المملوكة بنسبة مسيطر عليها )ال متكاملة وكيانات  اءجزأمن هذه الفئة فقط تتألف 

 مريكية. األللحكومة غير تابعة  تقسيمات سياسيةو كيان حكومي(أو  حكومة غير أمريكية

 دولية  مؤسسة ب(

حكومية  مؤسسةتتضمن هذه الفئة أي  حكومية تابعة لها. اسطةكليا  أو ودولية أو وكالة مملوكة  مؤسسةأي 

 الشروط التالية: جميع تستوفي( خارج نطاق اإلطار الوطني مؤسسة أي دولية )بما في ذلك
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 المتحدة،  الوالياتكومات غير حكومة حن م( تتألف أساسا 1)

 

معترف بها دولة اإلمارات العربية المتحدة أو حكومة أجنبية أخرى أو مرتبطة باتفاقية المقر مع ( 2)

 بموجب القانون األجنبي، و مؤسسة تتخطى النطاق الوطني حكومية دولية أو  مؤسسةبوصفها 

 

  معّينين. أشخاصلحة أن ال يؤول دخل المؤسسة لمص (4)

 

 ج( بنك مركزي

حكومة دولة بخالف  السلطة الرئيسية، عبارة عن تأهيل حكومي بموجب القانون أووهو أي بنك يكون 

 صالحية إصدار أدوات قابلة للتداول كعملة. الديهو اإلمارات العربية المتحدة نفسها،

 صندوق تقاعد مؤهل بموجب اتفاقيهد( 

، بشرط أن يكون الصندوق مؤهال  لالستفادة من دولة اإلمارات العربية المتحدةمؤسس في صندوق وهو 

والناشئة عن  المتحدةبية المتحدة و الواليات منافع بموجب اتفاقية ضريبة دخل بين دولة اإلمارات العر

فع في حال يكون مؤهال  لالستفادة من مثل تلك المنا وأ)الواليات المتحدة  فيمن مصادر  يستمدهالدخل الذي 

 تنطبق دوأي قيتستوفي  في دولة اإلمارات العربية المتحدةكمقيم  دخل من هذا القبيل( يستمد الصندوق أي

 .برنامج معاشات التقاعد او منافع التقاعدتقديم  إلدارة أو أساسا   هايتم تشغيللمنافع وا متطلباتعلى 

 

 واسعة هـ ( صندوق تقاعد ذو مشاركة 
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إلى ما بينهاندماج التقاعد أو التغطية في حاالت العجز أو الوفاة أو أي  نافعم لتقديم مؤسس صندوق وهو

واحد لدى  هؤالء الموظفين(تحديدهم من قبل اشخاص تم  أوالذين هم موظفين حاليين أو سابقين ) لمستفيدينا

 للتأهلط شرواستيفاء الئحة الخدمات المقدمة. مالحظة: يجب  في مقابلأو أكثر من أصحاب العمل 

% من 1فرد امتالك أكثر من  مستفيديحق ألي ال من ضمن هذه الشروط أنه هذه الفئة، لالنضمام إلى 

 أصول الصندوق.

 لضيقةو( صندوق التقاعد ذو المشاركة ا

الذين هم  لمستفيدينالتقاعد أو التغطية في حاالت العجز أو الوفاة إلى ا منافع لتقديم مؤسس صندوق وهو

واحد أو أكثر من لدى  هؤالء الموظفين(تحديدهم من قبل تم أشخاص  أوموظفين حاليين أو سابقين )

هذه لالنضمام إلى  للتأهلاستيفاء الئحة الشروط الخدمات المقدمة. مالحظة: يجب  في مقابل أصحاب العمل

 أو أقل.مشتركا   11من ضمن هذه الشروط أن يكون لدى الصندوق الفئة، 

 ز( صندوق تقاعد تابع لمالك مستفيد معفى

التقاعد أو التغطية في حاالت العجز أو الوفاة  تقديم منافعمؤسس من قبل مالك مستفيد معفى ل صندوق وهو

اشخاص  أولدى المالك المستفيد المعفى من الضرائب ) موظفين حاليين أو سابقينالذين هم  لمستفيدينإلى ا

أو الذين ليسوا موظفين حاليين أو سابقين، في حال كانت المنافع  الموظفين(هؤالء تحديدهم من قبل  تم 

 مقابل خدمات شخصية مسداة إلى المالك المستفيد المعفي. شتركينالمقدمة لهؤالء المستفيدين أو الم

 كليا  من قبل مالك مستفيدين معفيين  ا  مملوك ياستثمار كيانح( 

يكون فيه  لديه حصةمباشر  مالكبشرط أن كل  ألنه كيان استثماري انه مؤسسه ماليه فقط ُيعتبر هو كيان 
مؤسسة إيداع  يعمل إما بصفةكيان المعني الفي  لديه حصةمباشر  مالك، وأن يكون كل  مالك مستفيد معفي

  مالك مستفيد. بصفة مقدم إلى الكيان المعني( أو)فيما يتعلق  بقرض 
 

 الواليات المتحدة في األقاليم  حكوماتط( 

جزر  كومنولث ،ايا  من دولة ساموا) الواليات المتحدة في األقاليم إحدى يشكل حكومة  كيانشخص أو 

 األمريكية(. العذراء بورتوريكو أو جزر كومنولث ،غوام ،ماريانا الشمالية
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 )أ(  911في القسم  عنهاشبيهة بالخطة المنّوه بموجب خطة نشأ مُ صندوق  ي(

الداخلية األمريكي، قانون اإليرادات  )أ( من 911متطلبات القسم ستلبي  خطة بموجب نشأمُ صندوق 

 الواليات المتحدة. في  وقف مشكل او منظمعن طريق  الخطةيتم تمويل ن وبخالف أ

 التقاعد مصممة حصريا  لصناديق  استثمارية برامج  ك(

 ،هـ ،الموصوفة في البنود: دصناديق التقاعد  منلصالح واحد أو أكثر دخل  كسبلحصريا مؤسس صندوق 

 ز. ،و

 

 ر مصنف ضمن المؤسسات الماليةأجنبي غي كيان. 4

  التعريف 4-1

 هو أيا  من: مصنف ضمن المؤسسات الماليةالر جنبي غياألكيان ال

 األمريكي االمتثال الضريبي قانون"مؤسسة مالية أجنبية" بموجب لوائح  ليسو أمريكيغير  كيان( 1)

في دولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو  منشأة( أو ليس مؤسسة مالية FATCA)للحسابات الخارجية 

 أو  ،(FATCA)االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية  ة لاللتزام بتطبيق قانوندوليية حكومية اتفاقمرتبطة ب

 تعليمية ،رياضية ،ثقافية ،فنية ،علمية ،خيرية ،دينيةغراض ا أليحصر تشغيلهتم و منشأ كيان، عموما   (2)

رابطة  ،مؤسسة زراعية أو فالحية ،منظمة عمالية ،غرفة تجارة ،رابطة أعمال ،أو مؤسسة مهنية

 راجع –طبق شروط أخرى أيضا . تُ ةاالجتماعي عايةالرمدنية أو مؤسسة يتم تشغيلها حصريا  لتعزيز 

 (.11) 2-4البند 

 

قانون االمتثال الضريبي األجنبية غير المالية بموجب  للكياناتثالثة المدرج أدناه وصفا  مفصال  لألنواع 

 (FATCAللحسابات الخارجية )األمريكي 
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 الكيان أنشطة إلى همعظم يستند دخل بمصدر المالية ضمن المؤسسات مصنف غير أجنبي كيان 4-2

 

 إلى همعظم يستند دخل بمصدر المالية مصنفة ضمن المؤسساتغير الاألجنبية الكيانات فئات مدرج أدناه 
المصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند غير  جنبياأل كيان. بشكل عام، يعتبر الالكيان أنشطة
 الفئات التالية: ندرج ضمن إحدى ي إذا كانإلى أنشطة الكيان  همعظم

 

 من وأقل ،ةمشارك بدون دخل هو السابقة الميالدية للسنة اإلجمالي كيانال دخل من% 11 من أقل( 1)

المحتفظ بها خالل السنة الميالدية السابقة هي أصول محتفظ بها لغرض تحقيق  شركةأصول ال من% 11

  .مشاركةبدون دخل 

 . المعروفةاألوراق المالية في إحدى أسواق انتظام أسهم الكيان المالي ب ( يتم تداول2)

 . المعروفةاألوراق المالية بكيان يتم تداوله في إحدى أسواق ( 4)انظر الملحق  متعلق كيان وه كيانال( 4)

ماريانا جزر  كومنولث ،ا  من دول سامواالواليات المتحدة )أي في  األقاليممنظمة في إحدى  الشركة( 9)

 هم من  كيانالجميع أصحاب وأن  األمريكية(العذراء بورتوريكو أو جزر   كومنولث ،غوام ،الشمالية

 األمريكية. األقاليم في تلك  المقيمين بحسن نية

 : هو ايا  من التالي  كيانال أن( 1)

 تعمل هيئة عامة تقسيم سياسي تابع لتلك الحكومة أو  ، الحكومة األمريكية()باستثناء  هو حكومه  كيانال

 لصالح حكومة أو تقسيم سياسي تابع لتلك الحكومة.

 

 ماريانا الشماليةجزر  كومنولث ،ا  من دول ساموا)أياألمريكية   األقاليمإلحدى حكومات  تابع كيانال، 

 .األمريكية(العذراء كومنولث بورتوريكو أو جزر  ،غوام

 

  مؤسسة دولية 

 مصرف مركزي غير تابع للواليات المتحدة 

 (5ت الموصوفة في الفقرة رقم )لكيانامن قبل واحد أو أكثر من ا كليا  مملوك  كيان 
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بشكل أساسي على حيازة )كليا  أو جزئيا ( أسهم قائمة أو تقدم خدمات تمويل  كيانتنطوي أنشطة ال( 6)

ت إلى واحدة أو أكثر من الشركات التابعة التي تزاول أعمال تجارية أو أشغال ال صلة لها بأي وخدما

أو صندوق  خاصةألسهم )أي صندوق  يزاول او يبرز الكيان كصندوق استثمار ال مؤسسة مالية. يجب أن

يهدف إلى  استثماري برنامجأي ( أو باالقتراض السيطرة أو صندوق شراء تأسيس مجازفةرأسمال 

ألغراض  االستحواذ على أو تمويل الشركات ومن ثم حيازة حصص في تلك الشركات كأصول رأسمالية

 االستثمار.

في  رأس المالستثمر يه سابق، ولكني تشغيل سجل لديهأي نشاط وليس  بمزاولة بعد كيانال قملم ي ( 7)

 مصنفال غير جنبياأل كيانالبشرط أن ؛ الماليةمؤسسات المزاولة أعمال ال صلة لها بأنشطة األصول بقصد 

 بموجب هذه الفقرةلن يكون مؤهل  الكيان إلى أنشطة همعظم يستند دخل بمصدر المالية ضمن المؤسسات

 المبدئي. شهرا  بعد تاريخ تأسيسه 24لمدة 

يتم إعادة  أو تصفية أصولهفي إطارعملية هو و الخمس الماضيةمؤسسة مالية للسنوات  كيانكن اللم ي( 8)

مواصلة أو إعادة بدء العمليات التشغيلية في تخصص ال صلة له بنشاط أي مؤسسة بقصد  كيانتنظيم ال

 مالية.

مالية، وال مؤسسات إلى أو لصالح  تمويل وتغطية مخاطر معامالتنشاطه األساسي في  كيانزاول الي( 9)

من مجموعة من  ا  جزء شركةالكون ت. يجب أن ال متعلقة غير ألي جهة تغطية أو خدمات تمويل  كيانال قدمي

 لمالية.المؤسسات اتزاول مهامها بشكل أساسي في أعمال ذات صلة بأنشطة  التي لعالقةذات ا الشركات

قانون االمتثال الضريبي للحسابات في لوائح  مستثنى كما هو معرفالكيان هو كيان اجنبي غير مالي ( 12)

 (. 4)أنظر الملحق  (FATCAالخارجية )

 ستوفي كافة المتطلبات التالية: ي كيان( ال11)

 إما:  ( أ)

 ،ثقافية ،فنية ،علمية ،خيرية ،دينيةغراض ألفي اختصاص بلد اإلقامة حصريا   تشغيلهويتم  منشأ كيان -

 ، أو رياضية أو تعليمية



غير  إن المعلومات المتضمنة في هذا المستند هي لغرض االستخدام(. ش.م.ع) مصرف اإلمارات اإلسالمي © الشخصي فقطلالستخدام "
 أو اإلفصاح عنها استخدامها نسخها أو وال يجوزش.م.ع( ) مصرف اإلمارات اإلسالمي، حيث أن هذه المعلومات هي ملك لفقط التجاري
نسخها عن طريق التصوير أو غير رونية أو آلية أو إلكت) أو بأي وسيلة نقلها بأي شكل أو نظام استرجاع أو تخزينها في جزئيا   كليا أو

 Page 13 . " )ش.م.ع( مصرف اإلمارات اإلسالمي خطي مسبق من دون الحصول على إذن ذلك(
 

 ،غرفة تجارة ،رابطة أعمال ،كون مؤسسة مهنيةفي اختصاص بلد اإلقامة وي تشغيلهويتم  منشأ كيان -

الرعاية رابطة مدنية أو مؤسسة يتم تشغيلها حصريا  لتعزيز  ،مؤسسة زراعية أو فالحية ،منظمة عمالية

 اإلجتماعية.

 القضائية. واليتهمن ضريبة الدخل في معفي  كيانال  ( ب)

 .ديهم ملكية أو حصص نفعية في دخله أو أصولهلمساهمين أو أعضاء  لديهليس  كيانال)ج( 

ال تسمح بتوزيع دخل أو أصول  لشركةفيها أو مستندات تأسيس ا كيانالدولة التي يقع مقر ال قوانين)د( أن 

 ما عدا: خيرية، أو استخدامها لمصلحة أي شخص أو مؤسسة غير  كيانال

 

 الخيرية، عمل أنشطتهما يكون وفقا  لنهج  -

 للخدمات المقدمة، أو منطقيات التي تسدد كمقابل وعدفمال -

 التي تمثل القيمة السوقية  العادلة لعقار تم شراؤه. المدفوعات  -

تصفيته أو تتطلب عند  كيانفيها أو مستندات تأسيس ال كيانالتي يقع مقر ال المطبقة الدولة قوانين)هـ( أن 

في  إلى الحكومةه أو نقل أو أي مؤسسة أخرى غير ربحية حكومي كيانعلى  جميع أصولهتوزيع  حله

 .تقسيم سياسي تابع لهأو أي  اختصاص بلد اإلقامة

 

 المباشرمصنف ضمن المؤسسات المالية مكلف باإلبالغ غير أجنبي كيان 4-3

 

 كيانال بأنه بوجه عام  المباشر باإلبالغ مكلف المالية المؤسسات ضمن مصنفالغير نبياألج قصد بالكيانيُ 

االمتثال الضريبي  ل ألغراض قانونيختار التسجالذي ي المصنف ضمن المؤسسات المالية األجنبي غير

 الدخل األمريكي مكتب ضريبةإلى  كهقدم معلومات بشأن مالوي( مباشرة FATCA)للحسابات الخارجية 

 .رقم تعريف الوسيط العالميوالحصول على 
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استثماریة  أدوات لىإ معظمه یستند دخل بمصدر المالیة المؤسسات ضمن مصنف غیر أجنبي كیان 4-4

 ثابتة وأصول
 

 أدوات ىإل معظمه يستند دخل بمصدر المالية المؤسسات ضمن مصنف غير أجنبي كيانيعتبر الكيان 

 : في حال أنه ليس ثابتة وأصولاستثمارية 

أو  الكيان إلى أنشطة معظمة يستند دخل بمصدر المالية ضمن المؤسسات مصنف غير أجنبي كيان ( أ

 الواليات في الضرائب لمصلحة مباشرة تابع المؤسسات المالية ضمن مصنف غير أجنبي كيان

 المتحدة

 أو

 

 .المتعلقة الخزانة األمريكيةوفقا  ألنظمة  مقتطعوقف  استثماري أجنبي أو  مقتطعة شراكة أجنبية ( ب

 

 أدوات ىإل معظمه يستند دخل بمصدر المالية المؤسسات ضمن صنفمال غير نبياألج نكياالمن   طلبي

عن ع. لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش م.  لبنك اإلمارات دبي الوطنيفصح ي بأن ثابتة وأصولاستثمارية 

المسيطرين قصد باألشخاص )إن وجد(. ي   شخاص األمريكيين المسيطرين عليهتفاصيل محددة حول األ

 :  التالي . يرجى مالحظة كيانالذين لديهم صالحيات للتحكم في وإدارة الن األشخاص األمريكيين الطبيعيي

او المستفيدين، ن وجد(، إاألمين، الحامي )هو الواهب )للغير(، يكون للشخص المسيطر ، كان وقفا   إذا  ( أ

   فئة من المستفيدين و اي شخص لدية السيطره األساسية على الوقف.

األشخاص الذين لهم مراكز  ضمن، يكون للشخص المسيطر الوقففي حال الترتيبات القانونية بخالف  ( ب

 . أعاله تعادل تلك الموصوفة في الفقرة )ج(

 أي من الفئات المذكورة أعاله ضمنندرج ال ی كیان -5

 كيانكون العندما يهو المذكورة أعاله إلى أي من الفئات  كيانحاالت عدم انتماء أي األمثلة لمن ضمن 

  :يندرج ضمن ايا  من التالي أمريكي  شخص

  .المعتمدة أسواق األوراق الماليةيتم تداول أسهمها بشكل منتظم في واحدة أو أكثر من  شركة أي ( أ

في الفقرة )أ(  ةموصوفكشركة بوصفها  التابعة  الموسعة المجموعةتكون عضوا  في نفس  شركة أي ( ب

 أعاله.
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 .حكومية تابعة للواليات المتحدة اسطةوكالة مملوكة كليا  أو و الواليات المتحدة ج( عندما تكون

أي وكالة  ،اي تقسيم سياسي لما سبق ،اقليم امريكي أي  ،الواليات المتّحدةوالية في أي د( عندما تكون 

 لما سبق.حكومية  اسطةمملوكة كليا  أو و

قانون اإليرادات الداخلية األمريكي  ( منأ) 121بموجب القسم رقم الضرائب  هـ( أي مؤسسة معفاة من

( أ) 0021في القسم رقم  كما هو معرفبرنامج تقاعد فردي  أوالخيرية األمريكية(  الكيانات)بشكل عام، 

 .قانون اإليرادات الداخلية األمريكي( من 30)

 قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.  من 181 في القسم عرفكما هو مُ بنك و( أي 

 قانون اإليرادات الداخلية األمريكي. من 818 ي القسمعرف فكما هو مُ  لالستثمار العقاري وقفأي  ز(

اي قانون اإليرادات الداخلية األمريكي أو  من 811 في القسم عرفه منظمة كما هي مُ  استثمار شركةأي  ح(

 1491 للسنة بموجب قانون شركات االستثمار  لألوراق المالية والصرفة األمريكية مسجل لدى اللجن كيان

 (.89-أ 81يو. اس. سي.  11)

  قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.  من)أ(  189 في القسم عرفكما هو مُ  ،معروفصندوق وقف  أي ط(

قانون اإليرادات الداخلية  ( منج) 889قسم بموجب ال وقف استثماري معفي من الضرائب ي( أي

  قانون اإليرادات الداخلية األمريكي. ( من1( )أ) 9494في القسم الموصوف  األمريكي، أو

كون وسيط تداول في األوراق المالية  أو السلع أو األدوات المالية المشتقة )بما في ذلك العقود ك( عندما ي

بموجب قوانين  و مسجلة على هذا النحود الخيارات( عقواآلجلة، و والعقود المستقبلية النظرية األساسية

 الواليات المّتحدة. في والية الواليات المّتحدة أو أّي 

 من قانون اإليرادات الداخلية األمريكي.( ج) 8191القسم كون وسيطا  على النحو المحدد في عندما ي س(
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 1الملحق 

 

من االتفاقية الدولية بين الحكومات المبرمة مع دولة  2الملحق  ضمن  باإلبالغمكلفه مؤسسة مالية غير 

 اإلمارات العربية المتحدة.

( والتي يتم المعفيينالمستفيدين  باستثناء المالكين) باإلبالغمكلفه الغير المالية  مؤسساتالب فيما يلي قائمة

 كيانات ُتعتبرُمتوافقة بموجب مؤهلة بوصفها  أي، باإلبالغ ةمكلف غيرمعها على أنها مؤسسات مالية  التعامل

 من االتفاقية الدولية بين الحكومات المبرمة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2الملحق 

في حال قيامك بتقديم إشهاد من التالي.  ا  أيتطبيق من أجل  يتعين استيفاؤهاهناك شروط العلم بأن رجى يُ 

يتعين عليك أن تضمن باالتفاق مع مستشاريك المختصين  ،لفة باإلبالغمكذاتي على أنك مؤسسة مالية غير 

 .(لم يتم ادراج جميع الشروط ادناه.)المتعلقة حيثما يكون مناسبا ، بأنه قد تم استيفاء الشروط 

 قاعدة عمالء محليةلها  مؤسسة مالية (1

مرخصة  المؤسسة الماليةتكون  بما في ذلك أنالتأهل لهذه الفئة  الشروط من أجلاستيفاء عدد من يجب 

 )بما في ذلك لها أي مقر عمل  ال يكونوبأن  مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدةومنظمة ك

عمالء  تجتذب أن ال اإلمارات العربية المتحدة، ويجب  دولة مع بعض االستثناءات( خارج الكيانات المتعلقة

 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

أن تحدد  المالية بموجب قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤسساتال ن علىعيتيذلك، لباإلضافة 

الحسابات  قيمة من %89يتعين أن تكون أصحاب الحسابات المقيمين ألغراض معينة. عالوة على ذلك، 

لدى  يجب أن ال يكونكما اإلمارات العربية المتحدة. مقيمين في دولة بحد أدنى مملوكة من قبل أفراد  المالية

دولة أمريكيين معينين من المقيمين في  شخاصألفتح حسابات عيق تُ إجراءات المؤسسة أي سياسات و 

 اإلمارات العربية المتحدة. 

 البنك المحلي  -2
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دولة  قانونأن تستوفي عددا  من الشروط، بما في ذلك أن تكون منظمة بموجب  المؤسسة الماليةيتعين على 

تتركز أنشطتها بشكل . يجب أن غير ربحي أو كمؤسسة تعاونيائتمان او  كبنك اإلمارات العربية المتحدة

كما ال يجب أن . متعلقين غير  افراد من، ومنح قروض إلى عمالء  من  الودائعرئيسي في مجال استالم 

دولة اإلمارات العربية  حدود خارج المتعلق  كيانال)بما في ذلك  ثابتسة مقرعمل تجاري سيكون للمؤ

 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. باإلضافة لذلك، يجب أن ال يجتذب عمالء ، ويجب أن ال المتحدة(

إجمالي أصول  ال يتجاوز العمومية، ويجب أن انيتهمليون دوالر في ميز 101يزيد رصيد المؤسسة عن 

 مليون دوالر أمريكي.  122 بها حدودوالكيانات المتعلقة المؤسسة 

 تحتفظ فقط بحسابات ذات قيمة منخفضة مؤسسة مالية  (3

 لمحة عامة عن هذه الشروط. التأهل لهذه الفئة. مدرج أدناه الشروط من أجلاستيفاء عدد من يجب 

كما ) ياستثمار كيانوال يجوز أن تكون  اإلمارات العربية المتحدةدولة أن تكون المؤسسة منشأة في  يجب

باإلضافة لذلك، ال يجوز أن يتضمن أي حساب (. االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية قانونهو معرف ب

دوالر  12،222 أي رصيد أو قيمة مالية تزيد عن متعلق  كيانمحتفظ به لدى المؤسسة أو أي  مالي

ميزانيتها ضمن  أصولشكل  دوالر فيليون م 12من تمتلك المؤسسة أكثر  يجب أن ال كماأمريكي. 

مليون  12، أكثر من ين)انظر الملحق(، مجتمع متعلق  كيان، وأن ال يكون لدى المؤسسة أو أي العمومية

  في ميزانيتها العمومية الموحدة أو المجمعة.أصول كإجمالي دوالر 

 مؤهلةإصدار بطاقات ائتمان  مؤسسة -4

 لمحة عامة عن هذه الشروط. التأهل لهذه الفئة. مدرج أدناه الشروط من أجلاستيفاء عدد من يجب 

عندما يقوم العميل اإليداعات فقط  صدر لبطاقات االئتمان التي تقبلألنها مُ فقط المؤسسة هي مؤسسة مالية 

رجاع المبالغ المدفوعة بالزيادة ستبطاقة وال يتم إفيما يتعلق بالبإجراء معاملة دفع تزيد عن الرصيد المستحق 

 على الفور إلى العمالء. 
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سياسات تطبيق مالية المؤسسة ال ، يجب على2214يوليو  1باإلضافة لذلك، ابتداء  من أو قبل تاريخ 

التأكد من أنه و دوالر أمريكي، أ 12،222من شأنها إما منع العمالء من إيداع مبالغ تزيد عن وإجراءات 

بالعمل على رد هذه الزيادة إلى  دوالر أمريكي 12،222في حال قيام أي عميل بإيداع أي مبلغ يزيد عن 

 . ما  يو 02 خاللالعميل 

 وقف ُموثق من قبل أمین -5

 ،امريكية مين عبارة عن مؤسسة مالية األعلى أن يكون  في دولة اإلمارات العربية المتحدة هو وقف منشأو

مين هذا الوقف أو ان يقوم  مالية أجنبية مشاركةمؤسسة  أو 1طبقا  لقوانين النموذج الية اجنبية ممؤسسة 

 بموجب قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية. المطلوب اإلبالغب

 كیان استثماري مكفول -6

 ا  وسيطذي ليس وال المتحدةدولة اإلمارات العربية في نشأ ي مُ استثمار كيانعلى أي  ينطبق هذا التصنيف

 كيانيتعين على أي و. الخزانة األمريكية لوائحوفقا  ل أجنبي مقتطع وقف أو  مقتطعة شراكة أجنبيةأو مؤهال  

 كفيل. كيانللتصرف كاستثماري  كيانمع  آخر أن يتفق

 مفوضةويجب أن تكون  األمريكية الضرائب لدى مصلحةبهذه الصفة  مسجال   لكفيلا كيانكون الييجب أن 

 ،باالضافة. ألغراض قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية الكيان المكفول عن  نيابة  بالتصرف 

وغيرها من متطلبات  االبالغ القيام بكافة إجراءات المراجعة والتدقيق والحجز و الكيان المكفول يجب على 

 كياناليجب على لذلك،  باإلضافة .ن المكفولكياعن ال نيابة   قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية 

 . الحاجة عند المكفول  كيانالقيام بتسجيل ال الكفيل

 المكفولة المسيطر عليها ةألجنبياالشركة  -7

 حيثببموجب قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة  أنه كيان منشأاألجنبية المسيطر عليها،  بالشركة قصديُ 

سهمها أو القيمة اإلجمالية لألسهم في المجمعة أل تالتصوي صالحية  إجمالي من  %12من أكثر أن 

 كيان، وأن الكيانفي أي يوم خالل السنة الضريبية لل نيأمريكي مملوكة من قبل مساهمينُتعتبر لشركة ا

توافق على التصرف أو باإلبالغ لمؤسسة مالية امريكية مكلفة  كليا ، بشكل مباشر أو غير مباشر،   ا  مملوك
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يكون عندما ال تنطبق هذه الفئة  .كيانفيما يتعلق بال كفيل  كيانتصرف كزميلة ي كيانالتسبب في جعل أي 

  .الخزانة األمريكية للوائح وفقا  مقتطع وقف أجنبي ، أو شراكة أجنبية مقتطعة أو الكيان وسيط مؤهل

 كيانأن تشترك في حساب إلكتروني عام مع ال الُمسيطر عليها األجنبيةالشركة يتعين على ، لذلكباإلضافة 

 االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية.  بقانون لها عالقة معينة معلومات بما يتيح لها الحصول علىالكفيل 

 كون ويجب أن ي األمريكية بهذه الصفة لدى مصلحة الضرائب يكون الكيان المكفول مسجال   يجب أن

كما . ألغراض قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية المكفول كيانالعن  نيابة  بالتصرف  مفوضا  

وغيرها من متطلبات االبالغ  القيام بكافة إجراءات المراجعة والتدقيق والحجز و المكفول كيانيجب على ال

 كياناليجب على لذلك،  باإلضافة .المكفول كيانعن ال نيابة   قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية

 .الحاجة عند المكفول  كيانالقيام بتسجيل ال لكفيلا

 مكفولةمغلقة رأس المال  استثمارشركة – 8

فقط لمزاولة ذلك النشاط  مؤهلةمؤسسة مالية هي  مغلقة رأس المال الخاضعة لإلشراف االستثمار شركة

 وقف استثماري أجنبي مقتطع اكة أجنبية مقتطعة أو، أو شرؤهلم يطوس كيان وليسثماري است نكيا ألنه

   ة.الخزانة األمريكي لوائحلوفقا  

مؤسسه ماليه اجنبيه أو مكلفة باإلبالغأمريكية  ماليةمؤسسة الكفيل يكون الكيان ، يجب أن باإلضافة لذلك

عن المؤسسة  نيابة   بالتصرف ةمخولمالية أجنبية مشاركة مؤسسة  أو 1طبقا  لقوانين النموذج  باإلبالغ ةمكلف

وغيرها  االبالغ القيام بكافة إجراءات المراجعة والتدقيق والحجز و المكفول كيانعلى ال تعينيكما المالية. 

يجب لذلك،  باإلضافة .المكفول كيانعن ال نيابة   من متطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية

 .الحاجة عند مكفول ال كيانبتسجيل الالقيام الكفيل   كيانالعلى 

 ر ألطراف غي برنامج استثماري ئة ن على شركة اإلستثمار مغلقة رأس المال المكفولة أن ال تتخذ هيييتع

بصورة  ضمن فئة شركات اإلستثمار مغلقة رأس المال المكفولة تتأهل  لذلك، ولكي . باإلضافة متعلقة

فردا  كحد  22،  فيجب أن تكون كافة حصص الدين ورأس المال في المؤسسة المالية مملوكة من قبل عامة

 أدنى. 
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 استثمار و مدراء استثمار ومستشار  - 9

 هلمزاولة نشاط ؤهلالماإلمارات العربية المتحدة منشأ في دولة ي استثمار كيانه الفئة على نطبق هذت

شارات استثمارية إلى العمالء أو يتصرف بالنيابة قدم استالمحافظ أو ي فقط ألنه كونه يديركمؤسسة مالية 

أو تولي مهام إدارة أو  االستثمارتصرف نيابة عنهم ألغراض عن أو يدير صناديق لصالح العمالء وي

 في مؤسسة مالية غير المؤسسة المالية غير المشاركة.  نيابة عن العميل اإلشراف على الصناديق

 جماعي استثمار برنامج -10

المرخصة لمزاولة نشاط اإلمارات العربية المتحدة في دولة  ي منشأاستثمار كيانه الفئة على نطبق هذت
االستثمار الجماعي مملوكة من قبل  كيان، بشرط أن تكون كافة الحصص في بصفة كيان استثماري جماعي

 المؤسسات ضمن مصنف غير أجنبي كيان ن أوأو أكثر من التالي: مالك مستفيدين معفيي أو من خالل واحد
عرفة على أنها أو شخصيات أمريكية اعتبارية ليست مُ  الكيان أنشطة إلى معظمه يستند دخل بمصدر المالية

 صنفة كمؤسسات مالية غير مشاركة.ليست مُ  ماليةشخصيات أمريكية اعتبارية أو مؤسسات 
 2الملحق 

 للحسابات الخارجیة.  االمریكي قانون االمتثال الضریبي ة بموجب لوائحمتوافق عتبرالتي تُ  الكیانات 

ألغراض  عتبر متوافقةكيانات ت  على أنها  أهيلها، يتعين تالمتعلقة المدرجة أدناه وتستوفي المتطلبات  الكيانات

 قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

في حال قيامك بتقديم إشهاد ذاتي . من التالي ايا   لكي ينطبق  يتعين استيفاؤهاهناك شروط العلم بأن رجى يُ 

باالتفاق مع مستشاريك المختصين حيثما تتأكد يتعين عليك أن  ، باإلبالغغير مكلفه على أنك مؤسسة مالية 

 .(لم يتم ادراج جميع الشروط ادناه) المتعلقة يكون مناسبا ، بأنه قد تم استيفاء الشروط 

 ةمتوافقسجله ت عتبر كيانات م   2-1

  اجنبيه مسجله محليا   مالية مؤسسه  (أ 

قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ، الشروط الواجب تطبيقها بموجب لوائح بصورة عامة

فيما  دولة اإلمارات العربية المتحدة االتفاقية الدولية بين الحكومات المبرمة معلما تمليه  مماثلة

 (1الفئة  1)انظر للفئات في الملحق . محلية عمالء قاعدة لهايتعلق بالمؤسسات المالية التي 
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 باإلبالغمكلفين مالية أجنبية مشاركة غير  مؤسساتأعضاء من مجموعة  (ب 

التي لديها عضوية في مجموعة الشركات المالية األجنبية المؤسسة المالية األجنبية ينطبق وصف 

ضمنها تطبيق سياسات لضمان  المشاركة في هذه الفقرة في حال أنها تستوفي متطلبات محددة من

 اتأنها تقوم بتحويل الحسابات المحتفظ بها من قبل شخصيات اعتبارية أمريكية أو أصحاب حساب

قانون في  فئة محددةندرج ضمن زميل ي كيانل ،ات أجنبية مالية غير مشاركةتعاونين أو مؤسسغير م

مؤسسة مالية أجنبية صبح ت  بإغالق الحساب أو تقوم الضريبي للحسابات الخارجية، أو االمتثال 

 مشاركة.

 مؤهلة برامج استثماريه جماعيه (ج 

 المؤسسة الماليةتحمل  بما في ذلك أنالفئة  ضمن هذهتندرج  أن  الشروط من أجلاستيفاء عدد من يجب 

، وأن تكون منظمة كصندوق استثمار أو ياستثمار كيانكونها لاألجنبية صفة المؤسسة المالية األجنبية فقط 

إن كل من يحوز على سجل عالوة على ذلك، أن يكون مديرها منظما  فيما يتعلق بصندوق االستثمار. 

، أو يحوز على حقوق دوالر 12،222لحصص دين مباشر في المؤسسة المالية األجنبية بقيمة تزيد عن 

 أو الشخصيات المحددة العديدة. كياناتال نندرج ضمن واحدة مأن ي، كيانمساهمة مباشرة في ال

 

ينبغي أن تندرج كافة  التابعة، مجموعة الموسعةالالتي هي جزء من األجنبية المالية  لمؤسسةأن ا في حال

 األجنبية المالية في المجموعة الموسعة ضمن فئات معينة.المؤسسات 

 

 د( صناديق مقيدة

 ستوفي متطلبات معينة بما في ذلك: الذي ي كيانتنطبق هذه الفئة على ال

ومنظم كصندوق استثمار أو أن مديره منظم على  يكيان استثمارمالية فقط ألنه  مؤسسةالكيان هو  -

 بصندوق االستثمار.  متعلقنحو 

الصندوق بدال   من قبل ل الحصص الصادرة من الصندوق مباشرة يتم استردادها من قبل أو ُتحو  -

 مستثمرين في أي سوق ثانوية.باع من قبل تُ من أن 
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من خالل كيانات محددة وفقا لمتطلبات  من الصندوق مباشرةالحصص غير الصادرة يتم بيع  -

 محددة. 

أن  في حالالحسابات.  وإدارة معينة بشأن فتح محددة مع متطلباتيجب أن يتوافق الكيان  ذلك،لباإلضافة 

مؤسسات ينبغي أن تندرج كافة ال التابعة، الموسعةمجموعة الالتي هي جزء من  المؤسسة المالية األجنبية

 األجنبية المالية في المجموعة الموسعة ضمن فئات معينة.

 ؤهلةإصدار بطاقات االئتمان الم شركة هـ(

االتفاقية الدولية المذكورة في تلك تشبه  ةمؤهلإصدار بطاقات ائتمان  شركة إن الشروط المطلوبة لكي تكون 

(. ومع ذلك، ال يوجد أي 4فئة  1)انظر الملحق  المبرمة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة بين الحكومات

 .إماراتيا   ا  كيانكون إصدار بطاقات االئتمان أن ي كيانيفرض على  شرط

 سيطرعليهامُ مكفولة وشركات أجنبية  ري مكفولاستثما كيان( و

تلك تشبه  سيطر عليهامُ ة اجنبيه مكفولوشركات  يكون كيان استثماري مكفولإن الشروط المطلوبة لكي 

فئة  1)انظر الملحق  المذكورة في االتفاقية الدولية بين الحكومات المبرمة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة

يفرض  ال يوجد أي شرط قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية،لوائح بموجب  (. ومع ذلك،0و 0

عتبر ت  عتمدة شركات م   2-2 .اإلمارات العربية المتحدة في دولة  ةمؤسسأن تكون  المكفولةالكيانات  على

  متوافقة

 خاضع للتسجيل بنك محلي غير (أ

المذكورة في االتفاقية الدولية بين تلك ل تشبه يسجخاضع للت غير ا  محلي ا  إن الشروط المطلوبة لكي تكون بنك

مطلب (. ومع ذلك، ليس هناك 2فئة  1)انظر الملحق  العربية المتحدةالحكومات المبرمة مع دولة اإلمارات 

 بموجب قانون اإلمارات العربية المتحدة. يكون الكيان مرخص و منظمأن 

 

 تحتفظ بحسابات ذات قيمة منخفضة أجنبية مؤسسة مالية (ب
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المذكورة تلك تحتفظ بحسابات ذات قيمة منخفضة تشبه  أجنبية مؤسسة ماليةإن الشروط المطلوبة لكي تكون 

(. ومع 3فئة  1)انظر الملحق  في االتفاقية الدولية بين الحكومات المبرمة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 مؤسسة بموجب قانون اإلمارات العربية المتحدة. كيانكون المطلب أن يذلك، ليس هناك 

 المال مكفولةمغلقة رأس  شركة استثمار (ج

المذكورة في االتفاقية تلك تشبه  مغلقة رأس المال مكفولة شركة استثمار إن الشروط المطلوبة لكي تكون

(. ومع ذلك، ليس 9فئة  1)انظر الملحق  الدولية بين الحكومات المبرمة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 بموجب قانون اإلمارات العربية المتحدة. مؤسس كيانون المطلب أن يكهناك 

  دين الحياه محدودة االجل استثمار كياناتد( 

تم  ذي، وال2213يناير  10في تاريخ  يكون كيان استثماري قائمضمن هذه الفئة يجب أن  كياندرج اللكي ين

فقط  االستثمارخاضعة إلعادة وحيازة أصول  الدين حصصشراء أنواع معينة من لغرض تأسيسه وتشغيله 

 أو اتفاقية على هذا النحو وقفالسند  على بموجب الظروف المنصوص عليها حتى تاريخ االستحقاق. يتعين 

في موعد ال جميع المبالغ التي تكون مستحقة السداد  الكيان ان يدفع لمستثمريهتتضمن بندا  يوجب  ان

  األصل األخير. استحقاقتلي أو فترة  محدد يتجاوز تاريخ

حصص في هذه األدوات ويتعين  دين أويتعين أن تكون كافة األصول على شكل أدوات ، باإلضافة لذلك

مع قانون االمتثال الضريبي للحسابات  متوافق كيانللمستثمرين من خالل  المدفوعات تسوية أو تحويل كافة 

 الخارجية.

المالية  المؤسسةأو الشخص اآلخر مفوضا  بأداء التزامات  األمين فقط عندما ال يكون ُيعتبر الكيان متوافقا  

 .كيانعن ال نيابة   األجنبية المشاركة

 االستثمار و مدراء االستثمار ومستشار هـ(

 كمؤسسة مالية وال تحتفظ بحسابات مالية.  مؤهل ياستثمار كيانه الفئة على نطبق هذت

 3الملحق 
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 التابعه الموسعه المجموعة 

إلحدى مشتركة  ملكيه خالل متصله ، سلسلة شركات واحدة أو أكثر التابعه الموسعه قصد بالمجموعة يُ 

صالحيات  من مجموع  %12كثر من األم مباشرة أل الشركةامتالك ( 1)الشركات األم، شريطة: 

من  %12أكثر من ( أن تكون األسهم التي تمثل 2بحد أدنى، و) ةشركة واحداألسهم لقيمة التصويت و

 قبلمباشر أو غير مباشر من بشكل  ةمملوك شركة أخرى وقيمة األسهم لكل التصويت صالحياتمجموع 

غير مصنف أي كيان  أيضا   التابعه الموسعهأو أكثر من الشركات األخرى. تشمل المجموعة  ةواحد شركة

أكثر  يملكون المجموعةكان أعضاء األمريكية في حال ألغراض ضريبة الدخل االتحادية  شركة على أنه

 %12األرباح )في حالة وجود شراكة( أو أكثر من  حصة)من حيث القيمة( من رأس المال أو  %12من 

 . للكيان ( وقف الحصص النفعية )في حال )من حيث القيمة( من 

 المعتمدة أسواق األوراق الماليةيتم تداول أسهمه بشكل منتظم في إحدى  كيان

على أنه يتم تداولها شركة اعتبار حصص اليتم  االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية،قانون للوائح وفقا  

من يجب أن تكون أكثر للتأهل، المعتمدة وفقا  للشروط التالية.  أسواق األوراق الماليةبشكل منتظم في إحدى 

رسميا   والقيمة اإلجمالية لألسهم مدرجة في إحدى البورصات المعترف بهاالتصويت  حصصمن  12%

ويجب أن السابقة،  الميالديةخالل السنة  فيها السوق وخاضعة إلشراف السلطات الحكومية في البلد الذي تقع

 الميالديةفي السنة  يوما   02قل عن تال لمدة ( لحجم التداولاألدنى )باستثناء الحد  لشركةيجري تداول أسهم ا

% من 12خالل العام عن كل فئة المتداولة في  همعدد األسلجمالي ويجب أن ال يقل العدد اإلالسابقة، 

 تلك الفئة. المتضمنة في عدد األسهم متوسط 

اعتبار حصص يتم الدولية بين الحكومات المبرمة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقا  لالتفاقية وو

المعتمدة في حال كان هناك حجم  أسواق األوراق الماليةعلى أنه يتم تداولها بشكل منتظم في إحدى شركة ال

وتخضع إلشراف أي بورصة معترف بها رسميا   على أساس مستمر في بالحصص فيما يتعلقعتبر تداول مُ 

 عتبرة لألسهم المتداولة في البورصة.حقق قيمة سنوية مُ ية في البلد الذي تقع السوق فيه وتالسلطات الحكوم

 الكيانات المتعلقة 
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، أو أن خراآل كيانالسيطرة على  له كيان، إما في حال أن الآخر كيانب ُمتعلق  كيان على أنه كيانعتبر اليُ 

لهذا الغرض، تشمل السيطرة بمعناها، الملكية المباشرة وغير  خضعان لسيطرة مشتركة.لكيانين ياكال 

يحق لدولة  ،رغم ما سبق و.كيان% من صالحية التصويت أو القيمة السهمية في ال12المباشرة ألكثر من 

ليسا  الكيانين في حال أن  آخر كيانب متعلق غير  كيان على أنه كياناعتبار الالعربية المتحدة اإلمارات 

 بموجب قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية. الموسعة التابعة في نفس المجموعة عضوين 

 4الملحق 

 بموجب لوائح قانون االمتثال الضریبي. اةمستثنالمؤسسات المالیة الالمصنفة ضمن غیر  جنبیةاألالكیانات 

 مؤسساتالمصنفة ضمن  ككيانات اجنبيه غيرالتي سيتم اعتبارها  لكياناتعن ا نظره عامة مدرج أدناه

 بموجب لوائح قانون االمتثال الضريبي.  اةماليه مستثنال

 
 تأكدعين عليك أن تيت. أي من المذكور أعالهتطبيق من أجل  استيفاؤهايتعين هناك شروط العلم بأن رجى يُ 

 في الواقعباالتفاق مع مستشاريك المختصين حيثما يكون مناسبا ، بأنه قد تم استيفاء هذه الشروط وبأنك 

 .ة ضمن المؤسسات المالية المستثناةالمصنفغير  الكيانات األجنبيةمؤهل لكي تندرج ضمن إحدى فئات 

 شراكةأو يط مؤهل وس على أنه المستثناةضمن المؤسسات المالية  مصنفالغير  يعتبر الكيان األجنبي  (1)

ألغراض الضريبة في الواليات  مصطلحاتوفقا  لما يتم تحديد هذه ال مقتطع ياستثمار وقف أو مقتطعة

 المتحدة.

 المعتمدة أسواق األوراق الماليةيتم تداول أسهمها بشكل منتظم في واحدة أو أكثر من  شركةعندما تكون  (2)

 .يالديةللسنة الم

 

ضمن قانون االمتثال الضريبي األمريكي  التابعة الموسعةالمجموعات  نفس تندرج ضمن شركة (4)

 ( أعاله.2في الفقرة  ) موصوف كيانبوصفها  للحسابات الخارجية 
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نسخها عن طريق التصوير أو غير رونية أو آلية أو إلكت) أو بأي وسيلة نقلها بأي شكل أو نظام استرجاع أو تخزينها في جزئيا   كليا أو

 Page 26 . " )ش.م.ع( مصرف اإلمارات اإلسالمي خطي مسبق من دون الحصول على إذن ذلك(
 

بشكل مباشر أو  ا  مملوك و الواليات المتحدة في األقاليمبموجب قوانين إحدى  نظمو م  أمؤسس  كيانأي   (9)

تم تأسيس ي ذالاألمريكي  األقليم ذالك في  بحسن نية  المقيمينغير مباشر من قبل واحد أو أكثر من 

 فيه.  كيانال

 كما الكيان أنشطة إلى معظمه يستند دخل بمصدر المالية المؤسسات ضمن مصنف غير أجنبي كيان أي (1)

 جنبياأل الكيان عتبري   عام، وبشكل. الخارجية حساباتلل الضريبي االمتثال قانون لوائح في عرفم   هو

غير  أجنبي كيان أنه غير المصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند معظمه إلى أنشطة الكيان

يستند معظمه  دخال   كانالسابقة الضريبية  للسنة كيانلاإلجمالي لدخل المن   %55أقل من  اذا كان  مالي

المحتفظ بها خالل  كيانأصول المن  %55أقل من وفي حال أن  ثابتهعلى أدوات استثمارية وأصول 

يستند معظمه على أدوات استثمارية السنة الضريبية السابقة كانت أصول محتفظ بها لغرض تحقيق دخل 

 وأصول ثابته.

كون عضوا  في مجموعة ذي يوالسيطر عليه مُ  تمويل كيانأو مركز خزينة أو  ةقابض شركةهي  كيانال  (8)

 مبتدئة، أو  شركةالضريبي للحسابات الخارجية(، أو أنها  االمتثالفي قانون  عرفكما هو مُ مالية )غير 

 ستيفاءاالنتيجة اإلفالس، أو مؤسسة غير ربحية. في جميع األحوال، يتعين الدمج أو  تحت التصفيةكيان 

 . 0بموجب الفقرة رقم  ؤهلم كيانك بشروط معينة لكي يتم التعامل معه

، لدىسجل ، أي مُ باشرمال باإلبالغُمكلف  مصنف ضمن المؤسسات المالية أجنبي غير كيان هو كيانال  (4)

 حول مالكه  لمتحدةالضرائب في الواليات امات إلى مصلحة دم معلووضمن جملة أمور أخرى يق

 األمريكيين الرئيسيين. 

، أي المباشر باإلبالغُمكلف ومكفول  مصنف ضمن المؤسسات الماليةأجنبي غير  كيان هو  كيانال  (8)

 كيانعلى التصرف ك وافق آخر كيانو المباشر باإلبالغُمكلفة المالية الغير األجنبية كيانات إحدى ال

 االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية.  ألغراض قانونكافل 

يتعين عليك أن تضمن . من المذكور أعالهأي تطبيق من أجل  يتعين استيفاؤهاهناك شروط العلم بأن رجى يُ 

 قد تم استيفاء هذه الشروط وبأنك في الواقعباالتفاق مع مستشاريك المختصين حيثما يكون مناسبا ، بأنه 

 .ستثناةضمن المؤسسات المالية الم مصنفةالغير  ةاألجنبي فئات الكياناتمؤهل لكي تندرج ضمن 


