




)CRS( اتفاقية تبادل املعلومات الضريبية املشتركة
منوذج التصديق الذاتي للشركات، الهيئات، السفارات، الوزارات ، املؤسسات والشركات حتت 
التأسيس )يشار اليهم بالـ ”الكيانات القانونية” على ان تشمل جميع احلسابات املشتركة(
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مرخص كمصرف جتزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين املركزي

 :)TIN( حتديد مكان االقامة لالحتياجات الضريبية والرقم التعريفي لدافع الضرائب - )القسم )3
يرجى تعبئة اجلدول التالي موضحا ما يلي:

حتديد اسم الدولة / الدول التي تخضع لقوانينها الضريبية. . 1
رقم التعريف الضريبي )TIN( اخلاص بكل دولة.. 2
اذا كان الكيــان القانونــي )صاحــب احلســاب( ال يخضــع للقوانــن الضريبيــة بــأي دولــة )ليــس لــه اقامــة ضريبيــة(، يرجــى االشــارة بذلــك فــي اخلانــة االولــى مــن اجلــدول ادنــاه . 3

وتزويــد البنــك بعنــوان املقــر الرئيســي للشــركة أو املقــر االداري.  
في حال كان الكيان القانوني مقيم ضريبيا في اكثر من 3 دول يرجى تعبئة منوذج اضافي لذكر باقي الدول التي تقيم فيها.. 4
في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي )TIN( اخلاص بك، يرجى اختيار أي من االسباب التالية )أ، ب او ت( في اخلانة املخصصة لذلك ادناه:. 5

البلد الذي تخضع فيه للقوانن الضريبية ال تقوم بإصدار رقم ضريبي للمقيمن. أ. 
عدم التمكن من احلصول على رقم التعريف الضريبي اخلاص بك )يرجى حتديد السبب في اخلانة املخصصة لذلك ادناه(. ب. 
رقــم التعريــف الضريبــي غيــر مطلــوب )مالحظــة: يتــم اختيــار هــذا الســبب فقــط فــي حــال كان البلــد الــذي يخضــع الكيــان القانونــي فيــه لقوانينــه الضريبيــة ال يتطلــب ج. 

تزويــده برقــم التعريــف الضريبــي(. 
في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي يرجى اختيار السبب من 

القائمة اعاله )أ، ب أو ت(
)TIN( رقم التعريف الضريبي البلد الذي يخضع الكيان القانوني لقوانينه الضريبية 

1

2

3

For legal entities incorporated in Bahrain, please add “Bahrain” at least as a Tax Resident country and add the Corporate CR number as the legal entity TIN.
في حال مت اختيار )ب( أعاله، يرجى حتديد سبب عدم التمكن من تزويد رقم التعريف الضريبي اخلاص بالكيان القانوني في اجلدول التالي:

1

2

3

القسم )4( – االقرار والتوقيع 
اقــر أنــا املخــول بــإدارة احلســاب بالنيابــة عــن الكيــان القانونــي املذكــور أعــاله بــأن كافــة املعلومــات املقدمــة تخضــع للشــروط واالحــكام املنظمــة لفتــح وحتديــث احلســابات لــدى . 1

بنــك الكويــت الوطنــي وانــه ميكــن لبنــك الكويــت الوطنــي اســتخدام ومشــاركة املعلومــات املقدمــة مــن قبلــي.  
أقــر وأوافــق علــى انــه فــي حــال ورود أي استفســارات حــول التــزام الكيــان القانونــي مبتطلبــات اتفاقيــة تبــادل املعلومــات الضريبيــة املشــتركة )CRS( فإنــه ميكــن تقــدمي واســتخدام . 2

املعلومــات الــواردة فــي هــذا النمــوذج أو البيانــات املتعلقــة بحســاب/ حســابات و/أو العمليــات املصرفيــة ويشــمل ايضــاً احلســابات املشــتركة اخلاصــة بالكيــان القانونــي  مبــا 
يتضمــن أي معلومــات عــن رصيــد احلســاب والدفعــات املســتلمة الــى اجلهــات الضريبيــة أو األطــراف ذات الصلــة، وأنــه ميكــن لهــذه اجلهــات / األطــراف ارســال هــذه املعلومــات 

للجهــات الضريبيــة فــي الــدول التــي يخضــع الكيــان القانونــي لقوانينهــا الضريبــة، واملذكــورة أعــاله. 
أقر بأني املخول بالتوقيع عن الكيان القانوني أعاله بخصوص جميع احلسابات بالنسبة لكل احلسابات املتعلقة بهذا النموذج.  . 3
التــزم بــأن أبلــغ بنــك الكويــت الوطنــي » البنــك » كتابــًة عــن أيــة تغيــرات تطــرأ علــى تلــك املعلومــات وحتديثهــا فــي حــال طــرأ أي تغييــر باملعلومــات بشــكل يــؤدي الــى ان تكــون . 4

املعلومــات اعــاله غيــر محدثــة أو غيــر دقيقــة واتعهــد بتقــدمي منــوذج التصديــق الذاتــي محــدث خــالل 30 يومــا مــن تاريــخ حــدوث هــذا التغييــر.

اقر ان كافة املعلومات املقدمة في هذا النموذج صحيحة وكاملة. 

التوقيع: 

االسم: 

التاريخ )يوم / شهر / سنة(:  

مالحظة:  يرجى حتديد الصفة القانونية للشخص القائم بالتوقيع على النموذج. في حال مت التوقيع على النموذج مبوجب توكيل يرجى ارفاق نسخة مصدقة من التوكيل.

الصفة القانونية للموقع علي هذا النموذج: 

V- Dec-2018




