
 
Abu Dhabi Commercial Bank - Egypt Status  

Common Standards of Reporting  
ي التجاري  موقف مرص من تطبيق  –بنك أبوظب 

ي للمعلومات 
 
المعايير الموحدة للتبادل التلقائ

يبية  الرصر
Common Standards of Reporting are standards 
issued by the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) as part of 
international efforts to combat cross-border tax 
evasion. 

يبية  ي للمعلومات الضر
 CRSالمعايير الموحدة للتبادل التلقائ 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هي معايير قامت
(OECD)  ي إطار الجهود الدولية المبذولة  بإصدارها

فر
ي لم يب   . عي  الحدود كافحة التهرب الضر
   

These are international standards for the 
automatic exchange of financial information 
between participating countries that have agreed 
to adopt it. These standards have been published 
by the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) supported by G20. 
 

ر و هي  ي للمعلومات المالية بير
معايير دولية للتبادل التلقائ 

ي وافقت عليه واعتمدته
 تم نش  وقد  .البلدان المشاركة الب 

 المعايير من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هذه
(OEDC)  .ين  بدعم من دول مجموعة العش 
 

 

Article 6 of the standard Agreement for 
cooperation in Tax Matters provides a legal 
framework for its implementation at the global 
level aimed to improve tax transparency through 
the exchange of information about the financial 
assets and investments owned by taxpayers in the 
countries participating in the relevant agreements. 
 

لمساعدة المتبادلة ل اإلتفاقية النموذجيةمن  6وتوفر المادة 
يبية  ي المسائل الضر

 إطارا قانونيا لتنفيذه عىل المستوىفر
يبية من اىل  يهدف  العالمي  ر الشفافية الضر تبادل  اللختحسير

 المملوكةاألصول واإلستثمارات المالية المعلومات حول 
ي 
ائب فر ر للضر الدول المشاركة باإلتفاقيات ذات للخاضعير

 .الصلة
 

Since Abu Dhabi Commercial Bank - Egypt is an 
Egyptian joint stock company that is founded in 
accordance to Companies Law No. 43 of 1973 and 
operates as one of the banks operating in Egypt in 
accordance to the license issued by the Central 
Bank of Egypt as per the provision of the Central 
Bank and Banking System Law No. 88 of 2003, it is 
bound by all agreements and conventions 
Internationally concluded by the competent 
authorities in Egypt. 

ي التجاري  كة مساهمة  –وحيث أن بنك أبوظب  مض هو ش 
 و 
ً
كاتمضية منشأة وفقا  3794لسنة  34 رقم قانون الش 

خيص   والي 
ً
ي مض وفقا

ويزاول نشاطه كأحد البنوك العاملة فر
 الصادر له من البنك المركزي المضي 

ً
وأحكام قانون  طبقا

ي رقم 
فإنه  3004لسنة  88البنك المركزي والجهاز المضفر

مها  ي تي 
م بكافة اإلتفاقيات والمعاهادات الدولية الب  ر يلي 

  بمضالجهات المختصة 
 

As the Arab Republic of Egypt is a membership 
in (OECD), but to the present time has not 
entered into an agreement to comply with the 
CRS, which makes our bank not yet committed 
to the regulatory framework resulting from 
such standards 

 لكون جمهورية مض 
ً
 العبيية تمت  بعويية منظمة ونظرا

اال انها وحب  تاريخه لم  OECDالتعاون والتنمية اإلقتصادية 
ام بالمعايير الموحدة للتبادل  ر

تقم بالتوقي  عىل إتفاقية اإللي 
يبية وهو ما يجعل من مضفنا غير  ي للمعلومات الضر

التلقائ 
تبة عىل هذه المعايير  م حب  اآلن بالقواعد الرقابية المي  ر   ملي 

 
In this regard, we confirm that our bank will 
take all necessary measures to adhere to the 
aforementioned standards in the event Egypt 
signs the relevant international conventions. 

ي هذا الصدد بأن مضفنا سيقوم بإتخاذ كافة 
ونؤكد فر

ي حالة توقي  اإلجراءات الالزمة 
ر
ام بالمعايير المذكورة ف ر

لإللي 
 مض عىل المعهادات ذات الصلة

 



 
  
Abu Dhabi commercial bank – Egypt 

  
ي التجاري  مض –بنك أبوطب   

 


