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Expect more

التعريفات
التعاريــف الــواردة فــي هــذا القســم هــي التعاريــف ذات الصلــة بهــذا النمــوذج وليســت قائمــة شــاملة .للحصــول علــى مجموعــة كاملــة مــن التعاريــف ،يرجــى الرجــوع
إلــى كل مــن قانــون االمت�ثــال الضري�بــي للحســابات األجنبيــة (فاتـ�كا)  /المعيــار المشــرك عــن اإلبــاغ التــي علــى شــبكة اإلنرتنــت.

قانون االمت�ثال الضري�بي للحسابات األجنبية (فات�كا)
جغرافيا.
المقيم الخاضع للضرائب في أمريكا  -هو مواطن أمريكي أو أي شخص آخر لديه إقامة (بطاقة خضراء أو وجود جوهري) بغض النظر عن مكان إقامته
ً
حامل البطاقة الخضراء -شخص لديه إقامة دائمة في الواليات المتحدة األمريكية.
المولــود فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة -يعتــر الشــخص المولــود فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة «مواطنــا أمريكيــا» -بالــوالدة أو التجنــس ،مــا لــم يتخلــى الشــخص
ـميا عــن الجنســية األمريكيــة.
رسـ ً
مقيمــا فــي الواليــات المتحــدة لألغــراض الضري�بيــة إذا كنــت تســتوفي اختبــار الحضــور الجوهــري للســنة التقويميــة .للوفــاء
اختبــار التواجــد الجوهــري  -ســيتم اعتبــارك
ً
وفقــا للتالــي:
فعليــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى األقــل
ـدا
ً
بهــذا االختبــار ،يجــب أن ت�كــون متواجـ ً
ً
يوما خالل السنة الحالية ،و
• 31
ً
183يوما خالل فرتة الثالث سنوات التي تشمل السنة الحالية والسنتني السابقتني مباشرة قبلها ،واخذ في االعتبار التالي:
•
ً
• كل األيام كنت حاضرا في السنة الحالية ،و
حاضرا في السنة الثانية قبل العام الحالي
حاضرا في السنة األولى قبل العام الحالي ،و  6/1من األيام التي كنت
•  3/1من األيام كنت
ً
ً

المعيار المشرتك عن اإلبالغ
اإلقامــة الضري�بيــة  -اإلقامــة الضري�بيــة هــي البلــد الــذي تقيــم فيــه  /مســجل لألغــراض الضري�بيــة .ولــكل بلــد قواعــده الخاصــة لتحديــد اإلقامــة الضري�بيــة .لمزيــد مــن
المعلومــات عــن اإلقامــة الضري�بيــة ،يرجــى استشــارة مستشــارك الضري�بــي أو االطــاع علــى المعلومــات المتاحــة فــي بوابــة التبــادل التلقائــي لمنظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة.
()http://www.oecd.org
رقــم المعـ ّـرف الضري�بــي  -رقــم تعريــف شــخصي  /رقــم تعريــف دافــع الضرائــب هــو مزيـ�ج فريــد مــن األحــرف و  /أو األرقــام المخصصــة لــك .بعــض البلــدان ال تصــدر رقــم تعريــف
ضري�بــي ،ولكنهــا قــد تعتمــد علــى أرقــام أخــرى صــادرة مثــل أرقــام الضمــان االجتماعــي أو الت�أمــن .قــد تحتــاج إلــى تقديمهــا إذا طلــب منــك ذلــك .وقــد نشــرت منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة مجموعــة نمــاذج تســاعد فــي تحديــد هويــة دافــع الضرائــب المقبولــة وبدائلهــا.

Definitions
The definitions in this section are the relevant ones related to this Form and are not an exhaustive list. For the complete set of definitions, please refer
to the FATCA / CRS regulations which are on the internet.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Definitions
US Resident - US resident is a US citizen or other person with residency (Green Card or substantial Presence) regardless of where physically resident
Green Card holder - A person with permanent residence status in the USA.
Born in the USA - a person born in the USA is considered a “US Citizen” – by birth or naturalization, unless the person has formally renounced citizenship.
Substantial Presence Test - You will be considered a United States resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for the calendar
year. To meet this test, you must be physically present in the United States (U.S.) on at least:
• 31 days during the current year, and
• 183 days during the 3-year period that includes the current year and the 2 years immediately before that, counting:
• All the days you were present in the current year, and
• 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and 1/6 of the days you were present in the second year before the
current year

Common Reporting Standard (CRS) Definitions
Tax Residency - Your tax residency is the country where you are resident/registered for tax purposes. Each country has its own rules for defining tax
residence. For more information on tax residence, please consult your tax advisor or the information at the OECD automatic exchange portal
(http://www.oecd.org ).
Tax Information Number - A Taxpayer Identification / Information Number (TIN) is a unique combination of letters and/or numbers assigned to you.
Some countries do not issue a TIN, but may rely on other issued numbers such as social security/insurance numbers or company registration num)bers for entities. You may need to provide these if requested. The OECD has published a list of the acceptable Taxpayer Identification Number (TIN
formats and their alternatives.
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