نموذج إقرار ذاتي لقانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن الحسابات
الخارجية ( )Fatcaللكيانات االعتبارية
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Date
 Client Nameرﻗﻢ اﻟﺘﺪاول

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ
الضریبة في بلد اإلقامة

Country of Tax Residence

Country of Incorporation

بلد التأسیس

For the purposes of the US Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA), all entities must be classified into specific categories.
Please indicate which category applies to you by ticking one of
the boxes below.

ألغراض ﻗﺎﻧﻮن االمﺗﺜﺎل اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ األمرﯾﻜﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،FATCA
ﯾﺠﺐ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺎت ﻣﺤﺪدة.ﯾﺮﺟﻰ اإلﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻚ ﻣﻦ خالل وﺿﻊ عالمة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه.
یرجى العلم أنه من ضمن إجراءاتنا ذات الصلة بفتح حساب جدید،سنقوم بتدقیق
المستندات األخرى المقدمة من طرفك أو المستندات المتوفرة للعموم،
وقدنطلب منك تقدیم مزید من المعلومات حول التصنیف المتعلق بقانون
االمتثال الضریبي األمریكي بشأن الحسابات الخارجیة الذي قمت باختیاره أدناه.

Please note that, as part of our account onboarding procedures,
we will review other documentation provided by you or
documentation which is publicly available and may seek further
information from you on the FATCA classification you have
selected below.

يرجى تعبئة القسم ذو الصلة فقط.
 .1أنا/نحن “شخصية أمريكية محددة”*

Kindly fill up the relevant section only.
ال

نعم

No

في حال اإلجابة بنعم،یرجى ذكر رقم التعریف الضریبي للمواطنین األمریكیین (رقم التعریف الضریبي/
رقم التعریف الضریبي العالمي)

ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م )ﯾﺮﺟﻰ
اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ  3ﻣﻦ اﻟﻜﺘﯿﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ(

ال

No

Yes

نعم

)If yes, US taxpayer Identification Number is (TIN/GIIN

Yes

في حال اإلجابة بنعم ،یرجى ذكر فئة المالك المستفیدین
المعفیین من الضریبة

)(refer to para 3 of the booklet

ال

No

نعم

Yes

(یرجى الرجوع للملحق رقم  4من الكتیب التعریفي)

)(refer to Appendix 4 of the booklet

ال

No

نعم

Yes

في حال اإلجابة بنعم ،یرجى ذكر رقم التعریف الضریبي العالمي

 .5أؤكد /نؤكد بأنني/بأننا كیان أجنبي غیر مصنف ضمن
المؤسسات المالیة بمصدر دخل یستند معظمه على
أنشطة الكيان

ال

No

نعم

Yes

05.15

5. I/We confirm that we are Active NFFE
If yes, applicable category of Active
)NFFE (refer to para 4.2 of the booklet

ال

No

نعم

Yes

6. I/We confirm that we are Passive NFFE

)(refer to para 4.4 of the booklet

If yes,

في حال اإلجابة بنعم,
6أ .أنا/نحن كیان أجنبي غیر مصنف ضمن المؤسسات المالیة
بمصدر دخل یستند معظمه على أدوات استثماریة وأصول ثابتة
والحصة السیادیة من الكیان لیست مملوكة من قبل شخص أمریكي
أو أشخاص مقیمین في الوالیات المتحدة ویخضعون للضرائب

4. I/We confirm that we are
Direct reporting NFFE
If yes, please provide the GIIN number

في حال اإلجابة بنعم ،یرجى ذكر فئة الكیان األجنبي غیر المصنف
ضمن المؤسسات المالیة بمصدر دخل یستند معظمه على
أنشطة الكيان (یرجى الرجوع للفقرة  2-4من الكتیب التعریفي)
 .6أؤكد /نؤكد بأنني/بأننا كیان أجنبي غیر مصنف ضمن
المؤسسات المالیة بمصدر دخل یستند معظمه على أدوات
استثماریة وأصول ثابتة( .یرجى الرجوع للفقرة  4-4من الكتیب التعریفي)

3. I/We confirm that we are Excepted NFFE
If yes, applicable category of
Excepted NFFE

في حال اإلجابة بنعم ،یرجى ذكر فئة الكیان األجنبي غیر
المصنف ضمن المؤسسات المالیة المستثنى
 .4أؤكد/نؤكد بأنني/أننا كیان أجنبي غیر مصنف ضمن المؤسسات
المالیة تابع مباشرة لمصلحة الضرائب في الوالیات المتحدة

2. I/We confirm that we are Exempt
Beneficial Owner (EBO) in respect of all
payments we expect to receive from Emirates
)NBD Securities LLC (refer to para 3 of the booklet
If yes, applicable category of EBO

(یرجى الرجوع للفقرة رقم  3من الكتیب التعریفي)

 .3أؤكد/نؤكد بأنني/أننا كیان أجنبي غیر مصنف ضمن
المؤسسات المالیة مستثنى

*”1. I/We are a “Specified US Person

)*Entity incorporated in US or US Tax resident (refer to para 2 of the booklet

*كیان مؤسس في الوالیات المتحدة أوشخص مقیم خاضع للضریبة في الوالیات المتحدة (یرجى الرجوع للفقرة رقم  2من الكتیب التعریفي)

 .2أؤكد/نؤكد بأنني/أننا مالك مستفیدون معفیون من
الضریبة فیما یتعلق بجمیع الدفعات التي نتوقع استالمھا من

Client ID

ال

No

نعم

Yes

6a. I/We are a Passive NFFE without
controlling US citizen or US Tax Residents

أو
6ب .أنا/نحن كیان أجنبي غیر مصنف ضمن المؤسسات المالیة
بمصدر دخل یستند معظمه على أدوات استثماریة وأصول ثابتة
والحصة السیادیة من الكیان مملوكة من قبل شخص أمریكي أو
أشخاص مقیمین في الوالیات المتحدة ویخضعون للضرائب وقد
قمت/قمنا بالتسجیل لإللتزام بقانون االمتثال الضریبي األمریكي
بشأن الحسابات الخارجیة للكیانات مباشرة لدى مصلحة الضرائب في
الوالیات المتحدة

ال

OR

No

نعم

رقم التعریف الضریبي العالمي الخاص بنا ھو

Yes

6b. I/We are a Passive NFFE with controlling
US Citizen or US Tax Residents and have
registered for FATCA directly with IRS

Our Global Intermediary Identification Number (GIIN) is
أو

6ت .نحن كیان أجنبي غیر مصنف ضمن المؤسسات المالیة بمصدر
دخل یستند معظمه على أدوات استثماریة وأصول ثابتة والحصة
السیادیة من الكیان لیست مملوكة من قبل شخص أمریكي أو
أشخاص مقیمین في الوالیات المتحدة ویخضعون للضرائب

ال

OR

No

نعم

Yes

6c. We are a Passive NFFE with controlling
persons as US citizens or US tax residents
)(refer to para 4.4 of the booklet

(يرجى الرجوع للفقرة  4-4من الكتيب التعريفي)

في حال اإلجابة بنعم ،يرجى تقديم المعلومات التالية.
رقم التعريف الضريبي للمواطنين األمريكيين
US Taxpayer Identification Number
)(TIN

If yes, please provide the following information

الحصة التي يمتلكها الشخص
األمريكي المسيطر
Share% held by US
Controlling Person

 .7نحن ال ننتمي إلى أي من الفئات المذكورة أعاله إال أن
الكیان ھو شخصیة أمریكیة إعتباریة

نعم

Yes

العنوان

االسم

Address

Name

7. We do not fall within any of the above
categories but the entity is a US person
If so please state the reason:

في حال اإلجابة بنعم ،یرجى ذكر

السبب( :یرجى الرجوع للفقرة رقم  5من
الكتیب التعریفي) .أو سبب انتمائك

)(see explanatory booklet para 5

of why you may fall within any
of the categories

ألي من الفقرات المذكورة أعاله

أﺷﻬﺪ/ﻧﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه ﺻﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ .أؤﻛﺪ/ﻧﺆﻛﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات

دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م أو ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﻦ أي أﺿﺮار ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﺮﺿﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ أو
ﺗﺒﻌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ .أؤﻛﺪ/ﻧﺆﻛﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺄﻧﻨﻲ/أﻧﻨﺎ ﻗﺪﻣﺖ/ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻫﺬا اﻹﺷﻬﺎد اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ) (FATCAﻃﻮاﻋﻴﺔ ودون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أي ﻣﺸﻮرة أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م .أدرك/
ﻧﺪرك ﺑﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ أو ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ أو اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ أو اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺿﺪي أو ﺿﺪ ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ .أدرك/ﻧــﺪرك ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م
ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ و/أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
ض/ﻧﻔﻮ ض دون رﺟﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه
أﻓﻮ
ّ
ّ
اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت إﻟــﻰ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋــﻼه دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ً
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ وﻳﻘﺮأ
ﻳﺸﻚ ل ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
ّ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻣﻨﻲ/ﻣﻨﺎ.
ً
داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺴﺎب واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻪ.
وﻳﻔﺴﺮ

I/We hereby certify that the information provided above is true and
accurate. I/We confirm that under no circumstances shall Emirates NBD
Securities LLC, its employees or its contractors be liable for any direct,
indirect, incidental, special, punitive or consequential damages that may
result in any way from their reliance on the information provided herein. I/
We confirm that I/we have provided this FATCA self-certification willingly,
without advice or help from Emirates NBD Securities LLC. I/We
understand that providing false information, withholding relevant
information or responding in a misleading way may result in the
rejection of the application or other appropriate action taken against me
and/or the applicant. I/We understand that Emirates NBD Securities LLC may
be required to make disclosures in relation to the information
contained herein to appropriate government authorities and/or
other regulatory authorities locally/internationally, and vide this
document. I/We irrevocably permit Emirates NBD Securities LLC to make
such disclosures to any such authorities without obtaining further written
or oral permission from me. This document shall form an integral part of and
always be read in conjunction with the account application form and its
underlying terms and conditions.

المفوض بالتوقيع

Authorised Signatory

For OFFICE USe onlY
Date application received
Authorised by

Signature verified by
Back office

Authorised by
05.15

Updated by

