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Definitions for the implementation of payment purpose codes 
to the swift messages for the CBUAE website 

 
 

 Residency 
 

 Resident 
o Residents are those individuals and institutions (governmental and non-

governmental) that comprise the domestic economy of the country.  
o Free zones should be treated as residents. 
o All UAE nationals living in the UAE on permanent basis. 
o Foreigners who come to the UAE for work and hold UAE residence visa. 
o Citizens who are on diplomatic and consular missions abroad or studying or 

undergoing medical treatment or touring abroad. 
o Federal and Emirate governments and their agencies (UAE embassies, 

consulates, educational bureaus, trade centers, etc.) operating abroad. 
o All UAE based businesses and industrial enterprises, corporations, financial 

institutions (including banks) and non-profit organizations. 
o Branches and subsidiaries of foreign institutions located in the UAE. 
o Agencies of foreign businesses and their industrial enterprises in the UAE. 
o Staff of international agencies such as UN, their affiliates, etc. 

 

 Nonresident 
o Embassies, diplomatic and consular staff of foreign governments residing in 

the UAE. 
o All foreign governmental agencies/ institutions and their staff located in the 

UAE. 
o Branches and subsidiaries abroad of resident institutions. 
o Offices of international agencies such as UN, their affiliates, etc 
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 تعريفات

 
 

 لمقيما 
o   الحكومية وغير الحكومية( التي تشكل االقتصاد المحلي السكان هم األفراد والمؤسسات(

 .للبالد
o يجب معاملة المناطق الحرة كمقيمين. 
o  جميع مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين يعيشون في دولة اإلمارات العربية

 .المتحدة على أساس دائم
o اإلمارات األجانب القادمين إلى اإلمارات للعمل ولديهم تأشيرة اإلقامة في. 
o  المواطنون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج أو الذين يدرسون أو يخضعون

 .للعالج الطبي أو يقومون بجولة في الخارج
o  الحكومات االتحادية واإلماراتية ووكاالتها )سفارات وقنصليات ومكاتب تعليمية ومراكز

 .تجارية ، إلخ( في الخارج
o  والمؤسسات الصناعية والشركات والمؤسسات المالية )بما في ذلك البنوك( ميع الشركات ج

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنظمات غير الربحية
o  فروع المؤسسات األجنبية الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
o المتحدة وكاالت الشركات األجنبية ومؤسساتها الصناعية في دولة اإلمارات العربية. 
o موظفي الوكاالت الدولية مثل األمم المتحدة والشركات التابعة لها ، إلخ. 

 

 غير مقيم 
o   السفارات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من الحكومات األجنبية المقيمة في اإلمارات

 .العربية المتحدة
o  اإلمارات العربية المتحدةجميع الوكاالت / المؤسسات الحكومية األجنبية وموظفيها في دولة. 
o  فروع المؤسسات الخارجية. 
o إلخ ، لها التابعة والشركات المتحدة األمم مثل الدولية الوكاالت مكاتب 


