نموذج إقرار ذاتي بقانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية
( )FATCAللمؤسسات المالية
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 Client Nameرﻗﻢ اﻟﺘﺪاول

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ

Client ID

ألغراض قانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية
( )FATCAوبناء على تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
يجب تصنيف جميع الكيانات االعتبارية ضمن فئات محددة .يتعين استخدام
ً
حصـريا من قبل الكيانات االعتبارية على النحو المشار إليه في
هذا النموذج
قانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية (.)FATCA

For the purposes of the United States of America’s (U.S) Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) and on the instructions
of the Central Bank of UAE, all entities must be classified into
specific categories. This form should be used only by entities that
are financial institutions as defined under FATCA.

يرجى العلم أنه من ضمن إجراءات فتح الحساب الجديد المتبعة لدينا،
سنقوم بتدقيق المستندات األخرى المقدمة من قبلك أو المستندات
المتوفرة للعموم ،وقد نطلب منك تقديم مزيد من المعلومات حول
تصنيف قانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية
( )FATCAالذي اخترته 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.

نحن مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في دولة
مرتبطة باتفاقية حكومية (يرجى ملء القسم )1

We are a Financial Institution in the UAE or IGA country
)(fill section 1

نحن مؤسسة مالية في دولة غير مرتبطة باتفاقية حكومية (يرجى ملء القسم )2

)We are a Financial Institution in Non-IGA country (fill section 2

نحن لسنا أعضاء في مؤسسة مالية خارجية (يرجى ملء القسم )3

)We are a non-participating FFI (fill section 3

 .1مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في دولة مرتبطة باتفاقية حكومية
نحن مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة أو في دولة مرتبطة باتفاقية حكومية
للتقيد بقانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن
الحسابات الخارجية ( )FATCAمع الواليات المتحدة؟

ال

 Noنعم

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى إكمال الفقرة ( )1أو ( )2أدناه ،أيهما ينطبق.

(i) Provide the following information:
The country in which you are established (branches of
financial institutions established outside the country of
establishment of their head office entity should state the
)country where the branch is registered

بلد المنشأ (فيما يتعلق بفروع المؤسسات المالية التي أنشئت خارج
الدولة التي أنشئ فيها المقر الرئيسي للكيان االعتباري يتعين ذكر اسم
الدولة التي تم تسجيل الفرع فيها)

و إما:

ً
وفقا للنموذج رقم 1
نحن كيان قد تأسس في دولة ترتبط باتفاقية حكومية
ً
وفقا
ونؤكد بأنه ليس لدينا فروع مؤسسة في دولة ال ترتبط باتفاقية حكومية
للنموذج رقم  ،1وبأننا لم نتسجل لقانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن
الحسابات الخارجية ( )FATCAأو لن نقوم بالتسجيل لقانون االمتثال الضريبي
األمريكي بشأن الحسابات الخارجية ( )FATCAكمؤسسة مالية رائدة مع مؤسسة
ً
وفقا للنموذج رقم .1
مالية عضو تأسست في دولة ال ترتبط باتفاقية حكومية
ً
وفقا للنموذج رقم ،1
مالحظة :بالنسبة للمؤسسات المالية التي أنشئت في دولة ترتبط باتفاقية حكومية
سنطلب منك تقديم رقم التعريف الضريبي الدولي الخاص بك قبل تاريخ  1يناير .2015

Yes

We are a Financial Institution in the UAE
or in a country which has entered into
a FATCA intergovernmental agreement
(IGA) with the United States.

If yes, please complete either (i) or (ii) below, whichever is applicable.

( )1تقديم المعلومات التالية:

تقديم رقم التعريف الضريبي
الدولي الخاص بك،

1. Financial institution in the UAE or IGA country

and either:

أو or

Provide your Global
Intermediary Identification
)Number (GIIN

We are established in a Model 1 IGA country and confirm
that we do not have branches established in a non-Model
1 IGA country and that we have not registered for FATCA
or will not register for FATCA as a Lead FI with a Member FI
that is established in a non-Model 1 IGA country.
Note: For financial institutions established in a Model 1 IGA country,
we will require you to provide your GIIN before 1 January 2015.

( )2نؤكد بأننا مؤسسة مالية غير تابعة لجهة أخرى بموجب االتفاقية
الحكومية المبرمة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة
ً
وفقا له بأننا مؤسسة مالية غير تابعة لجهة
وبين األساس الذي نعتبر
أخرى عن طريق وضع عالمة في أحد الخيارات الثالثة التالية:

(ii) Confirm that we a are non-reporting Financial Institution
under the UAE IGA with the United States and state the
basis for our being a Non-Reporting Financial Institution by
ticking one of the following three options:

نحن مؤسسة مالية غير تابعة لجهة أخرى بموجب الملحق الثاني من
االتفاقية الحكومية المبرمة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات
المتحدة (انظر الكتيب التوضيحي) وقد قمنا بتحديد الفئة التي
تعتبر على أنها تنطبق على هذه الحالة.

We are a Non-Reporting Financial Institution under
)APPENDIX 2 of the UAE IGA (see Explanatory Booklet
and specify the applicable deemed compliant category.

نحن ،بخالف ذلك ،مؤهلون كمؤسسة مالية أجنبية تعتبر متوافقة
مع لوائح قانون االمتثال الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية
(( )FATCAانظر الكتيب التوضيحي) .الملحق رقم  ،2وقمنا بتحديد الفئة
التي تعتبر على أنها تنطبق على هذه الحالة.

We otherwise qualify as a deemed compliant FFI under
)the U.S. FATCA Regulations (see Explanatory Booklet
APPENDIX 2 and specify the applicable deemed
compliant category.

نحن مالك مستفيدون معفيون من الضريبة وفئة المالك المستفيدين
المعفيين من الضرائب المنطبقة علينا هي:

We are an exempt beneficial owner (EBO) and the
)]applicable EBO category is: (see Explanatory Booklet [para:3

(انظر الكتيب التوضيحي [الفقرة رقم .)3

 .2نحن مؤسسة مالية في دولة ال ترتبط باتفاقية حكومية
نحن مؤسسة مالية في دولة لم تبرم اتفاقية حكومية للتقيد بقانون
االمتثال الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية ()FATCA
مع الواليات المتحدة .يرجى إستكمال أحد الخيارات التالية:
( )1نحن أعضاء في المؤسسات المالية األجنبية ورقم التعريف الضريبي
الدولي الخاص بنا هو

2. We are a FI in a non-IGA country
We are a Financial Institution in a country which has not
entered into a FATCA intergovernmental agreement with
the United States. Please complete one of the following:
(i) We are a participating foreign financial institution FFI
and our Global Intermediary Identification Number
(GIIN) is
(ii) We are a deemed-compliant FFI. Please specify
the applicable deemed compliant category

( )2نحن نعتبر مؤسسة مالية أجنبية متوافقة مع معايير التقارير الدولية.
يرجى تحديد الفئة التي تنطبق عليكم
نحن مؤسسة مالية أجنبية متوافقة مع معايير التقارير الدولية ومسجلة
ً
أصوال ورقم التعريف الضريبي الخاص بنا هو
نحن مؤسسة مالية أجنبية معتمدة والفئة المنطبقة علينا هي:
(انظر الكتيب التوضيحي )2-2

ﻧﺤﻦ ﻣــﻼك ﻣﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻌﻔﻴﻮن ﻣــﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣــﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م ،.وإن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻼك اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﻔﻴﻮن ﻣﻦ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﻲ ) :اﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ]اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ (3

We are a Registered Deemed Compliant FFI
and our GIIN is
We are a Certified Deemed Compliant FFI and
)]the applicable category is: (see Explanatory Booklet [APPENDIX 2.2
)iii) We are an exempt beneficial owner )EBO) in respect of
all payments we expect to receive from Emirates NBD
Securities LLC and the applicable EBO category is: (see
)]Explanatory Booklet [para:3

 .3نحن لسنا أعضاء في المؤسسات المالية األجنبية

3. We are a non-participating FFI

أنا/نحن لسنا أعضاء في المؤسسات المالية األجنبية بموجب قانون االمتثال
الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية ( )FATCAباعتبار أننا لم نبرم
اتفاقية مؤسسات مالية أجنبية مع الواليات المتحدة أو ألننا نعتبر من غير
األعضاء وفقا ألحكام االتفاقية الحكومية الواردة في بند “عدم االمتثال الجزئي”.
أﺷﻬﺪ/ﻧﺸﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه ﺻﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ .أؤﻛﺪ/ﻧﺆﻛﺪ ﺑﺄن
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 اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ .أؤﻛﺪ/ﻧﺆﻛﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺄﻧﻨﻲ
ﻗﺪﻣﺖ/ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻫﺬا اﻹﺷﻬﺎد اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ( (FATCAﻃﻮاﻋﻴﺔ ودون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﺸﻮرة أو
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﺄن 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.

I/We are a non-participating FFI under FATCA due to our
not entering into an FFI Agreement with the U.S. or being
deemed to be non-participating under the provisions
of an IGA for substantial non-compliance.
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
أدرك/ﻧﺪرك بأﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ذ.م.م .ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻟﻰ appropriate government authorities and/or other regulatory
authorities locally/internationally, and vide this document.
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ و/أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى،
وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ أﻓﻮ ض/ﻧﻔﻮ ض دون رﺟﻌﺔ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ I/We irrevocably permit Emirates NBD Securities LLC to make such
ّ
ّ
disclosures to any such authorities without obtaining further written
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م .ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
or oral permission from me. This document shall form an integral part
أﻋﻼه دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻣﻨﻲ/
of and always be read in conjunction with the account application
ً
ً
ّ
ﻣﻨﺎ.
form
and
its
underlying
terms
and
ﻳﺸﻚ ل ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ وﻳﻘﺮأ وﻳﻔﺴﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻧﻤﻮذج conditions.
ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺴﺎب واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻪ.

المفوض بالتوقيع

Authorised Signatory
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