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 ") الدولیة  المالیة  المؤسسات  األمریكیة وجمیع  اللوائح  یجب على  أنھ  االعتبار  بعین  لقانون FFIsاألخذ  االمتثال   ("
 Key Way Marketsن "). وفقًا لقانون االمتثال الضریبي األمریكي، فإFATCAاالمتثال الضریبي األمریكي ("

LTD   كمؤسسة مالیة دولیة مطالبة بالكشف عن المعلومات ذات العالقة باألشخاص الواجب اإلبالغ عنھم في الوالیات
 المتحدة األمریكیة.

سیحتاج كل األشخاص الواجب اإلبالغ عنھم في الوالیات المتحدة االمریكیة إلى إخطار المؤسسة المالیة الدولیة، حتى 
 درین على االمتثال للوائح قانون االمتثال الضریبي األمریكي. یكونوا قا

 

 . تعریف األشخاص الواجب اإلبالغ عنھم في الوالیات المتحدة األمریكیة:1.1
 مواطن أمریكي (یشمل مواطن ذو جنسیة مزدوجة)   .أ

 أجنبي مقیم في الوالیات المتحدة ألغراض ضریبیة .ب
 شراكة مدنیة .ج
 تعاون مدني  .د
 عقار أجنبي أي عقار عدا  .ه

 أي ائتمان إذا:  

 كانت أي محكمة داخل الوالیات المتحدة قادرة على ممارسة اإلشراف األساسي بشأن إدارة االئتمان، و  .أ
 واحد أو أكثر من األشخاص األمریكیین لدیھم السلطة لمراقبة جمیع القرارات االئتمانیة الھامة  .ب
 أي شخص آخر غیر أجنبي.  .ج

 فل لتقدیم أو عدم تقدیم موافقتك: باألس اإلعالنیرجى مراجعة  

 أنا لست مواطن أمریكي أو مقیم في أمریكا (یشمل مواطن ذو جنسیة مزدوجة)  .أ
 مكان والدتي لیس في الوالیات المتحدة األمریكیة.  .ب
ال أملك محل إقامة أو عنوان بریدي أمریكي حالي (بما یشمل صندوق برید أمریكي أو عنوان أمریكي "نیابة عن  .ج

 شخص")
 أمتلك رقم ھاتف أمریكي حالي ال  .د
 ال أمتلك تعلیمات دائمة لتحویل األموال إلى حساب محفوظ في الوالیات المتحدة األمریكیة   .ه
 ال أمتلك توكیالً عاماً فعال حالي أو سلطة توقیع ممنوحة إلى شخص بعنوان أمریكي  .و
لصاحب .ز الوحید  العنوان  وھو  معلق"  "برید  أو  عن شخص"  "نیابة  عنوان  أمتلك  یالحظ   ال  أن  یجب  الحساب. 

المستثمر أنھ في حال وجود حساب فردي موجود مسبقاً وھو حساب ذو قیمة منخفضة، فلن یتم معاملة عنوان "نیابة 
 عن شخص" خارج الوالیات المتحدة كشخص مقیم أو مواطن أمریكي. 

 ال أمتلك رقم تعریفي ضریبي أمریكي (یشار إلیھا باسم "رقم تعریف ضریبي").  .ح
 



 

 

 . األشخاص الواجب اإلبالغ عنھم حسب معیار اإلبالغ المشترك1.2 
 

المحدودة بجمع واإلبالغ عن   Key Way Marketsتتطلب اللوائح التي تستند إلى معیار اإلبالغ المشترك من شركة  
 معلومات محددة بخصوص اإلقامة ألغراض ضریبیة ألصحاب الحساب.

لتحدید الخاصة  قواعدھا  قضائیة  اإلقامة ألغراض    لكل والیة  أن  تجد  عام، سوف  بشكل  اإلقامة ألغراض ضریبیة. 
ضریبیة ھي الدولة/الوالیة التي تعیش فیھا. قد تتسبب الظروف الخاصة بأن تكون مقیماً في مكان آخر أو مقیم في أكثر 

وجب القانون من دولة/والیة في نفس الوقت (إقامة مزدوجة). إذا كنت مواطن أمریكي أو مقیم ألغراض ضریبیة بم
 األمریكي، فعلیك مراجعة اإلعالن ھنا في قسم قانون االمتثال الضریبي األمریكي الخاص بھذه السیاسة.

إذا كانت إقامتك ألغراض ضریبیة (أو حامل الحساب، إذا استكملت النموذج نیابة عنھم) تقع خارج الوالیات المتحدة  
باإلبالغ   النموذج أو معلومات مالیة أخرى فیما یتعلق  األمریكیة، قد نكون مطالبین قانونیاً  عن ھذه المعلومة في ھذا 

بحساباتك المالیة إلى وزارة المالیة وقد یتبادلون ھذه المعلومة مع السلطات الضریبیة لوالیات أو سلطات قضائیة أخرى 
 .التفاقات حكومیة دولیة لتبادل معلومات الحساب المالي

داء مشورة تتعلق الضرائب. قد یكون مستشارك الضریبي قادراً على مساعدتك في  لیس مسموح لنا كمؤسسة مالیة بإس
اإلجابة عن أسئلة معینة في ھذا النموذج. تستطیع سلطة الضرائب المحلیة الخاصة بك تزودیك بدلیل متعلق بكیفیة تحدید  

 حالتك الضریبیة.

 ب أ،ب أو ج كما ھو موضح أدناه. إذا كان رقم تعریفك الضریبي غیر متاح، یرجى تقدیم السبب المناس

لتبادل المعلومات تلقائیاً، إلى  اتفاقیات موقعة  العثور على المزید، بما في ذلك قائمة الوالیات التي لدیھا  یمكنك أیضاً 
 والتنمیة.جانب تفاصیل عن المعلومات المطلوبة على موقع التبادل التلقائي للمعلومات لمنظمة التعاون االقتصادي 

 یرجى االطالع أدناه على مثال لكیفیة إكمال النموذج. 

تعریفي  رقم التعریف الضریبي  دولة/والیة اإلقامة ألغراض ضریبیة     رقم  وجود  عدم  حال  في 
 السبب أ، ب أو ج ضریبي، أذكر

  xxxx . انجلترا 1
 أ  . الھند  2
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 ال تصدر الدولة/ الوالیة في محل إقامة حامل الحساب رقم تعریفي ضریبي للمقیمین فیھا  - السبب أ

بخالف ذلك، یتعذر على حامل الحساب الحصول على رقم تعریفي ضریبي أو رقم معادل لھ (إذا لم تقم    -  السبب ب
 باختیار السبب، یرجى شرح سبب عدم حصولك على رقم تعریفي ضریبي في الجدول أدناه)

ن المحلي للوالیة الرقم التعریفي الضریبي غیر مطلوب (مالحظة) یرجى اختیار ھذا السبب إذا كان القانو  -السبب ج  
 ذات الصلة ال یطلب رقم تعریفي ضریبي صادر عن ھذه الوالیة)

التالیة سبب عدم قدرتك على الحصول على رقم تعریفي ضریبي إذا اخترت السبب ب   یرجى الشرح في المربعات 
 أعاله.

 إقامة مؤقتة        .1
  
  



 

 

 

وقتك ومساعدتك في ھذه العملیة، أنت اآلن على بُعد خطوة واحدة  في حال موافقتك على اإلعالن أعاله، شكراً لك على  
 من التداول مع شركتنا. 
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