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(حسب نسخة أكتوبر 2021)
شھادة حالة المالك المستفید

الستقطاع الضریبة واإلبالغ عنھا في الوالیات المتحدة (للكیانات)

تشیر المواد إلى قانون اإلیرادات الداخلیة ما لم تتم اإلشارة إلى
خالف ذلك.

 رقم التعریف الضریبي األجنبي غیر مطلوب قانونیًا" ألصحاب الحسابات الملزمین بتقدیم"للحصول على أحدث المعلومات حول التطورات المتعلقة
.رقم تعریف ضریبي أجنبي أو الحصول على الرقم من دولة اإلقامة

انظر التعلیمات للبند 9c.بالنموذج W-8BEN-E وتعلیماتھ – مثل التشریعات التي یتم
المادة 6050Y بشأن اإلبالغ. تم تحدیث ھذه التعلیماتسنھا بعد نشرھا – یرجى زیارة الموقع

IRS.gov/FormW8BENE.لإلشارة إلى استخدام ھذا النموذج من قبل الكیان
(بخالف الشراكة أو اتفاقیة االئتمان البسیط أو االئتمان ذي الملكیة الخاصة)

الذي یكون بائعًا أجنبیًا لعقد تأمین على الحیاة
أو شخًصا أجنبیًا مستفیًدا من استحقاقات وفاة یمكن اإلبالغ

ألغراض اإلبالغ عن الضریبة بموجب المادة 6050Y.اإلرشادات بموجب المادة 1446(و). أضاف قانون
البند 14، المطالبة بمزایا المعاھدات الضریبیة. تم تحدیثالتخفیضات الضریبیة والوظائف المادة 1446(و) التي تقتضي

التعلیمات الخاصة بھذا البند لتشمل البیان المطلوب منعموًما أنھ إذا تم التعامل مع الربح المتأتي من أي تصرف
الكیانات المقیمة في بلد أجنبيبحصة في شراكة بموجب المادة 864(ج)(8) على أنھ ربح

أبرم معاھدة لضریبة الدخل مع الوالیات المتحدةمرتبط فعلیًا، فیجب على المتنازل إلیھ الذي یشتري حصة في

بحیث ال تتضمن قیود على المزایا.ھذه الشراكة من المتنازل غیر األمریكي استقطاع ضریبة تساوي
من المبلغ المحقق عند التصرف ما لم یكن ھناك 10٪

البند 15، المعدالت والشروط الخاصة. تم تحدیثاستثناء من االستقطاع. تتضمن وثیقة وزارة الخزانة رقم
التعلیمات الخاصة بھذا البند لتشمل اإلقرارات(FR 76910 84) الصادرة في 30 نوفمبر 2020 9926

المطلوبة من الكیانات التي تطالب بمزایا المعاھدات على أرباح األعمالالالئحة النھائیة ("الئحة المادة 1446(و)") المتعلقة
 باستقطاع الضریبة واإلبالغ عنھا بموجب المادة 1446(و)،

التجاریة أو المكاسب التي ال تعزى إلى منشأة دائمة،بما في ذلك نقل الحصص في الشراكات
بما في ذلك لشریك أجنبي یحصلالمطروحة للتداول العام.

على مكاسب خاضعة للضریبة بموجب المادة 864(ج)(8)ینطبق استقطاع الضریبة من عملیات نقل الحصص في
 عند نقل حصة في شراكة ستخضع لالستقطاع الضریبيالشركات المطروحة للتداول العام باإلضافة إلى التعدیالت

 بموجب المادة 1446(و)المدرجة في الئحة المادة 1446(و) 1446(أ) على عملیات
عند النقل.النقل والتوزیع التي تحدث في

التوقیع اإللكتروني. تم تحدیث ھذه التعلیمات لتشملI.R.B 361 ینایر 2023 أو ما بعد. انظر اإلشعار 51-2021، 36-2021 01
إرشادات إضافیة واردة في الالئحة النھائیة الصادرة بموجب للمزید من المعلومات.

الفصل الثالث من وثیقة وزارة الخزانة رقم 9890 بشأنتنطبق األحكام الواردة في الئحة المادة 1446(و)
استخدام التوقیعات اإللكترونیة على إقرارات استقطاعالمتعلقة باستقطاع الضریبة من عملیات نقل الحصص في

الضریبة. انظر اإلقرارات في القسم 30 الحقًاالشراكات غیر المطروحة للتداول العام واإلبالغ عنھا بشكل عام
والمادة 1.1441-1(ه)(4)(ط)(ب) من الالئحة.على عملیات النقل التي تحدث بعد 29 ینایر 2021.

تذكیرتم تحدیث ھذه التعلیمات لتشمل استخدام ھذا النموذج من قبل بعض الكیانات
مالحظة: إذا كنت مقیًما في دولة شریكة وفقًا لقانون االمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة  التي تعد متنازلة عن حصة في شراكة تخضع

(أي النموذج 1 من االتفاقیات الحكومیة الدولیة – دولة معاملة بالمثل)، فیمكنلتي تعد متنازلة عن حصة في شراكة تخضع الستقطاع المبلغ المحقق من النقل. انظر
انظر المنشور رقم 515 لالطالع على مناقشة إضافیة بشأن االستقطاع الضریبي حسب 

المادة 1446(و)،
تقدیم معلومات معینة عن الحساب الضریبي

 إلى دولة إقامتك.بما في ذلك تواریخ نفاذ كل حكم.

تعلیمات عامةحكم.
لالطالع على تعاریف للمصطلحات المستخدمة في ھذهالبند 4. تم تحدیث البند 4 "نوع الكیان".

التعلیمات، انظر التعاریف الحقًا.تّم حذف التصنیف العام للحكومة األجنبیة واستبدالھ 

غرض النموذجبتصنیفین محتملین للحكومة األجنبیة: 
تستخدم الكیانات األجنبیة ھذا النموذج إلثبات حالتھا جزء ال یتجزأ من حكومة أجنبیة؛ أو (1)

ألغراض الفصل الثالث والفصل الرابع، فضًال عن بعضأو (2) كیان خاضع للسیطرة من
األحكام األخرى في القانون على النحو الموضح الحقًا في ھذهحكومة أجنبیة. انظر الالئحة المؤقتة.

في ھذه التعلیمات.انظر التعلیمات للبند 4 الحقًا.

یخضع األجانب للضریبة في الوالیات المتحدة بنسبة 30٪البند الجدید 9c. تم إضافة بند جدید 9c "رقم التعریف الضریبي األجنبي غیر مطلوب قانونیًا"

على الدخل الذي یحصلون علیھ من مصادر أمریكیة تشمل: ألصحاب الحسابات الملزمین

ما الجدید؟

التطورات المستقبلیة
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ر�اح � �كون فيها المستلم األ ال ينطبق ع� مدفوعات الفائدة ال��

رات � مقدم المدفوعات اإل�جا
ا ب�س�ة 10 �المائة ��

�
�� ��

رة من       اإلتاوات كة أجن��ة خاضعة للس�ط �� � �ستلمها  ع� مدفوعات الفائدة ال��
� 881(ج)(3) و881(ج)(5)األقساط شخص ذي صلة. انظر المادت��

قد تتطلب ال�سخ المستق�ل�ة من هذا النموذج أن �قوم األشخاص االستحقاقات السن��ة
� يتعلق بها هذا النموذجألجور مقا�ل الخدمات المقدمة أو المتوقعة الذين يتلقون مدفوعات الفائدة ال��

راض األوراق المال�ة � معاملة إق
ب�حدى تلك العالقات المحظورةلمدفوعات ال�د�لة ��

ة �� ر�اح أو دخول سن��ة أو دور�ة ثابتة أو متغ ي م�اسب أو أ
�ع  ��ة ع� إجما�� الم�لغ المدف �� رض هذە ال قد ُ�طلب منك أ�ضا تقد�م النموذج W-8BEN-E للمطال�ة ف

� �موجب المادة 1441 أو  ��� �� اع ال ا عن ط��ق االستقط الغ عن المعلومات المحل�ة  �تم تحص�لها عموم� �اإلعفاء من اإل�
� االحت�ا�� (ب�س�ة االحت�ا��  ع� ذلك الم�لغ. ُ�عد الم�لغ 1442 ��� �� اع ال � النموذج 1099 واالستقط

��
ة إ�  �� ا سواء تم دفعه م�ا � االحت�ا�� �موجب المادة 3406) ألنواع معينة من مسدد� ��� �� اع ال االستقط

الدخل. �شمل هذا الدخل:المالك المستف�د أو إ� شخص� آخر، مثل وس�ط 
ا�ة لمصلحة  �� عائدات الوساطةوك�ل أو 

ا أو أقل).المالك المستف�د      الخصم ع� اإلصدار األص�� (183 يوم�

زاول  � ت ا�ة ال�� �� � المادة 1446(أ) من ال
قصیر األجلتقت��

��ة من �� اع ال ا �� الوال�ات المتحدة استقط ر�� رة أو عم� تجا �ف�ةجا الفوائد ع� الودائع الم
 � �ك األجن�� �� �لحصة القا�لة للتوز�ــــع والخاصة �ال رات أو اإلتاوات الخاصة �مصدر أجن�� ر�اح أو اإل�جا الفوائد أو األ

��ة. �اإلضافة إ� ذلك �� ا والخاضع لل رت�ط فعل�� ا�ة الم �� ن دخل ال
ا�ة  �� زل إل�ه حصة من ال ا ع� المتنا �ط المادة 1446(و) عموم� � أو �ش ��� �� اع ال وك�ل االستقط قدم النموذج W-8BEN-E إ� 

ا�ة مطروحة للتداول العام �� الدافع ق�ل دفع الدخل أو تقي�دە لك. قد يؤدي عدمو الوس�ط �� حالة نقل حصة من 
تقد�م النموذج W-8BEN-E عند طل�ه أن �قتطع الم�لغ المحقق من 

��ــح المتأ�� من النقل  زء من ال � االحت�ا��  لنقل عندما يتم معاملة أي ج ��� �� اع ال � ب�س�ة 30٪ أو �س�ة االستقط ��� �� اع  إ� استقط
ا �موجب المادة 864(ج)(8) رت�ط فعل�� ر�ــح م �ي عليها ع� أنه  �� حاالت معينة عندما تتل�� مدفوعات �

��ا �� �� � الذي �كون  � الشخص األجن�� .�صفة عامة، �ل�� � االحت�ا�� ��� �� اع ال االستقط
راض ا�ة و�قدم النموذج W-8BEN-E ألغ رابع �� زم الفصل ال �اإلضافة إ� متطل�ات الفصل الثالث، �ل

رابع الخاصة المادة 1441 أو 1442 متطل�ات التوثيق   اع بتحد�د حالة الفصل ال و�الء االستقط
اع.�موجب المادة 1446(أ) أو 1446(و) أ�ضا � تتل�� هذە المدفوعات القا�لة لالستقط ال��انات ال��

 ول�ن �� �عض الحاالت،  متطل�ات التوثيق
� طلب النموذج �� المواد 1441 و 1442 ال تطابق مع  ��� �� اع ال وك�ل االستقط  �جوز ل

رابع وتجنب W-8BEN-Eمع متطل�ات التوثيق �� المادة 1446(أ) أو 1446(و)  إلث�ات حالتك �موجب الفصل ال
� ب�س�ة 30٪ ع� هذە المدفوعات.المواد من 1-1.1446 إ� 6-1.1446  ��� �� اع ال االستقط

متطل�ات التوثيق �موجب المادة 1446(أ)
 (f)1.1446-4 �إ (f)1.1446-2 ركة و�عض والمواد من رابع كذلك من المؤسسات المال�ة األجن��ة المشا يتطلب الفصل ال

� تعت�� ممتثلة أن توثق متطل�ات التوثيق �موجب المادة 1446(و) المؤسسات المال�ة األجن��ة المسجلة وال��
أصحاب حسا�ات ال��انات لديها من أجل تحد�د 

� أو دافع الدخل االعتماد ع�  ��� �� اع ال وك�ل االستقط �جوز ل ��� �� اع ال رابع �غض النظر عما إذا �ان االستقط حالتها �موجب الفصل ال
ا ع� أي مدفوعات تتلقاها ال��انات. إذا كنت نموذج W-8BEN-E المع�أ �ش�ل صحيح لمعاملة الدفعة ر�� سا

رت�طة �النموذج W-8BEN-E كدفعة إ� ك�انا لد�ه حساب �� مؤسسة مال�ة أجن��ة، �جوز أن  المؤسسة المال�ة األجن��ة لم
� �كون هو المالك المستف�د من الم�الغ المدفوعة. حيثما  تطلب منك أن تقدم النموذج W-8BEN-E  شخص أجن��

� االعتماد ع� النموذج ��� �� اع ال وك�ل االستقط رابعجوز ل لتوثيق حالتك وفقا للفصل ال
� أو اإلعفاء منه ��� �� اع ال معلومات إضاف�ة. للحصول ع� معلومات  إضاف�ةتطبيق �س�ة مخفضة من االستقط

ا معينة من الدخل وتعلیمات  لوكیل االستقطاع الضریبيإذا تلق�ت أنواع�
تعل�مات طالب النماذج W-8BEN و W-8BEN-Eیجب تقدیم النموذج W-8BEN-E إلى:

.W-8IMY و ,W-8ECI, W-8EXPإعالن أنك المالك المستف�د من الدخل 
�ك  �� من �جب عل�ه تقد�م النموذج W-8BEN-E؟الذي ُ�قدم من أجله النموذج W-8BEN-E أو 

�في شراكة تخضع للمادة 1446     ��� �� اع ال وك�ل االستقط � عل�ك تقد�م النموذج W-8BEN-E إ�  يتع��
� أو اإلعفاء  ��� �� اع ال ا يتل�� م�لغا قا�� لمطال�ة، إن أمكن، �خفض �س�ة االستقط أو الدافع إذا كنت ك�انا أجن���

� � منه �مق�م �� �لد أجن�� ��� �� اع ال � أو يتل�� م�لغا الستقط ��� �� اع  وك�ل استقط � من  ��� �� اع ال لالستقط
��ة الدخل �� رمت معه الوال�ات المتحدة معاهدة ل � وفقا للفصل الثالث أو كنت ك�انا ب ��� �� اع ال ا لالستقط خاضع�

� مؤسسة مال�ة أجن��ة تطلب هذا النموذج
لد�ه حساب ��

� عل�ك تقد�م النموذج W-8EN-E   لـ 6050Y(ب) �جوز لك كذلك استخدام النموذج W-8BEN-E لتحد�د الدخل  يتع��
ا  رت�ط فعل�� رئ��� اس�� غ�� م الجھة المصدرة ما ھو محدد بموجب المادةمن عقد 

 �
ري �� رة أو عمل تجا زاولة تجا � إذا كنت ((iii)(8)1(أ)-1.6050Yم  إلث�ات وضعك األجن��

الغ عن  ا�ة أو اتفاق�ة االئتمان ال�س�ط لوال�ات المتحدة إلث�ات جواز االس�ثناء من اإل� �� ا (�خالف ال ا أجن���
�
ك�ان

� ع� الح�اة هذا الدخل �� النموذج S-1042. انظر المادة  أو االئتمان ذي المل��ة الخاصة) �قوم ب�يع عقد تأم��
�موجب المادة 6050Y(ب) (�اس�ثناء دفعة  (و)(ii)(2)1-1.1461(ج)

ا). انظر المادة من الالئحة رت�ط فعل�� الدخل الم
.1.6050Y-3�مكن أ�ضا استخدام النموذج W-8BEN-E للمطال�ة 

ر�ة وفقا  � لفائدة المحفظة االس�ثما ��� �� اع ال � عل�ك أ�ضا تقد�م النموذج W-8BEN-E إ� الدافع إلعفاء من االستقط يتع��
 ((11)1(أ)-Y�ما هو محدد �موجب المادة 1.6050)للمادة 881(ج). إعفاء فائدة المحفظة االستثماریة

� إذا كنت ك�انا  إلث�ات وضعك األجن��
الغ  يتل�� دفعة من استحقاقات الوفاة القا�لة لإل�
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راض المادة 6050Y(ب) (�خالف   حكومة تا�عة للوال�ات المتحدة وتطالب ألغ
ا�ة أو اتفاق�ة االئتمان ال�س�ط أو االئتمان ذي المل��ة الخاصة)  �� بتطبيق المادة 115(2) أو 501(ج) أو 892 أو 895 أو ل

� �مكن   شهادة" W-8EXP 1443(ب). قدم النموذجالذي يتل�� دفعة من استحقاقات الوفاة ال��
ا �خضع لالستقطاع �موجب الفصل الثالث  رت�ط فعل�� الغ عنها أو دفعة دخل م رىإل� حكومة أجن��ة أو منظمة أجن��ة أخ

الغ عنها �� الوال�ات المتحدة" �د� من ذلك إلث�ات  انظر المادة 1.6050Y-4 من الالئحة ��ة واإل� �� استقطاع ال
رابعال �ستخدم النموذج W-8BEN-E �� الحاالت التال�ة: حقك �� اإلعفاء وتحد�د حالتك �موجب الفصل ال

W-8BEN-E ف�جب تقد�م النموذج
 � � واألجانب المق�م�� � األم��كي�� � ذلك المواطن��

ا (�ما �� ا أم��ك�� المطالبة بمزایا المعاھدة، ویمكنك تقدیم ھذا النموذج إذاإذا كنت شخص�
� � تعامل �أشخاص أم��كي��  فقط في حالة أنك شخص أجنبي معفىوال��انات ال��

رقم و�ث�ات اله��ة من استقطاع االحتیاطي حجب أو توثیق الفصل 4 الخاص بكمثل ال
رت  � أجن��ة اختا كة تأم�� �� حالة. على سبیل المثال، منظمة أجنبیة معفاة من الضرائبذا كنت 

 . بموجب المادة 501 (ج) تلقي إیرادات اإلتاوات غیر المتأتیة�موجب المادة 953(د) أن تعامل كشخص أم����
 � ��� �� وك�ل االستقطاع ال معفاة ألنھا خاضعة للضریبة كأعمال تجارة ال صلة لھادم النموذج ل

W-9  د� من ذلك إلث�ات حالتك كشخص أم���� ح�� إذا كنت� � ��� �� دخل مؤهل لخفض �س�ة االستقطاع ال
رابع. راض الفصل ال ���ة، ف�جب تقد�م النموذج تعد مؤسسة مال�ة أجن��ة ألغ �� موجب بند اإلتاوات من المعاهدة ال

ا غ�� مق�م. ف�د� من ذلك، استخدم  ا أجن��� � عل�ك استخدام النموذج .W-8BEN-Eإذا كنت شخص�  إذا كنت W-8ECI يتع��
ا (ع� س��ل المثال النموذج W-8BEN "شهادة الحالة األجن��ة للمالك المستف�د  رت�طا فعل�� تتل�� دخ� م

الغ عنها �� الوال�ات المتحدة  ��ة واإل� �� ر�ة غ�� معفاة الستقطاع ال دخل من أ�شطة تجا
� ��� �� راد)" أو النموذج 8233 "اإلعفاء من االستقطاع ال ر�ة من القانون (أف �موجب مادة سا

� ينقل ع� أجور الخدمات الشخص�ة المستقلة (و�عض  � عك�� أجن�� إذا كنت ك�ان هج��
� غ�� مق�م" � �ال��ان للمطال�ة الخدمات غ�� المستقلة) لشخص أجن�� الوثائق المقدمة من المساهم��

���ة �الن�ا�ة عنهم. �د� من ذلك، قدم  االفراد حسب االقتضاء �� زا�ا المعاهدة ال �م
�ع أو تدفق خالل  � استخدام ذا كنت ك�ان منفصل أو ف � عك�� أجن�� النموذج W-8IMY. �ما ال �جوز ألي ك�ان هج��

���ة ن�ا�ة عن نفسهإذا كنت كیان منفصل  خالل الكیان ألغراض الضریبة في الوالیات المتحدة. لكن یجوز	 �� زا�ا المعاهدة ال هذا النموذج لمحاولة المطال�ة �م
انظر ال��انات الهجينة العكس�ة األجن��ة الحقاستخدم هذا النموذج إذا كنت ك�انا منفص� أو تدفق 

رابع  ا�ة أجن��ة خالل ال��ان و�ستخدم هذا النموذج فقط لتوثيق حالتك وفقا للفصل ال �� إذا كنت 
ا لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة) أو إذا  � �قوم �االستقطاع �المع�� المقصودألنك تمتلك حسا�� أو ائتمان أجن��
زا�ا المعاهدة  ا�ة للمطال�ة �م �� �� المواد من 1441 إ� 1443 واللوائح المصاح�ة لهاكنت ك�انا منفص� أو 

��ة �� � خاضع لل ���ة ألنك ك�ان هج�� ��     �د� من ذلك، قدم النموذج W-8IMYل
� ���ة. انظر ال��ان الهج�� �� راض المعاهدة ال ا ألغ ا ذا مل��ة خاصة مق�م� ا�ة أجن��ة أو ائتمانا أجن��� �� إذا كنت 

زا�ا المعاهدة تحت بند التعل�مات الخاصة الحقا راض المادة 1446(أ)المطالب �م �قدم وثائق ألغ
راض      �د� من ذلك، قدم النموذج W-8IMY و المصاح�ة لهجوز أ�ضا للتدفق خالل ال��ان استخدام هذا النموذج ألغ

رك � مدفوعات مشا
الوثائقتوثيق نفسه �متل��

راض المادة 6050W. إذا كنت ك�انا منفص� ا ذا مل��ة ألغ ا�ة أجن��ة أو ائتمانا أجن��� �� إذا كنت 
�ع لمؤسسة مال�ة أجن��ة ردي أو ف راض ا مالك ف ا�ة ألغ �� � ال

زل عن حصة �� خاصة �قوم �التنا
ا تقد�م ا أجن��� ردي إذا �ان شخص� � ع� المالك الف

 من ذلك، قدم النموذج W-8IMYفي����
ً

المادة 1446(و). �د�
إذا كنت فرع أجنبي لمؤسسة مالیة أمریكیة تعد مؤسسة مالیة أجنبیةالنموذج W-8BEN أو النموذج W-8BEN-E (ع� النحو المناسب). إذا �ان 

W-9 تقد�م النموذج �
ا، في���� ا أم��ك�� ردي شخص� �ع وس�ط مؤهل)لمالك الف  (�خالف ف

� أن تقدم
ا�ة، في���� �� راض إذا كنت  �موجب النموذج 1 من االتفاق�ات الحكوم�ة الدول�ة المعمول �ه. ألغ

 � و�الء االستقطاع، �مكنك تقد�م النموذج W-8IMY "شهادة وس�ط أجن�� تع��ف نفسك ل
�ع أم��ك�ة معينة  � أو أف النموذج W-9 لتوثيق وضعك �� الوال�ات المتحدةتدفق خالل ال��ان أجن��

الغ عنها �� الوال�ات المتحدة ��ة واإل� �� وك�ل االستقطاعالستقطاع ال تقد�م النموذج W-8BEN-E إ� 
رادات الداخل�ة. �د� من ذلك، إذا كنت تعمل كوس�ط (أي ال تعمل  رة اإلي رسل النموذج W-8BEN-E إ� دائ ال ت

قدمه للشخص الذي �طل�ه منك. �ش�ل عاملحسا�ك الخاص ول�ن لحساب آخ��ن 
) أو كوس�ط مؤهل  � أو و�� وك�ل أو شخص مع��ّ س�كون ذلك الشخص هو الذي تتل�� منه الدفعة ك

وك�ل مشتقات مؤهل) ا�ة تخصص  (�ما �� ذلك وس�ط مؤهل �عمل ك �� الذي �ق�د الم�لغ لحسا�ك أو 
راض أوراق مال�ة مؤهلة دخ� لك. قد تطلب منك المؤسسة المال�ة األجن��ة أ�ضا هذا النموذج و كجهة إق

لتوثيق حالة حسا�ك.  قدم النموذج W-8IMY �د� من ذلك.
ا  رت�طا فعل�� وك�ل االستقطاع؟ذا كنت تتل�� دخ� م م�� �جب تقد�م النموذج W-8BEN-E إ� 

ري �� الوال�ات المتحدة رة أو عمل تجا زاولة تجا م
ا�ة �� ا إل�ك من خالل  ق�ل سداد الدفعة لك أو تقي�دها إ� حسا�ك ما لم �كن مخصص�

أو تخص�صها. إذا لم تقدم هذا النموذج، �دً� من ذلك، قدم  النموذج W-8ECI "شهادة ادعاء 
ا رت�ط فعل�� � �أن الدخل م ��ة �معدل 30٪ شخص أجن�� �� وك�ل االستقطاع إ� استقطاع ال فقد �ضطر 

ري �� الوال�ات المتحدة رة أو عمل تجا زاولة تجا رابع) أو معدل االستقطاع االحت�ا��م � الثالث أو ال (�ما هو منصوص عل�ه �موجب الفصل��
أو المعدل المنصوص عل�ه �موجب المادة 1446. إذاإذا أصبح أي دخل قدمت �س��ه 

ا، ف�عد هذا  رت�طا فعل�� �ع واحد من الدخل من النموذج W-8BEN-E م أ��� من ن
 W-8BEN-E ا �� الظروف النموذج � �� وك�ل استقطاع واحد ب�نما تطالب �استحقاقات مختلفةغ

رە ولم یعد صالحا وك�ل االستقطاع وفقا لتقدي فقد �طلب منك 
ا ن�ا�ة عن حكومة أجن��ة أو منظمة  �ع من أنواع الدخلإذا كنت متقدم� تقد�م نموذج W-8BEN-E ل�ل ن

 � زي أجن�� رك �ش�ل عام، �جب تقد�م النموذج W-8BEN-E �ش�ل منفصل ول�ة أو بنك إصدار م
ائب أو مؤسسة خاصة أجن��ة أو �� .منظمة أجن��ة معفاة من ال � ��� �� وك�ل استقطاع  ل�ل 
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إ� 1.1001-5 من الالئحة) والمادة 752 (�ما �� ذلكمالحظة: إذا كنت تملك الدخل مع شخص واحد أو أ���
المواد من 1.752-1 إ� 1.752-7 من الالئحة). انظر المادة األشخاص ، سیتم التعامل مع الدخل عن طریق االستقطاع

� هو المالك المستف�د  المادة 1.1446(و)-2(ج)(2) من الالئحةمملوك لشخص أجن��
W-8BEN-E أو W-8BEN الم�لغ المحقق من نقل حصة من الدفعة فقط إذا تم توف�� النموذج 

رى معمول بها) من ق�ل �ل من  (�ما هو محدد �� المادة 1.6045-1(د)(5) من الالئحة) المدفوعة أو (أو أي وث�قة أخ
. س�تم التعامل مع الحساب �صفته حساب أم����  � �ك أو الوس�ط (حسب االقتضاء) المال��� �� المق�دة لل

� تطلب هذا النموذج إذا �ان أي  رابع من ق�ل المؤسسة المال�ة األجن��ة ال�� راض الفصل ال زل عن الحصة. الم�لغ المحقق من ألغ المتنا
ا محددا  ا أم��ك�� ا�ة مطروحة من أصحاب الحساب شخص� �� ر�اح  توز�ــــع أ

و�ا من ك�ان ا ممل زى إ� ك�انا أجن��� زء الذي ُ�ع الج
رابع). ا�ة (ع� النحو المحدد�� الوال�ات المتحدة (ما لم يتم اس�ثناء الحساب من حالة الحساب األم����  الفصل ال �� ا��� لل �� صا�� الدخل ال

راض �موجب المادة 1.1446(و)-4(ج)(2)(iii) من الالئحة).ألغ
الم�الغ الخاضعة لالستقطاع �موجب الفصل الثالث: تغیر في الظروف  إذا أدى أي تغیر

المبلغ الخاضع للفصل 3 لالستقطاع ھو مبلغلظروف إ� جعل أي معلومات �� النموذج 
 W-8BEN-E راض الم�الغ المتأت�ة من مصادر داخل الوال�ات المتحدة ع� ش�ل ثا�ت  الذي قدمته غ�� صح�حة ألغ

رابع، ف�جب عل�ك إخطار  دخل سنوي أو دوري أو قا�ل للتحد�د الفصل الثالث أو الفصل ال
� تحتفظ  ما لم یكن PTP بما في ذلك ھذا المبلغ في توزیع)وك�ل االستقطاع أو المؤسسة المال�ة ال��

ا من التغ�� �� الظروف من خالل  ر�اح ا�حسا�ك �� غضون 30 يوم� �ما �� ذلك الم�لغ المتأ�� من األ
في الدخل اإلجمالي ، بما في ذلك الفائدةتقد�م الوثائق المطل��ة �� 

رات واإلتاوات واألجورلمادة 1.1471-3(ج)(6)(ii)(ه)(2)  انظر المادة ر�اح واإل�جا واأل
الع(ii)(4)1-1.1441(ه) ال �شمل الم�الغ الخاضعة لالستقطاع �موجب الفصل الثالث  (د) من الالئحة لالط

راض الفصل الثالث والمادة 1.1471-3(ج)  � ال تكون من الدخللظروف ألغ الم�الغ ال��
(ii)رابع راض الفصل ال الممتل�ات (�ما �� ذلك الخصم �سعر السوق (ه) ألغ

رىتحذير! وأقساط عقود الخ�ار)، فض� عن بنود الدخل المحددة األخ
رابع  � تطالب ب�ث�ات الحالة وفقا للفصل ال المنصوص عليها �� المادة 1.1441-2 من الالئحة (مثل ف�ما يتعلق �المؤسسة المال�ة األجن��ة ال��

 �
�ف�ة والخصم ع� إصدار أص�� قص�� األجل�موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها، فإن التغ�� �� الفائدة ع� الودائع الم

� تكون فيها  راض المادة 1446(أ)، فإن الم�لغ الخاضع  الظروف �شمل الحالة ال�� ألغ
� تق�م فيها  � تأسست فيها المؤسسة المال�ة األجن��ة أو تلك ال�� � من الدولة ال�� �ك األجن�� �� لالستقطاع هو حصة ال

رجة �� قائمة � من النموذج) مد
ا.  (أو الدولة المحددة �� القسم الثا�� رت�ط فعل�� ��ة والم �� ا�ة الخاضع لل �� من دخل ال

عامل ع� أنه لديها اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة 
ُ
� ت راض المادة 1446(و)، فإن الم�لغ الخاضع ال�� وألغ

ر�ة المفعول ومن ثم تحذف من تلك القائمة أو عندما  لالستقطاع هو الم�لغ المحقق عند نقلسا
ا�ةتغ�� وضع الفات�ا للدولة المذكورة (ع�  �� حصة �� ال

�س��ل المثال، من النموذج 2 إ� النموذج 1).  رى غ�� تلك ال�� المالك المستف�د: �ال�س�ة للمدفوعات األخ
-www.treasury.gov/resource-center/tax  را�ط بتخف�ض معدل االستقطاع لها أو اإلعفاء منها يتم االحتفاظ �قائمة االتفاق�ات ع� ال

policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspxالمطالب بھ بموجب معاھدة ضریبة الدخل ، المالك المستفید
ا الشخص المطلوب منه انتهاء صالح�ة النموذج W-8BEN-E.  �ظل النموذج  �ش�ل عام من الدخل هو عموم�

W-8BEN-E  � راض الفصل�� ا ألغ راج الدفعة ضمن بند الدخل اإلجما��  صالح� ���ة �� الوال�ات المتحدة إد �� الم�ادئ ال
ر�ــــخ توقيع النموذج  ة ت�دأ من تا �� رابع لف � ال �عد الشخص مال�ا ثالث وال ��� �� رار ال �� اإلق

الدخل عندما يتل�� ذلك الشخص ح�� اليوم األخ�� من السنة التق��م�ة الثالثة الالحقة لذلك، 
وك�ل أو و��ما لم �حدث أي تغ�� �� الظروف  � أو  الدخل �صفته شخص مع��ّ

ركته �� المعاملةمما �جعل أي معلومات �� النموذج غ�� صح�حة. ع� س��ل المثال رد وس�ط يتم تجاهل مشا �كون الشخص مج
�� المعاملة. �� حالة الم�الغ المدفوعة �ظل النموذج W-8BEN الموقع �� 30 س�تم�� 2014 

ا ح�� 31 د�سم�� 2017 � ال �ش�ل دخ�، تحدد المل��ة المستف�دة صالح� ال��
 W-8BEN-E تحدد �ما لو �انت الدفعة دخ�مع ذلك و�� ظل ظروف معينة، �ظل النموذج 

ا إ� أجل غ�� مس� �� غ�اب أي تغ�� ��  ر�� ا�ات األجن��ة واتفاق�ات االئتمان ال�س�ط واالئتمان سا �� ال تعد ال
ا�ة أو االئتمانالظروف. انظر المواد 1.1441-1(ه)(4)  �� �ع لل ذو المل��ة الخاصة األجن��ة  المدف

(ii) (ج)(6)و1.1471-3(ii) ة صالح�ة �� الع ع� ف ذو الملكیة الخاصة األجنبیة للشراكة أو االئتمان من الالئحة لالط
. رابع ع� التوا�� � الثالث وال راض الفصل�� ا�ة األجن��ة ألغ �� �ع لل وعادة ما �كون المال�ون المستف�دون من الدخل المدف

ر�ف �ك نفسه التعا �� �طة أال �كون ال �� �اء فيها،  �� هم ال
ا�ة أو اتفاق�ة ائتمان �س�طصاحب الحساب صاحب الحساب ھو عموما: �� رة عن  نفسه ع�ا

رج أو المحدد ع� أنه صاحب أو مالك  وك�ل آخر. المال�ون المستف�دون من الدخللشخص المد رشح أو  م
ا�ة  �� راج ال . ع� س��ل المثال، إذا تم إد �ع إ� اتفاق�ة ائتمان �س�ط أجن��ة (أي اتفاق�ة ائتمان أجن��ة الحساب الما�� الدخل المدف

، فإن  ا كصاح�ة أو مال�ة لحساب ما�� �ما هو منصوص عليها �� المادة 651(أ)) هم عموم�
�اء فيها �� ا�ة �� صاح�ة الحساب ول�س ال �� ا�ة أجن��ة ل �� المستف�دون من اتفاق�ة االئتمان إذا لم �كن المستف�د 

رشح اوومع ذلك، فإن الحساب الذي �متل�ه ك�ان منفصل  أو اتفاق�ة ائتمان �س�ط أو ذي مل��ة خاصة أجن��ة او م
�ع إ� �خالف ال��ان المنفصل الذي ُ�عامل ع� أنه  وك�ل آخر. المال�ون المستف�دون من الدخل المدف أو 

رابع) ُ�عامل �ما وأنه  راض الفصل ال اتفاق�ة ائتمان اجن��ة(أي اتفاق�ة ائتمان أجن��ة ؤسسة مال�ة أجن��ة ألغ
يتم فيها معاملة �امل الدخل حساب المالك الوح�د لل��ان.

منه �أنه مملوك من ق�ل المانح أو شخص آخر �موجب المواد المبلغ المحقق: ألغراض المادة 1446(و)
رف الم�لغ المحقق من نقل حصة �� ا األشخاص الذين تتم معاملتهم �مالك التفاق�ة ُ�ع من 671 إ� 679) هم عموم�

�ع الشراكة بخالف PTP ھي كما ھو محدد بموجب االئتمان المال�ون المستف�دون من الدخل المدف
اتفاق�ة ائتمان معقد أجن��ة (أي اتفاق�ة ائتمان أجن��ة ل�ست  المادة 1001 (�ما �� ذلك المواد من 1-1.1001 
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 قد يتم معاملة �عض ال��انات المنفصلة اتفاق�ة ائتمان �س�ط أو ائتمان ذي مل��ة خاصة أجن��ة) هو االئتمان ذاته
راض المادة 1446(أ) أو 1446(و) یجوز معاملة األغراض كمقیمین في المعاھدة ألغراض�ش�ل عام وألغ

���ة تنطبق قواعد المالك المستف�د ذاتها، �اس�ثناء أنه �موجب  �� زا�ا المعاهدة �موجب معاهدة  المطال�ة �م
� ع� اتفاق�ة االئتمان ال�س�ط األجن��ة  اف بها �مؤسسات مال�ة أجن��ة �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة المادة 1446(أ) أو 1446(و) يتع�� �� أو قد يتم االع

���ة تقد�م النموذج W-8BEN-E �األصالة عن نفسها �� زا�ا المعاهدة ال � الذي �طالب �م � ع� ال��ان الهج�� معمول بها. يتع��
���ة �األصالة عن نفسه تعبئة النموذج W-8BEN-E.ول�س �الن�ا�ة عن المستف�د من هذا االئتمان. �� ال

ركة أجن��ة  �ع إ� ت زا�ا المعاهدة تحت بندلمالك المستف�د من الدخل المدف � المطالب �م انظر ال��ان الهج��
كة ذاتها �� التعل�مات الخاصة الحقاهو ال

ركة أم��ك�ة  ا�ة أم��ك�ة أو اتفاق�ة ائتمان أم��ك�ة أو ت �� �جوز ألي ك�ان منفصل لد�ه مالك أم���� أو ك�ان منفصل امل الدفعة المقدمة إ� 
�جوز ألي ك�ان منفصل لد�ه مالك أم���� أو ك�ان منفصل �صفتها دفعة إ� مستف�د أم����

وك�ل  كة األم��ك�ة  �� ا�ة أو اتفاق�ة االئتمان أو ال �� � (ألنه �قع �� نفس ال�لد الذي يوجد ب أن تزود ال
القسم الثا��

) تقد�م هذا الستقطاع بنموذج W-9 يتعلق �ال��ان ذاته. إال أنه  رقم تع��ف وس�ط عال�� ف�ه مال�ه الوح�د ول�س لد�ه 
راض المادة 1446(أ)، ال �جوز التفاق�ة ائتمان  النموذج إ� مؤسسة مال�ة أجن��ة فقط لتوثيق نفسه وألغ

وك�ل االستقطاع  رابع. و�� مثل هذە الحالةزو�د  راض الفصل ال ألغ
� ع� ال��ان المنفصل تعبئة القسم األول �ما لو �ان النموذج W-9. و�د� من ذلك، �جب ع� ال��ان تقد�م 

ي����
� له تعبئة البند 3.لنموذج W-8 أو النموذج W-9 المعمول �ه ف�ما يتعلق

مال�ا مستف�دا وال ي����
:المانح أو المالك، حسب االقتضاء، وفي حالة : �شمل الحساب الما�� الحساب الما��

زء الذي    حساب إ�داع لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة.تقد�م ب�ان �حدد الج

حساب وصا�ة لدى مؤسسة مال�ة أجن��ةُ�عامل ع� أنه مملوك ل�ل شخص �� حالة اتفاق�ة االئتمان
راض المادة 1446(و)، �جب ع� المانح أو المالك تقد�م  حقوق المل��ة أو فوائد الديون (�خالف الفوائد المتداولة �انتظام ألغ

ر�ةالنموذج W-8 أو النموذج W-9 المعمول �ه إلث�ات حالته  �� سوق أوراق مال�ة معتمد) �� ال��انات االس�ثما
زانة والم�لغ المحقق القا�ل للتخص�ص للمانح أو المالك، را�ز الخ �ات القا�ضة أو م �� و�عض ال

أو المؤسسات المال�ة ع� النحو المحدد �� المادة ما �مكن تقد�مه أ�ضا من ق�ل اتفاق�ة 
5-1.1471(ه) من الالئحةاالئتمان �الن�ا�ة عن المانح أو المالك

رادات الداخل�ة � �الق�مة النقد�ة.الفصل الثالث: الفصل الثالث من قانون اإلي        �عض عقود التأم��
    عقود االستحقاقات السن��ة.استقطاع الضریبة من األجانب غیر المقیمین والشركات

رد اس�ثناءات األجن��ة). يتضمن الفصل الثالث المواد من  رابع، ت راض الفصل ال وألغ
� 1445 و1446. ا 1441 إ� 1464، �اس�ثناء المادت�� ���� �� للحسا�ات مثل �عض حسا�ات التوف�� المفضلة 

رادات الداخل�ة رابع من قانون اإلي رابع: الفصل ال �ات الفصل ال �� � ع� الح�اة ألجل وحسا�ات ال وعقود التأم��
الغ ل�عض الحسا�ات األجن��ة) ائب إلنفاذ اإل� �� وحسا�ات الضمان و�عض عقود المستحقات السن��ة .(ال

رابع المواد من 1471 إ� 1474. وط معينة. انظر يتضمن الفصل ال تخضع هذە االس�ثناءات ل��
المادة 1.1471-5(ب)(2) من الالئحة. �ما �مكن أ�ضاإلى 1474

رابع: حالة الشخص �صفته شخص اس��عاد حسا�ات من تع��ف الحساب الما�� �موجب الحالة وفقا للفصل ال
اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها.شخص أم���� أو شخص أم���� محدد 

ركة أو مؤسسة مال�ة أجن��ة  � أو مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا رد أجن�� المؤسسة المالیة:  مؤسسة مالیة بشكل عامو ف
� أو مؤسسة مال�ة أجن��ة 

زع مقّ�د أو مالك مستف�د مع�� ك�ان �مثل مؤسسة إ�داع أو مؤسسة مو
ركة أو مؤسسة مال�ة �� ت�ع�ات  �  مشا كة تأم�� �� ري أو  وصا�ة أو ك�ان اس�ثما

� غ�� ما�� وغ�� فعال. � غ�� ما�� مس�ث�� أو ك�ان أجن�� ) تصدرك�ان أجن�� � كة تأم�� �� كة قا�ضة ل ��  (أو 
 تأمينا �ق�مة نقد�ة أو عقود استحقاقات سن��ة. انظر مؤسسة مال�ة أجن��ة تعت�� ممتثلة: وفقا للمادة 1471(ب)(2)،

المادة 1.1471-5(ه) من الالئحةتعت�� �عض المؤسسات المال�ة األجن��ة ممتثلة للوائح 
رابع دون الحاجة إ� الدخول �� اتفاق�ة  ال یُعامل الكیان االستثماري المسجل في تبعیة للوالیات�موجب الفصل ال

 � رادات الداخل�ة. إال أنه يتع�� رة اإلي المتحدة كمؤسسة مالیة إن لم یكن أیًضا مؤسسة إیداع أومؤسسة مال�ة أجن��ة مع دائ
مؤسسة وصایة أو شركة تأمین محددة، ویُعتبر بدًال من ذلكیطلب من مؤسسات التمویل األجنبي التي تعتبر متوافقة معھا التسجیل لدى

. و�شار إ� هذە   رقم تع��ف وس�ط عال�� رادات الداخل�ة والحصول ع�  رة اإلي كیان أجنبي غیر مالي في تبعیات الوالیات المتحدة. إذا لمئ
یتمكن ھذا الكیان من أن یصبح مؤھًال ككیان أجنبي غیر ماليالمؤسسات المال�ة األجن��ة �المؤسسات المال�ة األجن��ة المسجلة

مستثنى كما ھو موضح في المادة 1.1472-1(ج)(1) منانظر المادة 1.1471-5(و)(1) من الالئحة
ري الذي لد�ه مالك واحد بما في ذلك كیان أجنبي غیر مالي مستثنى في تبعیات الوالیات المتحدة)،ال��ان المنفصل: ُ�عت�� ال��ان التجا الالئحة (

كة �موجب المادة  �� فیجب علیھ اإلفصاح عن مالكیھ األمریكیین الرئیسیین باستخداموالذي ال ُ�عت�� 
301.7701-2(b) ھذا التعریف (تطبیق الحد األدنى بنسبة 10٪) بموجب المادة 1.1473-1(ب)(1).من الالئحة ك�انا منفص� عن مال�ه 

�ال �قدم ال��ان المنفصل عادة   المؤسسة المال�ة األجن��ة: ك�ان أجن��
وك�ل االستقطاع. و�د� من ذلك،  المؤسسة  تعني كیانا أجنبیا مالیاالنموذج W-8BEN-E إ� 

الموسسة�قدم مالك هذا ال��ان الوثائق المناس�ة 
ا: ُ�عامل ال��ان ع� أنه إذا W-8BEN-E مثل النموذج) ال��ان الشفاف مال��

ا). ومع ذلك، إذا �ان ال��ان المنفصل  ا ف�ما يتعلق ب�ند من بنود الدخل الذي �ان المالك ك�انا أجن��� شفاف مال��
رج � ع�لذي يتل�� دفعة قا�لة لالستقطاع مؤسسة مال�ة أجن��ة خا ���ة عندما يتع�� �� زا�ا المعاهدة ال تطالب من أجله م

رقم تع��ف وس�ط عال�� خاص �ه راعاة حصصهم لد تأس�س المالك الوح�د أو �ان لد�ه  � �� ال��ان و�ش�ل مستمر م المساهم��
� من 

ا بتعبئة القسم الثا�� زم� � مل �ع لل��ان �ش�ل منفصل فس�كون مال�ه األجن�� �� بند من بنود الدخل المدف
 سواء تم توز�عه أم ال. �ما �جب عليهم النموذج W-8BEN-E لتوثيق حالة ال��ان المنفصل 

رابع تحد�د طب�عة بنود الدخل �ما لو �انت الذي يتل�� الدفعة وفقا للفصل ال
ة من المصادر  �� �انت قد تحققت م�ا

ا�ات والصناديق �� � �حققها ال��ان. ع� س��ل المثال، تعت�� ال ال��
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ركة: مؤسسة مال�ة واتفاق�ات االئتمان ال�س�ط واتفاق�ات االئتمان  المؤسسة المال�ة األجن��ة غ�� المشا
ا ف�ما يتعلق  ركة أو مؤسسة مال�ة �صفة عامة شفافة مال�� أجن��ة ال تكون مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا

� تتلقاها هذە ال��انات. �ب�نود الدخل ال��
أجن��ة تعت�� ممتثلة أو مالك مستف�د مع��

المؤسسة المال�ة األجن��ة غ�� المعن�ة �اإل�الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة: تدفق خالل الكیان:  الكیان المتدفق ھو كیان أجنبي
اع)  ا�ة األجن��ة الخاضعة لالستقط �� ا�ة أجن��ة (�خالف ال مؤسسة مال�ة أجن��ة مق�مة أو واقعة أو م�شأة �� دولة ��

� �س�ط أو ذو مل��ة خاصة (�خالف  � المتطل�ات أو اتفاق�ة ائتمان أجن�� ذات اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 1 أو النموذج 2 تل��
اع). �ال�س�ة  � الخاضع لالستقط التالیة:اتفاق�ة االئتمان األجن��

اع أو اإلعفاء  ��ة االستقط �� � يتم المطال�ة من أجلها بتخف�ض معدل  الغ �ما هو منصوص عليها للمدفوعات ال�� مؤسسة مال�ة غ�� معن�ة �اإل�
��ة الدخل، ف�� أي ك�ان  �� فئة محددة �� الملحق 2 التفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 1 أو النموذج 2.منها �موجب معاهدة 

ا  ضمن:إ� الحد الذي �عت�� ف�ه ال��ان شفافا مال��
عت�� ممتثلة �ما هو ف�ما يتعلق �الدفعة من ق�ل دولة المساهم

ُ
مؤسسة مال�ة أجن��ة مسجلة ت

منصوص عليها �� المواد من 1.1471-5(و)(1)(i)(أ) إ� (و) من الالئحة.الشخص األجنبي: یشمل الشخص األجنبي أي شركة أجنبیة
ركة أجن��ة  � وت ا�ة أجن��ة وائتمان أجن�� �� عت�� ممتثلة �ما هو منصوص عليها و

ُ
مؤسسة مال�ة أجن��ة معتمدة ت

 � . �ما �شمل الشخص األجن�� �� المواد من 1.1471-5(و)(2)(i) إ� (v) من الالئحة.وأي شخص آخر غ�� أم����
� لمؤسسة مال�ة أم��ك�ة  �ع أو مكتب أجن�� � المادةي ف

� �ما هو منصوص عل�ه ��
  مالك مستف�د مع��

� وس�ط مؤهل �ع األجن�� من الالئحة 6-1.1471 و مؤسسة مقاصة أم��ك�ة إذا �ان الف
 � �ع أم���� لشخص أجن�� ا، تكون أي دفعة إ� ف ركة: مؤسسة مال�ة أجن��ةوعموم� المؤسسة المال�ة األجن��ة المشا

. � وط اتفاق�ة مؤسسة مال�ة أجن��ة �اعت�ار دفعة إ� شخص أجن�� وافقت ع� االمتثال ل��
�ع الذي  ف�ما يتعلق ��افة فروع المؤسسة، �اس�ثناء الف

: رقم التع��ف المخصص ل��ان . رقم تع��ف الوس�ط العال�� �ع األم���� الغ من النموذج 1 أو الف �عد مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
رابع. راض الفصل ال رادات الداخل�ة ألغ رة اإلي ركة المؤسسة المال�ة األجن��ةسجل �� دائ �ما �شمل مصطلح المؤسسة المال�ة األجن��ة المشا

�ع الوس�ط المؤهل لمؤسسة مال�ة أم��ك�ة  الغ من النموذج 2 وف �اإل�
الغ من النموذج 1. �ع مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل� ما لم �كن هذا الف

رد) ُ�عامل ع� أنه : أي شخص (�خالف الف � � أيال��ان الهج��
رك: �ع�� المستف�د المشا

راض حالته  ا ألغ أي شخص �ق�ل �طاقة الدفع كدفعة شفاف مال��
یقبل الدفع من تسویة طرف ثالث�موجب القانون، ول�ن ال ُ�عامل ع� أنه 

ا من ق�ل �لد تجمعه مع الوال�ات المتحدة  رف ثالث شفاف مال�� �ق�ل الدفع من مؤسسة سداد من الغ�� ط
� ذات صلة  ��ة الدخل. وتكون حالة ال��ان الهج�� �� راض المادة 6050W.معاهدة ل رف ثالث ألغ �� سداد معاملة ش�كة ط
� ذات صلة  ��ة الدخل. وتكون حالة ال��ان الهج�� �� المستفید: المدفوع لھ ھو عموما الشخص الذيمعاهدة ل

رابع  � تقد�م حالته �موجب الفصل ال � ع� ال��ان الهج�� ���ة. يتع�� �� زا�ا المعاهدة ال الشخص الذي يتم الدفع له �غض النظر عما إذا �ان هذا الشخص للمطال�ة �م
اع. � تتم إ� حساب ما��إذا �ان يتل� دفعة قا�لة لالستقط هو المالك المستف�د. �ال�س�ة للدفعة ال��

ا هو صاحب الحساب الما��اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة: �كون المستف�د عموم�
انظر المواد 1.1441-1(ب)(2) ) من الالئحة واتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 1 

الع ع� قائمة  (3)(a)3-1.1471أو اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 2. لالط
را�ط  رجة ضمن االتفاق�ات الحكوم�ة الدول�ة من النموذج 1 أو النموذج 2، انظر ال ك�ان سداد المدفوعات: ك�انلدول المد

www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/رف الثالث ك�ان �عمل ع� ا��ساب التجار أو الط
Pages/FATCA-Archive.aspx .6050W موجب المادة� . مؤسسة سداد من الغ��

ا اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 1: � ع� ك�ان سداد المدفوعات عموم�
ي����

زانة  رة الخ � الوال�ات المتحدة أو وزا � تتم �� سداد معامالتتفاق�ة ب�� عن المدفوعات ال��

� مع حكومة أجن��ة أو هيئة واحدة أو أ���
رف الثالث. ومع ذلك، ال ي����  معامالت ش�كة الط

الغ من ق�ل المؤسسات المال�ة األجن��ة  راؤها إ� مالك مستف�د الفات�ا من خالل اإل� � تم إج الغ عن المدفوعات ال�� اإل�
�
� �استخدام النموذج W-8 المعمول �هإ� هذە الحكومة أو الهيئة األجن��ة، ومن ثم الت�ادل التلقا�� موثق �صفته أجن��

رادات الداخل�ة رة اإلي المؤسسة المالیة األجنبیة غیر المشاركة:  ھي كیان للمعلومات الم�لغ عنها مع دائ
التي لھا نفس المعنى في القسم 7704ُ�شار إ� المؤسسة المال�ة األجن��ة الواقعة �� دولة 

الغ عن الحسا�ات إ� حكومة الدولة  � تقوم �اإل� ا�ة المطروحة للتداول العام ذات اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 1 وال�� �� والمادة 1.7704-4 من الالئحة دون أن �شمل ال
كة �موجب هذە المادة.�المؤسسة المال�ة األجن��ة المعن�ة �اإل�الغ من النموذج 1. �� � تعامل ك ال��
� رت�ب ب�� ا�ةاتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 2: اتفاق�ة أو ت �� ا�ة المطروحة للتداول العام: الحصة �� ال �� حصص ال

زانة  رة الخ المطروحة للتداول العام إذا �انت هذە الحصة مطروحة لوال�ات المتحدة أو وزا
للتداول العام �� سوق أوراق مال�ة معتمد أو قا�لة للتداول مع حكومة أجن��ة أو هيئة واحدة أو أ��� لتنف�ذ 

ة  �� الغ من ق�ل المؤسسات المال�ة األجن��ة م�ا �سهولة �� سوق ثانوي (أو ما �عادله).لفات�ا من خالل اإل�
رادات الداخل�ة وفقا لمتطل�ات اتفاق�ة مع المؤسسة المال�ة األجن��ة رة اإلي الوس�ط المؤهل:الوس�ط المؤهلدائ

رفا �� اتفاق�ة مع مدعومة ب��ادل المعلومات  الشخص الذي �كون ط
رادات الداخل�ة رة اإلي � الحكومة أو الهيئة األجن��ة ودائ رادات الداخل�ة �ما هو منصوص عل�ه �� المادة 1.1441-1(ه)�� رة اإلي دائ

(5)(iii).وكیل المشتقات المؤھل ھو الوسیط المؤھل تعد المؤسسة المال�ة األجن��ة الواقعة �� دولة ذات 
�ع  اع اتفاق�ة مؤسسة مال�ة أجن��ة ف�ما يتعلق �الف الغ واالستقط الذي وافق ع� متطل�ات معينة لإل�

ركة وقد �شار إليها  وفقا للمادة 1.1441-1(ه)(6) من الالئحة.مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا
.�المؤسسة المال�ة األجن��ة المعن�ة �اإل�الغ من النموذج 2
رد�ش�� مصطلح المؤسسة المال�ة األجن��ة المعن�ة �اإل�الغ رد: الحساب المتم صاحب الحساب المتم

ركة) �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة إ� المؤسسات المال�ة � معاملته �مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� مشا
�شمل أي ك�ان (عدا ال��ان الذي ي����

الغ من النموذج 1 والنموذج 2. ألجن��ة المعن�ة �اإل�
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ركة)  استخدام النموذج W-9 لتوثيق حالته كشخص أم���� �مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� مشا
رابع.مقدم من مؤسسة مال�ة أجن��ة تحتفظ �الحساب للحصول � الثالث وال راض الفصل�� ألغ

رفوثائق ومعلومات لتحد�د ما إذا �ان  الدفعة القا�لة لالستقطاع: الدفعة القا�لة لالستقطاع تع
ا أم ال ا أم��ك�� رف المادة 1.1473-1(أ) من الالئحة االحساب حسا�� تع

الع ع� االس�ثناءات المنط�قة ع� تع��ف (ز)1.1471-5 لالط
� العك�� أي : ال��ان الهج�� � العك�� الدفعة القا�لة لالستقطاع، انظر المادة 1.1473-1(أ)(4) من الالئحةال��ان الهج��

رد) ال يتمتع  (مثال:بعض المدفوعات غیر المالیة)أي شخص (�خالف الف
 ، ائب األم���� �� � يتحمل�الشفاف�ة المال�ة �موجب م�ادئ قانون ال وك�ل االستقطاع: أي شخص أم���� أو أجن��
 ، ائب األم���� �� �ف �� دخل األم�����الشفاف�ة المال�ة �موجب م�ادئ قانون ال مسؤول�ة ض�ط أو استالم أو حفظ أو دفع أو الت

��ة الدخل �� � تجمعها مع الوال�ات المتحدة معاهدة  رابع من االستقطاعل�� مصدر أم���� �خضع للفصل الثالث أو ال
رفقة �ه  وك�ل االستقطاع انظر النموذج W-8IMY والتعل�مات الم قد �كون 

� العك�� الذي �طالب  ا�ة أو ائتمانا أو جمع�ة معلومات عن ال��ان الهج�� �� كة أو  �� ردا أو  ف
���ة ن�ا�ة عن مال�ه. �� زا�ا المعاهدة ال أو أي ك�ان آخر، �ما �� ذلك (ع� س��ل المثال ال الح�) أي �م

ا�ة أجن��ة أو فروع أم��ك�ة الشخص األمریكي المحدد: �� � أو  وس�ط أجن��
.  أي شخص أم���� �خالف الشخص المحدد �� المادة  � �ات التأم�� �� ل�عض البنوك األجن��ة و

 1.1473-1(c) وك�ل االستقطاع راض المادة 1446(أ)، فإن  ألغ
� المالك األم���� المؤثر (�ما ر�ة المالك األم���� المؤثر: �ع�� رة أو األعمال التجا رس التجا � تما ا�ة ال�� �� هو ال

ا�ة من ق�ل �ما هو محدد �� المادة 1.1473-1(ب) من الالئحة)  �� ر�اح ال �� الوال�ات المتحدة. �ال�س�ة لتوز�ــــع أ
وك�ل االستقطاع أي شخص أم���� محدد: ا�ة مطروحة للتداول العام، قد �كون  ��

ا�ة المطروحة للتداول العام �متلك �ش�ل م�ا�� أو غ�� م�ا�� أ��� من 10% (عن  �� راض المادة 1446(أ) هو ال ألغ
كة أجن��ة. �� � أو �ليهما. انظر المواد ط��ق التص��ت أو الق�مة) من أسهم أي  � �متلك حصة �الن�ا�ة عن شخص أجن�� أو شخص مع��ّ

من 1.1446-1 إ� 1.1446-6 من الالئحة.�متلك �ش�ل م�ا�� أو غ�� م�ا�� أ��� من 10% من 
ا�ة أجن��ة ��  �

رأسمال�ة �� ر�اح أو الحصص ال تعل�مات محددةأل
 � زء من اتفاق�ة ائتمان أجن�� القسم األول – ه��ة ُ�عامل �مالك ألي ج

المالك المستف�د•       �موجب المواد من 671 إ� 679.
البند 1. أدخل اسمك. إذا كنت ك�انا منفص��متلك �ش�ل م�ا�� أو غ�� م�ا�� أ��� من 10% من 

ري. �د� من ذلكحق االنتفاع �� اتفاق�ة االئتمان. رعا، فال تدخل اسمك التجا أو ف
ا�ة أو ت�ادلها �� أدخل االسم القانو�� لمال�ك (أو إذا كنت النقل: بيع حصة �� 

�ف فيها �ش�ل آخر، �ما �شمل  ا منه) (ال�حث ��أو الت زء� رعا، فال��ان الذي �ش�ل ج ف
�ك �اإلضافة إ�  �� ا�ة إ� ال �� ر�اح من ال ا لأل العد�د من ال��انات المنفصلة إن وجدت). إذا كنت وز�ع�

ك�انا منفص� وهجينا �قدم  نقل ُ�عامل ع� أنه بيع أو ت�ادل �موجب المادة 
� المطالب(أ)(2)(ب)(707) ���ة، فانظر ال��ان الهج�� �� مطال�ة �موجب المعاهدة ال

� زل إل�ه: أي شخص سواء أجن�� زا�ا المعاهدة ضمن بند التعل�مات الخاصة الحقا.المتنا  �م
ا�ة من خالل النقل، �� نص�حةأو مح�� �ك�سب حصة �� 

ا�ة بتوز�ــــع  �� إذا كنت صاحب حساب �قدم هذا النموذج إ� �ما �شمل ق�ام ال
ر�اح. راض توثيق األ  مؤسسة مال�ة أجن��ة ألغ

� زل: أي شخص سواء أجن�� نفسك كصاحب حساب فقط وال المتنا
ا�ة. و�� حالة �� زل عن حصة ��  الغ عنه و مح�� ي�نا دفعة قا�لة لالستقطاع أو م�لغا قا�� لإل�

رادات زء من إي (�ما هو محدد �� المادة 1.1441-1(ه)(3)(vi))، فاق�ة االئتمان و�قدر ما ُ�عامل �ل أو ج
وكة للمانح أو لشخص آخر  رات الئتمان ع� أنها ممل ف�جب عل�ك تعبئة القسم األول عن ط��ق اس��دال اإلشا

رة إ� "صاحب الحساب�موجب المواد من 671 إ� 679 (مثل اتفاق�ة االئتمان ذو المل��ة الخاصة)،  إ� "المالك المستف�د" �اإلشا
زل إ� المانح أو الشخص اآلخر. تحذير! ف�ش�� مصطلح المتنا

ط أن �كون صاحب الحساب المس�  �� ال ُ�ش
رف المادة 7701(أ)(30) الشخص األم���� :اتع راضالشخص األم���� صاحب الحساب ألغ

ا�ات واتفاق�ات االئتمان المحل�ة. �� ر�ف مس�قا أو تع��ف صاحب الحساب �� اتفاق�ةألم���� وهو �شمل ال رابع. انظر التعا الفصل ال
حكوم�ة دول�ة معمول بها �ال�س�ة للحساب لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة 

مشمولة �� اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 1 أو النموذج 2تحذير!
� تصدر  � األجن��ة ال�� �ات التأم�� �� ف�ما يتعلق �الحساب لتحد�د ما إذا كنت صاحب الحسابيتم التعامل مع �عض 

� تختار  � �الق�مة النقد�ة وال�� إذا كنت صاحب حساب لدى مؤسسة مال�ة أجن��ةاستحقاقات سن��ة أو عقود تأم��
رال�ة  ��ة الف�د �� راض ال ولم تكن متأ�دا مما إذا �ان تع��ف "صاحب الحساب" ن تعامل كشخص أم���� ألغ

ر�ة �� الوال�ات المتحدة  رخصة للق�ام �أعمال تجا �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها ينطبق ع� حسا�ك، فاس��� ول�نها غ�� م
رابع. راض الفصل ال � تطلب هذا النموذجع� أنها مؤسسات مال�ة أجن��ة ألغ المؤسسة المال�ة األجن��ة ال��

وك�ل االستقطاع  راض تزو�د  كة، أدخل اسم �لد التأس�س.ال أنه وألغ �� البند 2.  إذا كنت 
رابع � الثالث وال راض الفصل�� زمة ألغ إذا كنت نوعا آخر من ال��انات، فأدخل اسم الوثائق الال

� هذە استخدام  كة التأم�� �� ال�لد الذي تم إ�شاؤك أو تنظ�مك �موجب قوان�نه أو تخضع�جوز ل
. لقوان�نهلنموذج W-9 لتوثيق حالتها كشخص أم����

� لمؤسسة مال�ة أم��ك�ة  �ع األجن�� و�المثل، �جوز للف
�ع الذي �عمل كوس�ط مؤهل) والذي  (�خالف الف

والذي ُ�عامل ع� أنه مؤسسة مال�ة أجن��ة �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها 
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رابعالبند 3. إذا كنت ك�انا منفص� يتل�� � تنطبق ع� حالتك للفصل ال البند 5. حدد الخانة الوح�دة ال��
اع،  رابع �� هذا دفعة قا�لة لالستقط � عل�ك تقد�م حالة الفصل ال ال يتع��

رادات الداخل�ة  رة اإلي اع أو قمت �ال�سج�ل مع دائ النموذج إال إذا كنت المستف�د من دفعة قا�لة لالستقط
رت�ط �االسم القانو�� لل��ان المنفصل رقم تع��ف وس�ط عال�� م او كنت تقوم بتوثيق حالة حسا�ك الما�� تخص�ص 

الغ من النموذج 1 أو النموذج (2 لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة تطلب هذا النموذج. وكنت مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
زا�ا (3 بتحد�د إحدى الخانات ضمن هذا البند، فإنك تقر �أنك  ولست ك�انا هجينا �ستخدم هذا النموذج للمطال�ة �م

���ة. �� مؤهل لهذا التص��ف �� �لد إقامتك. المعاهدة ال
نص�حةتحذير!

 �
ا بتقد�م االسم القانو�� بالنسبة لمعظم حاالت الفصل 4 ، فأنتإذا لم تكن مطال��

رغب �� إخطار مطلوب إلكمال جزء إضافي من ھذا النموذجالقانو�� لل��ان المنفصل، فقد ت
اع �أنك ك�ان منفصل  وط وك�ل االستقط توثيق تلب�تك ل��

زء المطلوب يتل�� دفعة أو لد�ه حساب من خالل  الحالة المشار إليها �� البند 5. أ�مل الج
رة إ� اسم ال��ان المنفصل ضمن البند 10. إذا من هذا النموذج ق�ل التوقيع عل�ه وتقد�مه اإلشا

الغ عن اسم ك�ان منفصل  رغب �� اإل� رات كنت ت را � تقدم إق اع. انظر ال��انات ال�� وك�ل االستقط إ� 
اع الذي �طلب هذا  وك�ل االستقط �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها ضمن بند التعل�مات الخاصة الحقا.لد�ه حساب ل

الغ عن  راض المعلومات فقط (أي أنه لم يتم اإل� المؤسسات المال�ة األجن��ة المشمولة �اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة وال��انات ذات الصلةلنموذج ألغ
� من 

الغ �موجب اتفاق�ة ال��ان المنفصل �� البند 1 أو �� القسم الثا�� �جب ع� المؤسسة المال�ة األجن��ة المعن�ة �اإل�
حكوم�ة دول�ة والمق�مة �� دولة مشمولة �النموذج 1 من االتفاق�ات الحكوم�ة الدول�ة ھذا النموذج) فیمكنك إدخال اسم الكیان المنفصل في

الغ من البند 3 أو الم�شأة �موجب قوان�نها تحد�د خانة "مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
� تنطبق. بتحد�د ، الغ والمق�مةالبند 4. حدد الخانة الوح�دة ال�� النموذج 1". �جب ع� المؤسسة المال�ة األجن��ة المعن�ة �اإل�

�� دولة مشمولة �النموذج 2 من االتفاق�ات الحكوم�ة الدول�ة أو الم�شأة �موجب قوان�نه            فإنك تقر �أنك مؤهل ,الخانة
  � إذا كنت تعامل �مؤسسة مال�ة أجن��ة مسجلة وتعت�� للتص��ف المشار إل�ه. �جب عل�ك تحد�د الخانة ال��

كة  �� ممتثلة �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها، ف�جب عل�ك تحد�د خانة "مؤسسة  تمثل تص��فك (ع� س��ل المثال، 
���ة  �� ها) �موجب الم�ادئ ال �� ركة وغ ا�ة أو ائتمان أو ت �� الغ   �د� من "مؤسسة مال�ة أجن��ة مسجلة وتعت�� ممتثلة غ�� معن�ة �اإل�

���ة). لتحد�د �� رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك. (ول�س �موجب قانون �لد المعاهدة ال تقد�م 
زأ من حكومة أجن��ة  ا ال يتج زء� الغ ما إذا كنت ج �ش�ل عام، إذا كنت تعامل �مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� معن�ة �اإل�

رة حكومة أجن��ة، انظر  �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها، ف�جب عل�ك تحد�د خانة "مؤسسة مال�ة و ك�ان خاضع لس�ط
الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة" ح�� لو كنت �ستو�� المؤهال المادة 2T-1.892 من الالئحة المؤقتة. إذا كنت  أجن��ة غ�� معن�ة �اإل�

زمة لحالة "تعت�� ممتثلة" أو كنت مالك تقدم النموذج W-8BEN-E إ� مؤسسة مال�ة أجن��ة بهدف الال
رابع راض الفصل ال رابع. و�� هذە الحالةتوثيق نفسك ألغ � �موجب لوائح الفصل ال

مستف�د مع��
� عل�ك أ�ضا تحد�د حالتك المنط�قة �موجبكصاحب حساب لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة فقط،  ال يتع��

رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك ضمن فلن تحتاج إلى تعبئة البند 4 اللوائح، ول�ن �جب عل�ك تقد�م 
ا�ة أو ك�انا منفص� أو اتفاق�ة ائتمان �س�ط  �� ضمن البند 9، إن وجد. إذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة معتمد مال�هاذا كنت 

الغ �موجبأو اتفاق�ة ائتمان ذو مل��ة خاصة تتل�� دفعة تطالب من أجلها  تعامل �مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� معن�ة �اإل�
���ة، ف�جب عل�ك تحد�د  �� زا�ا المعاهدة ال اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها، ف�جب عل�ك تحد�د خانة "مؤسسة مال�ة أجن��ة معت �م
���ة، ف�جب عل�ك تحد�د  �� زا�ا المعاهدة ال �اإلضافة إ� تعبئة القسم العا���م

رت�طة �مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة أو "ائتمان ذو مل��ة خاصة". و�� هذە الحالة، �جب عل�ك أ�ضا تحد�د  � ع� المؤسسة المال�ة األجن��ة الم يتع��

� رة إ� أنك ك�ان هج�� ركة �  خانة "نعم" لإلشا � تعامل �مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� مشا الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة وال�� �اإل�
���ة. ال �جوز لك تحد�د خانة "ال" إال إذا  �� ركة" ضمن البند 5. �قدم مطال�ة �موجب معاهدة  إقامتها تحد�د خانة "مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� مشا

ا�ة أو اتفاق�ة ائتمان �س�ط (1) �� اذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة �� دولة تعامل �أن  كنت ك�انا منفص� أو 
راض  � أال تقوم بتحد�د خانة "مؤسسة مال�ة أجن��ة مو اتفاق�ة ائتمان ذو مل��ة خاصة و�ستخدم النموذج فقط ألغ

لديها اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة نافذة، في����
الغ من النموذج 1" أو "مؤسس     توثيق نفسك كصاحب حساب لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة  ول�ن عل�ك تحد�د خانة "مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�

اع  رت�ط النموذج �دفعة قا�لة لالستقط النموذج 2" حسب االقتضاء. انظر  www.treasury.gov/وال ي
الغ عنه أو (2) كنت �ستخدم -resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCAأو م�لغ قا�ل لإل�

راض توثيق حالتك  لالطالع على الئحة الدول التي تُعامل كأن لدیھا Archive.aspx كنت �ستخدم هذا النموذج فقط ألغ
راض المادة 6050W. و�� هذە  رك ألغ اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة نافذة.�مستف�د مشا

� عل�ك تعبئة البند 4 المنظمات غ�� ال��ح�ة المشمولة �اتفاق�ة حكوم�ة دول�ةالحالة، ال يتع��
ت تعبئة البند 4. �� ر��� تم تأس�سه ومق�م ول�ن �مكنك تحد�د خانة "ال" إذا اخ إذا كنت ك�انا غ�� 

�� دولة تعامل �أن لديها اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة�مكنك أ�ضا استخدام النموذج W-8IMY لتوثيق
� غ�� الما�� الفعال" �موجب نفسك كصاحب حساب �� مؤسسة مال�ة أجن��ة. وكنت �ستو�� متطل�ات تع��ف "ال��ان األجن�� نافذة 

الملحق 1 من االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة المعمول بها، ف�جب عل�ك أال تحدد أي خانةتحذير!
ائب �موجب المادة  �� ضمن البند 5 إذا كنت تقدم هذا النموذج إ� مؤسسة مال�ة أجن��ة �جب ع� ال��انات المعفاة من ال
ائب �� راض توثيق نفسك كصاحب حساب. 501(ج) فقط تحد�د خانة "منظمة معفاة من ال ألغ

راض البند 4.  رار �حالتك ألغ و�د� من ذلك، �جب عل�ك تقد�م إق
� لهذە المنظمات أال �ستخدم النموذج W-8BEN-E إال إذا �انت 

رات �موجب اتفاق�ةو����� را � تقدم إق �موجب االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة. انظر ال��انات ال��
اع �موجب معاهدة  حكوم�ة دول�ة معمول بها ضمن بند التعل�مات الخاصة الحقا.تطالب بتخف�ض معدل االستقط

��ة الدخل أو اس�ثناء من القانون �خالف المادة 501(ج) أو  �� الحساب غ�� الما��ل
راض  إذا كنت تقدم هذا النموذج لتوثيق حساب تمل�ه لدى ذا �انت �ستخدم هذا النموذج ألغ

مؤسسة مال�ة أجن��ة وهو ال �عد توثيق نفسها كصاحب حساب لدى 
مؤسسة مال�ة أجن��ة فقط. ومع ذلك، إذا كنت مؤسسة خاصة، ف�جب عل�ك

تحد�د خانة "مؤسسة خاصة" �د� من "منظمة معفاة من 
ائب". �� ال
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ا �موجب المادة 1.1471-5(ب)(2) من الالئحة ا مال�� نص�حةحسا��
" رقم تع��ف صاحب العمل، �شجعك ع� التقدم فحدد خانة "حساب غ�� ما�� إذا كنت �حاجة إ� 

� ضمن البند 5
 من تقد�م النموذج الور��

ً
نت �د� �� رقم ع�� اإلن �طلب للحصول ع� ال

SS-4. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة  IRS.gov/EIN.البند 6. أدخل عنوان اإلقامة الدائمة
� البند 1. عنوان إقامتك الدائم

ركة أو مؤسسة مال�ة أجن��ةلل��ان المحدد �� البند 9a. إذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا
� ال�لد الذي تد�� أنك 

� ذلك مؤسسة مال�ة أجن��ة ممولة �ما هو هو العنوان ��
مسجلة وُتعت�� ممتثلة (�ما ��

� ذلك ال�لد. إذا 
��ة الدخل �� �� راض  الغ من النموذج 1 مق�م ف�ه ألغ زانة) أو مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل� رة الخ � لوائح وزا

محدد ��
الغ من النموذج 2 أو ك�انكنت تقدم النموذج W-8BEN-E للمطال�ة بتخف�ض معدل  و مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�

��ة الدخل �� الغ الم�ا�� أو و�� ع� اتفاق�ة ائتمان الستقطاع أو اإلعفاء منها �موجب معاهدة  � �اإل� � غ�� ما�� مع�� أجن��
� المعاهدة

� �قدم هذا النموذج لالئتمان ف�جب عل�ك تحد�د اإلقامة �الط��قة المطل��ة �� معتمد وص�ه وشخص أجن��
� عل�ك ال تقدم عنوان مؤسسة مال�ة (ما لم تكن مؤسسة مال�ة  ، فس�تع�� الغ الم�ا�� � �اإل� � غ�� ما�� وممول مع�� أو ك�ان أجن��

رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك (ف�ما يتعلق ب�لد إقامتك) ضمن البند 9a(ما لم تكن مؤسسة مال�ة تقدم عنوانك الخاص) إدخال 
�(ما لم تكن مؤسسة مال�ة تقدم عنوانك الخاص) ا ع� اتفاق�ة ائتمان معتمد وص�ه وشخص أجن�� إذا كنت وص��

رقم تع��ف الوس�ط العال�� ما لم �كن العنوان الوح�د الذي �ستخدمه  ف�جب عل�ك تقد�م 
� مس�نداتك التنظ�م�ة . 

ركة أو مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة و�ظهر �� الذي استلمته عند �سج�لك �مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا
رعك يتل�� (أي عنوانك المسجل). إذا لم �كن الغ من النموذج 1. إذا �ان ف �اإل�

� أي �لد
��ة �� �� راض ال ، لد�ك إقامة ألغ �

� القسم الثا��
زم تحد�دە �� الدفعة و�ل

 من ذلك، قدم فإن عنوان اإلقامة الدائمة هو الم�ان الذي يتواجد ف�ه 
ً

رقم تع��ف الوس�ط العال�� ضمن البند 9a. �د� فلن ُ�طلب منك تقد�م 
رعك (إن وجد) ضمن البند 13مكتبك الرئیسي رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ف

�دي فقط إذا �ان مختلفا عن �� رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك ضمن البند 9 إذا كنتالبند 7. أدخل عنوانك ال �جب عل�ك تقد�م 
� البند 6.

الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة (1) يتم معاملتها ع� أنها مسجلة العنوان الموضح �� مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� معن�ة �اإل�
رقم تع��ف صاحب العمل األم���� الخاص �ك. وتعت�� ممتثلة �موجب الملحق 2 من اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج البند 8. أدخل 

� األم����  ��� �� رقم التع��ف ال  معمول بها أو (2) مؤسسة مال�ة أجن��ة مسجلة وتعت�� ممتثلة �موجب 2ع��ف صاحب العمل هو 
، فتقدم �طلب  رقم تع��ف صاحب العمل األم���� المادة 1.1471-5(و)(1) من الالئحة.لل��انات. إذا لم �كن لد�ك 

رقم تع��ف صاحب العمل"  رقم من خالل النموذج SS-4 "طلب  نص�حةللحصول ع� 
� أم���� ��� �� رقم  ا منك الحصول ع�  رادات الداخل�ة مطل��� رة اإلي � خضم ال�سج�ل مع دائ

إذا كنت ��
رت�ط  رجح أن يتم تخص�ص دخل م ركة أو مؤسسة مال�ة أجن��ة مسجلة ُي �مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا

ر�ة  رة أو أعمال تجا رس تجا ا�ة تما ��  �
�ك �� �� ��ة لل �� ا خاضع لل � ذلك مؤسسة مال�ة أجن��ة ل��

وُتعت�� ممتثلة (�ما ��
�ك بنقل �� � الوال�ات المتحدة. �اإلضافة إ� ذلك، إذا قام ال

الغ من النموذج 2�� الغ من النموذج 1 أو مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل� ممولة) أو مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
ا�ة �� � هذە ال

�ك بنقل حصة �� �� الغ الم�ا�� أوذا قام ال � �اإل� � غ�� ما�� مع�� أو ك�ان أجن��
��ة �موجب المادة 864(ج)(8) ع�  �� �ك لل �� الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة ولم �ستلم فقد �خضع ال أو مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� معن�ة �اإل�

ا  رط� �ك منخ �� ، ُ�عت�� ال � � �لتا الحالت��
رقم تع��ف الوس�ط العال�� �عد، ف�مكنك تعبئة هذا البند �كتا�ة "تم التقد�م لذلك". النقل. و��

� الوال�ات المتحدة ألنه 
ر�ة �� رة أو األعمال التجا � أن �ستلم الشخص الذي �طلب هذا النموذج منك�� التجا يتع��

رة أو  رس التجا ا�ة تما ��  �
ا��ك �� رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك و�تحقق منه خالل 90 يوم�

�ك تقد�م  �� � ع� ال � الوال�ات المتحدة. و�التا�� يتع��
ر�ة �� البند 9b. إذا كنت تقدم هذا النموذج W-8BEN-Eاألعمال التجا

رال�ة األم��ك�ة ومن ثم �جب أن �كون  ��ة الدخل الف�د �� لتوثيق نفسك كصاحب حساب ما��رار 
� هذا النموذج.

�ك تقد�مه �� �� ، والذي ُ�طلب من ال � ��� �� رقم  � المادة 1.1471-5(ب) من الالئحة)د�ه 
 (�ما هو محدد ��

� أم���� إذا كنت: ��� �� رقم  ا تقد�م  لدى مكتب أم���� لمؤسسة مال�ة �ما �جب عل�ك أ�ض�
�ع أم���� من مؤسسة مال�ة أجن��ة)تطالب �اإلعفاء من االستقطاع �موجب المادة � ذلك ف

 (�ما ��
� النموذج S-1042 .871(و) ل�عض االستحقاقات السن��ة المستلمة �موجب خطط مؤهلة

الغ عنه ��  من مصدر أم���� �مكن اإل�
ً

وتتل�� دخ�
رت�ط بهذا النموذج، ف�جب عل�ك �� البند 9b تقد�م او الم

��ة الدخل ولم  �� زا�ا �موجب معاهدة  � تكون فيها طالب �الم � الصادر لك من ق�ل الدولة ال�� � األجن�� ��� �� رقم التع��ف ال
.9b البند �

�� � � أجن�� ��� �� رقم تع��ف  � البند 6 ما لم تكن:قدم 
��ة �ما هو محدد �� �� راض ال ا ألغ مق�م�

� للمطال�ة  ��� �� رقم التع��ف ال راز  ط إب �� رفت نفسك �ش�ل صحيح كحكومة مع ذلك، ال �ش قد ع
���ة لبنود الدخل التال�ة: �� رة وهو حكومة أجن��ة ) �استحقاقات المعاهدة ال � ذلك ك�ان خاضع للس�ط

�ما ��
 � امات الديون ال�� � �� ر�اح والفوائد من األسهم وال زي أوأل رك �موجب المادة 892) أو بنك إصدار م

دول�ة ضمن البند 4.يتم تداولها �ش�ل فعال.
رة من ق�ل  داد صاد �� ر�اح من أي أوراق مال�ة قا�لة لالس        مق�م �� ت�ع�ة للوال�ات المتحدة.أل

�ات االس�ثمار �� � ال تصدر �كة اس�ثمار مسجلة �موجب قانون  � قائمة الدولة ال��
رجة �� �لد إقامتك مد

ك). �� أرقام تعریف ضریبیة عبر الرابط  IRS.gov/لسنة 1940 (صناديق االس�ثمار المش
ر�اح أو الفوائد أو اإلتاوات من حصص حق االنتفاع  -businesses/corporations/list-of-jurisdictions-that-do-notأل

رها) � صندوق حصص اس�ثمار مطروحة (أو �انت مطروحة عند إصدا
��issue-foreign-tins .

� ضمن البند 9b لتداول �ش�ل عام ومسجلة لدى هيئة األوراق المال�ة والبورصات  � أجن�� ��� �� رقم تع��ف  �ما ال تحتاج إ� تقد�م 
� متطل�ات تحد�د الخانة ضمن البند 9c. �موجب قانون األوراق المال�ة لسنة 1933

إذا كنت �ستو��
�اإلضافة إ� ذلك، إذا كنت ال �ستخدم هذا النموذج لتوثيق دخل المتعلق �قروض ألي من األوراق المال�ة المذكورة أعالە

الع  رقم التع��ف انظر المادة 1.1441-1(ه)(4) (vii) من الالئحة لالط الحساب الما�� الموضح أعالە، ف�مكنك تقد�م 
� أم����  ��� �� رقم  ا بتقد�م  � تكون فيها مطال�� رى ال�� ���ة � الحاالت األخ �� � الصادر إل�ك من ق�ل دولة اإلقامة ال � األجن�� ��� �� ال

���ة (�د� من        لم�لغ خاضع لالستقطاع �موجب الفصل الثالث. �� زا�ا المعاهدة ال راض المطال�ة �م ضمن البند 9b ألغ
زم األمر). � أم���� ضمن البند 8، إذا ل ��� �� رقم تع��ف  توف�� 

نص�حة
رقم  رقم تع��ف الوس�ط العال�� أو  � أن ي�سع البندان 9a و9b ل

ي����
، حسب االقتضاء � � األجن�� ��� �� رقم التع��ف ال

قد تحتاج إ� استخدام خط أصغر عند تعبئة النموذج. إذا �ان 

-9-



زم األمر). � أم���� ضمن البند 8، إذا ل ��� �� رقم تع��ف  وع/ ال��انات المنفصلة وف��  إذا �ان لد�ك العد�د من الفر
 � � األجن�� ��� �� رقم التع��ف ال رقم تع��ف الوس�ط العال�� أو  و�انتمكنك تقد�م  اع  وك�ل االستقط � تتل�� مدفوعات من نفس  ال��

رفقة  � م�ان آخر ع� النموذج أو ع� ورقة م
�ح �� ش�ل مشار إل�ه ومحدد بوض �ع/   � القسم األول �� نفسها ل�ل ف

ردة �� المعلومات الوا
�ح  � بوض � األجن�� ��� �� رقم التع��ف ال رقم تع��ف الوس�ط العال�� أو  ك�ان منفصل س�تل�� المدفوعاتفصلة طالما يتم تحد�د 

�ح ع� أنه مقدم ف�ما يتعلق  � بوض � األجن�� ��� �� رقم التع��ف ال اع نموذج W-8BEN-Eو  وك�ل االستقط فقد �ق�ل 
رفاق جدول يتضمن جميع �البند 9a أو 9b ع� التوا�� واحد منك مع إ

 9a رقم تع��ف الوس�ط العال�� المكتوب �خط ال�د مقا�ل البند �ع/ع� س��ل المثال، �عد  � ل�ل ف
معلومات القسم الثا��

رض ا �ش�ل صحيح لهذا الغ ة مع سهم �ش�� إ� البند 9a مقدم� �� �عم�ا ك�ان منفصل �دال من نماذج W-8BEN-E منفصلة لتحد�د �ل ف
رت�طةالبند 9c. �مكنك تحد�د الخانة �� البند 9c إذا كنت ك�ان منفصل يتل�� مدفوعات م

 9b راض البند �عصاحب حساب �ما هو موضح ألغ �النموذج وتخص�ص الدفعة ل�ل ف
� من  � أجن�� ��� �� رقم تع��ف  ا �الحصول ع� 

�
ا قانون ك�ان منفصل.لم تكن مطال��

� ذلك إذا �انت 
� تق�م فيها (�ما �� � تنطبق. إذا لم تنطبق أي خانة ع� ال��ان الدولة ال�� البند 11. حدد الخانة الوح�دة ال��

). بتحد�د هذە الخانة، س�تم  � � أجن�� ��� �� رقام تع��ف  ال��ان المنفصل، فلن تحتاج إ� تعبئة هذا القسم. دولة ال تصدر أ
ا لعدم  � �� الغ التعامل معك ع� أنك قدمت تفس إذا قمت بتحد�د خانة "مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�

� ضمن البند 9b. إذا كنت ت � أجن�� ��� �� رقم تع��ف  الغ من النموذج قد�م  من النموذج 1" أو "مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
� (أو آخر) �شأن عدم مطالبتك 

� تقد�م تفس�� إضا��
ا "�� � عل�ك تعبئة البند 13 الحق�

ركة"، في���� .أو "مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا
� ضمن البند 9b، ف�مكنك الق�ام �ذلك ع�  � أجن�� ��� �� رقم تع��ف  الغ تقد�م  ا لمؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل� رع� رعك ف إذا �ان ف

رفق بهذا  � ب�ان منفصل م
رة ع� االمتثال لمتطل�ات  هوامش هذا النموذج أو �� الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة وغ�� قاد �اإل�

رابع النموذج رة �موجب الفصل ال االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة المعمول بها أو اللوائح الصاد
ركة".البند 10. �مكن استخدام هذا البند من ق�لك أو من ق�ل  �ع ُ�عامل �مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� مشا ف

� أي  اع أو مؤسسة مال�ة أجن��ة لتضم�� �ع أو ال��ان المنفصل.وك�ل االستقط البند 12. أدخل عنوان الف
اع بهدف وك�ل االستقط رجع�ة مف�دة ل معلومات م

اع  و�الء االستقط رغب  لنموذج 1 أو مؤسسة مالیة أجنبیة معنیة ب البند 13توثيق المالك المستف�د. ع� س��ل المثال، قد ي
ر�ط النموذج  � عليهم  رقم تع��فلذين يتع�� ركة، ف�جب عل�ك إدخال  النموذج 2 أو مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا

W-8BEN-E مع النموذج W-8IMY �
رعك الذي يتل�� الدفعة. إذا كنت �� ضمن البند 13 لف

رمز يوضح ال��ط. رج�� أو  رقم م  وقد أ�ملت البند 3 استخدام البند 10 لوضع 
ً

ا منفص�
�
ك�ان

� استخدام البند 10 
ا �� رغب أ�ض� رت�طةقد ت من القسم األول من هذا النموذج وتتل�� مدفوعات م

رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �كلتضمین رقم الحساب الذي تقدم النموذج لھ بهذا النموذج، فأدخل 
ا ل��ان منفصل،  ا وح�د�

�
رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك إذا كنت مال� ال تدخل 

وك�ل  الغ  رقم تع��ف ف�مكنك استخدام البند 10 إل� � الوال�ات المتحدة، فأدخل 
ا �� رع� إذا كنت ف

اع �أن الحساب الذي تم سداد الدفعة  نص�حةاالستقط
رادات الداخل�ةأو تقي�دها له هو �اسم ال��ان المنفصل  رة اإلي رعك مع دائ � خضم �سج�ل ف

ذا كنت ��
� تقد�م اسم ال��ان) رقم تع��ف الوس�ط العال�� �عد، ف�مكنك تعبئة  ما لم يتع�� ولم �ستلم 

� البند 3)
� أن المنفصل �� هذا البند �كتا�ة "تم التقد�م لذلك". ومع ذلك، يتع��

ا استخدام البند 10 لتحد�د الدخل من  رقم تع��ف �مكنك أ�ض� �ستلم الشخص الذي �طلب هذا النموذج منك 
زاولة  ا �م رت�ط فعل�� رئ��� اس�� غ�� م ا.عقد  الوس�ط العال�� الخاص �ك و�تحقق منه خالل 90 يوم�

� الوال�ات 
ري �� رة أو عمل تجا ���ة تجا �� زا�ا المعاهدة ال القسم الثالث – المطال�ة �م

��ةالمتحدة �� البند 14a. إذا كنت تطالب بتخف�ض معدل 
� – ال��ان المنفصل 

��ة الدخلالقسم الثا�� �� اع أو اإلعفاء منها �موجب معاهدة  االستقط
�ع الذي يتل�� دفعات ف�جب عل�ك إدخال اسم ال�لد الذي أو الف

رقم تع��ف  � ل��ان منفصل لد�ه 
��ة الدخل وتحد�د الخانة أ�مل القسم الثا�� �� راض معاهدة  تق�م ف�ه ألغ

اع أو � ذلك ال�لد.وس�ط عال�� خاص �ه و�تل�� دفعة قا�لة لالستقط
رار �أنك مق�م �� لإلق

 
ً

ا منفص�
�
�ع �كون ك�ان � ذلك ف

�ع (�ما �� ��ةلف �� البند 14b. إذا كنت تطالب بتخف�ض معدل 
رى  � دولة أخ

) �عمل �� رقم تع��ف وس�ط عال�� ��ة الدخل، ل�س لد�ه  �� اع أو اإلعفاء منها �موجب معاهدة  االستقط
� البند 2. ع� س��ل المثال، 

رار �أنك:غ�� �لد اإلقامة المحدد �� ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق
 �

ركة مق�مة �� كة ABC �� مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا �� ض أن  �� زا�ا المعاهدة ف تك�سب بند الدخل الذي تطالب �م
ا �أن � ال�لد (ب) (علم�

�ع �� ���ة من أجله.ال�لد (أ) وتعمل من خالل ف �� ال
�ع  � ال�لد (ب) هو دولة خاضعة التفاق�ة حكوم�ة دول�ة من النموذج 1) و�تم التعامل مع الف

رد �� زا�ا الوا � القيود المفروضة ع� تقد�م الم تل��
الغ من النموذج 1 �موجب    المعاهدة، إن وجدت.ع� أنه مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
 �

وط االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة من النموذج 1 لل�لد (ب). ي���� �مكن ا��ساب بند من بنود الدخل إما من ق�ل ال��ان الذي ��
�ع ال�لد (ب � لف

رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص بها ضمن البند 9 و�����  ABC كة �� �
� ال��ان أو �ليهما ��

�� � يتل�� بند الدخل أو من ق�ل المساهم��
الغ من النموذج 1 �موجب اتفاق�ة  �عتع��ف نفسه ع� أنه مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل� ظروف معينة. ال �عت�� بند الدخل المدف

رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ه ضمن البند 13 ا من ق�ل ال��ان إال إذا لم �كندول�ة وتقد�م  إ� ال��ان مك�س��

ً
ا منفص�

�
�ع ال�لد (ب) الذي يتل�� الدفعة ك�ان ا �موجب ذا �ان ف ا مال��

�
ال��ان شفاف

� ضمن البند 3.
� دولة ال��ان ف�ما يتعلق ب�ند الدخلفقد ُ�طلب منك تقد�م اسمه القانو�� قوان��

ا نص�حة �ع لل��ان مك�س�� ال �عت�� بند الدخل المدف
اع  � ذا �ان ال��ان المنفصل الذي يتل�� دفعة قا�لة لالستقط

� ال��ان إال ��
من ق�ل المساهم ��

رقم تع��ف وس�ط عال�� خاص �ه، ف�جب تعبئة القسم  الحاالت التال�ة:لد�ه 
� نفس ال�لد الذي يوجد ف�ه 

� �غض النظر عما إذا �ان ��
� دولته ف�ما لثا��

ال يتمتع المساهم �الشفاف�ة المال�ة ��
� القسم األول.

يتعلق ب�ند الدخل.المالك الوح�د المحدد ��
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� دولة  ا �موجب قوان�� �ات ُ�عت�� ال��ان شفافا مال�� �� �ات أو أقل من ال �� غ�� م�ا�� من ق�ل خمس 
� �ستو�� بنفسها المساهم ف�ما يتعلق ب�ند الدخل. وُ�عامل بند  المطروحة للتداول العام وال��

�ع ال��ان المحدد  ة إ� ن �� كة المطروحة للتداول العام طالما أن لدخل الذي ُ�دفع م�ا �� اخت�ار ال
�ات �� سلسلة المل��ة مق�مة �ش�ل خاص �� المعاهدة �مق�م �� دولة ذات  �� جميع ال

���ة ع� أنه مك�سب من مق�م �� تلك  �� كة التا�عة.معاهدة  �� إما �� الوال�ات المتحدة أو �� نفس �لد إقامة ال
���ة. �� كة �ستو�� اخت�ار المل��ة وتآ�ل القواعد الدولة ذات المعاهدة ال ��

زا�ا. ���ة �شأن القيود المفروضة ع� الم �� ا أن �كون أ��� من 50٪ من أح�ام المعاهدة ال ���ة – يتطلب هذا االخت�ار عموم� �� ال
��ة  �� رم معاهدة  � أب ا �� �لد أجن�� وكة ذا كنت مق�م� كة ممل �� أصوات وق�مة أسهم ال

راد وحكومات دخل مع الوال�ات المتحدة تحتوي ع� مادة �شأن  �ش�ل م�ا�� أو غ�� م�ا�� من ق�ل أف
زا�ا، ف�جب عل�ك تعبئة إحدى الخانات  �ات مطروحة القيود ع� الم �� ائب و �� وك�انات معفاة من ال

كة طالما أن الموجودة ضمن البند 14b. �ما �جب عل�ك تعبئة  �� � �� نفس �لد ال للتداول العام مق�م��
ا �� �لد  �ات �� سلسلة المل��ة مق�مة �� نفس الخانة المنط�قة ضمن البند 14b إذا كنت مق�م� �� جميع ال
��ة دخل مع الوال�ات المتحدة ال  �� رم معاهدة  � أب �لد اإلقامة وأن �كون أقل من 50٪ من إجما�� جن��
زا�ا. ال �جوز لك  �ع �ش�ل م�ا�� أو غ�� تحتوي ع� مادة �شأن القيود ع� الم كة مستحق أو مدف �� دخل ال
زا�ا �� تلك  � ج�دين تحد�د خانة إال إذا �انت مادة القيود ع� الم م�ا�� إ� أشخاص لن �كونوا مساهم��

� تعتمد  ا يتوافق مع الخانة ال�� راض اخت�ار المل��ة.المعاهدة تتضمن ح�م� ألغ
زا�ا المعاهدة. وقد ال تتضمن معاهدة  زا�ا المشتقات – �قت� هذا عليها للمطال�ة �م كة �ستو�� اخت�ار م ��

�ع من   االخت�ار �ش�ل عام ع� دول المعاهدات �� االتحاد معينة �ل ن
� والمنطقة االقتصاد�ة األورو��ة ودول أنواع االختبارات المتاح لھا خانة. على األورو��

زا�ا  كة �ستو�� اخت�ار م ر�اح األسهم واإلتاوات). ع� س��ل المثال، الخانة "�� بنود معينة من الدخل (الفوائد وأ
كة مق�مة �� �� ا أن �كون أ��� من 95٪ من إجما�� المشتقات" غ�� متاحة �ش�ل عام ل يتطلب االخت�ار عموم�

� أو   ا �� االتحاد األورو�� ���ة ول�ست عضو� �� وكة �ش�ل م�ا�� ولة ذات معاهدة  كة ممل �� األصوات وق�مة أسهم ال
� أو �اإلضافة إ� ذلك، قد �كون ل�ل مادة من مواد القيود ع�  أو غ�� م�ا�� من ق�ل س�عة مستف�دين مت�افئ��

ا محددا  ر� � تتضمن اخت�ا ���ة وال�� �� زا�ا �� المعاهدة ال أقل (المال�ون النهائيون مق�مون �� دولة من دول لم
ا أدناە متطل�ات معينة �جب اس��فاؤها تختلف عن  رج� � أو المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة أو مد االتحاد األورو��

رى ف�ما يتعلق بنفس  ردة �� معاهدة أخ زا�ا مماثلة �موجب معاهدتهم الخاصة مع الوال�ات لمتطل�ات الوا و�حق لهم الحصول ع� م
رجة �� مادة القيود ع�االخت�ار. وعل�ه، �جب عل�ك التحقق من مادة القيود ع�  رات المل��ة المد المتحدة �موجب أحد اخت�ا
رفة المتطل�ات الخاصة  زا�ا �� المعاهدة ذات الصلة لمع زا�ا (�خالف اخت�ار مل��ة األسهم وتآ�ل القواعد لم الم

زم سوى تحد�د خانة  رت�طة ��ل اخت�ار. و�ش�ل عام، ال �ل ���ة)). �اإلضافة إ� ذلك، يتطلب هذا االخت�ار أن �كون أقل من 50٪ الم �� ال
زا�ا للمطال�ة �اإلعفاء �موجب  �ع �ش�ل م�ا��واحدة من القيود ع� الم كة مستحق أو مدف �� من إجما�� دخل ال

���ة، ح�� لو �ان هناك أ��� من خانة واحدة  �� أو غ�� م�ا�� إ� أشخاص لن �كونوا مستف�دين لمعاهدة ال
.�ال�س�ة للبند من الدخل � مت�افئ��

رة أو نلخص أدناە �ل اخت�ار ل�سه�ل اطالع�م، ول�ن ال �مكن  كة لديها بند دخل �ستو�� اخت�ار التجا ��
� �شأن تلب�تك الخت�ار 

رار نها�� ر�ة ال�شطة – يتطلب هذا االخت�ار العتماد ع� الملخص التخاذ ق األعمال التجا
زا�ا. �د� من ذلك، �جب عل�ك التحقق من نص  ر�ة القيود ع� الم رة أو أعمال تجا كة تجا �� رس ال ا أن تما عموم�

�شطة �� �لد إقامتها وأن تكون أ�شطتها �� ذلك �جب عل�ك التحقق من نص مادة 
رات المتاحة  زا�ا نفسها لتحد�د االخت�ا ال�لد جوه��ة ف�ما يتعلق �أ�شطتها �� الوال�ات لقيود ع� الم

رات رفا ذا صلة وأن �كون �موجب تلك المعاهدة والمتطل�ات الخاصة لتلك االخت�ا المتحدة إذا �ان الدافع ط
-IRS.gov/Individuals/International  القیود على المزایا عبر الرابط

Taxpayers/
ا عنها. ر�ة أو ناتج� رة أو األعمال التجا ا��ساب الدخل متعلقا بتلك التجا

ا لالطالع على ملخص زا�ا �� المعاهدة – و�تطلب ذلك عموم� ال توجد مادة قيود ع� الم
زا�ا ذات  رئ�س�ة ضمن مادة القيود ع� الم رات ال رم معاهدةالخت�ا � أب ا �� �لد أجن�� أن �كون ال��ان مق�م�

���ة �� زا�ا المعاهدات ال ��ة دخل مع الوال�ات المتحدة ا.لعالقة بتوثيق مطال�ة أي ك�ان �م ��
زا�احكومة – يتم اس��فاء هذا االخت�ار إذا �ان ال��ان  ال تحتوي ع� مادة قيود ع� الم

ر�� أو هيئة  رجة أعالە هو الدولة المتعاقدة أو تقس�م س�ا�� ف رى غ�� المد زا�ا األخ رات القيود ع� الم رى – الخت�ا أخ
ائب  �� � من ال

). حدد االخت�ار اآلخرصندوق معاشات تقاعد�ة مع�� رئ���  (مثل اخت�ار المقر ال
ا أن �كون أ��� من نصف  الذي تم االعتماد عل�ه. ع� س��ل المثال، إذا كنت �ستو�� اخت�ار يتطلب هذا االخت�ار عموم�

 �� � � �� الصندوق مق�م�� ك�� �� ��ة الدخل لمستف�دين أو المش �� رئ��� �موجب معاهدة  المقر ال
� الوال�ات المتحدة وهولندا، ف�جب عل�ك كتا�ة "�لد إقامة الصندوق نفسه. ب��

ائب – يتطلب هذا  �� رى معفاة من ال رةمنظمة أخ رئ��� – المادة 26(5)" �� المساحة المتوف اخت�ار المقر ال
ا أن �كون أ��� من نصف المستف�دين  ري – يتطلب هذا الخت�ار عموم� � تقدي رار إ�جا�� الحصول ع� ق

� �� المنظمات الدي��ة أو  رك�� � �منح و األعضاء أو المشا رار إ�جا�� كة ع� ق �� االخت�ار أن تحصل ال
�ة أو العلم�ة أو الفن�ة أو الثقاف�ة أو التعل�م�ة  �� زا�ا من السلطة المختصة �� الوال�ات المتحدة لخ الم

� �� �لد إقامة المنظمة كة �� تلب�ة مق�م�� �� رغم من فشل ال و�نص ع� أنه �ال
كة مطروحة للتداول العام – يتطلب هذا االخت�ار  زا�ا �� المعاهدة �� اخت�ار محدد للقيود ع� الم
كة  �� رئ�س�ة من أسهم ال ا أن يتم تداول الفئة ال زا�ا المطل��ة. ما عموم� المعمول بها إال أنها قد تطالب �الم

ف بها �� �لد  �� � ع� خالف ش�ل أسا�� ومنتظم �� بورصة مع لم تنص معاهدة أو ينص تفس�� ف��
ف بها �� �لد  �� زا�ا ش�ل أسا�� ومنتظم �� بورصة مع ذلك ع� وجه التحد�د، ال �جوز لك المطال�ة �م

��ة.�التداول إما �� الوال�ات المتحدة أو �لد المعاهدة أو  زا�ا التقدي ��ة أثناء النظر �� مطالبتك �الم تقدي
رئ���  رى إذا �ان الم�ان ال ���ة �األصالة عن �� �عض ال�لدان األخ �� زا�ا المعاهدة ال إذا �ان ال��ان �طالب �م

رة هو �لد اإلقامة � عل�ه تعبئة النموذج W-8BEN-E. إذا �ان لإلدا
نفسه، في����

كة مطروحة للتداول العام – يتطلب  �� ا �� دولة المساهم �طالب �كة تا�عة ل المساهم �� ك�ان ُ�عت�� شفافا مال��
ا أن �كون أ��� من 50٪ من  ���ة، ف�جب ع� المساهم تعبئة النموذج هذا االخت�ار عموم� �� زا�ا المعاهدة ال �م

وكة �ش�ل م�ا�� أو  كة ممل �� ردا) أو النموذج صوات وق�مة أسهم ال ف�جب ع� المساهم تعبئة النموذج W-8BEN (إذا �ان ف
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حسب االقتضاء. �ما �جب عل�ك استخدام هذە المساحة لتحد�د المتطل�ات أو النموذج W-8BEN-E (إذا �ان ك�انا) ن�ا�ة عن نفسه 
���ة  �� ���ة المحددة.�صفته المق�م المناسب وفقا للمعاهدة ال �� � �ستوفيها �موجب مادة المعاهدة ال ال��

ر�ط  ا  � عليهم تعبئة و�جب ع� ال��ان الشفاف مال��
نوضح أدناە أمثلة ع� األشخاص الذين ي����

 W-8IMY بنموذج W-8BEN-E أو W-8BEN هذا البند:نموذج المساهم
ا  زا�ا المعاهدة �موجب المست�مل من ق�ل ال��ان الشفاف مال�� � تطالب �م المنظمات المعفاة ال��

زا�ا المعاهدة تحت بند � المطالب �م مواد المنظمات المعفاة من المعاهدات انظر ال��ان الهج��
مة مع كندا والمكس�ك وألمان�ا وهولندا.التعل�مات الخاصة الحقا �� الم

� تطالب �سعر تفض��� ينطبق تحذير! �ات األجن��ة ال�� �� ال
��ة  �� ��ة الدخل لخفض م�لغ أي  �� ر�اح بناء ع� مل��ة �س�ة محددة من ال �جوز تطبيق معاهدة   ع� األ

  � األسهم �� ال��ان الذي �دفع ع� بند من بنود الدخل ال��
كة محل�ة �� زمن�ة محددة. تلقاها ك�ان ُ�عامل ك ة  �� ر�اح و�متلك السهم لف األ

كة  �� ��ة �� الوال�ات المتحدة. لذلك، ال �حق لل �� راض ال � ع� هؤالء األشخاص تقد�م �س�ة ألغ
ي����

��ة  �� زا�ا تخف�ض  زمن�ة المتال�هم األسهم. لمحل�ة وال لمساهميها الحصول ع� م ة ال �� المل��ة والف
 � � الوال�ات المتحدة و��طال�االدخل �� الوال�ات المتحدة ع� بند من بنود الدخل ال�� ع� س��ل المثال، �موجب المعاهدة ب��

كة من مصادر أم��ك�ة �� كة اإل�طال�ة تلقاها ال �� ر�اح، �جب ع� ال للمطال�ة �معدل 5٪ ع� األ
ا ٪25نص�حة ر� من أسهم وحقوق التص��ت لمدة 12 شه

�اإلضافة إ� ذلك وع� س��ل المثال، إذا كنت إذا كنت ك�انا �ك�سب الدخل 
���ة، �� � دولة ذات معاهدة 

ري ع� مدفوعات �مق�م ��  للحصول ع� معدل صف
ً

مؤه�
��ة الدخل ف�جب عل�ك تحد�د الخانة "ال توجد مادة �شأن  �� ر�اح �موجب المادة 10(3) من معاهدة  األ

��ة  �� زا�ا �� المعاهدة" إذا �انت معاهدة  وكنت تطالب �ذلك، ف�جب عل�ك تعبئة البند 15b القيود ع� الم � الوال�ات المتحدة وألمان�ا  ب��
زا�ا". ر�اح �� المساحات المتاحة. و�� المساحة الدخل المعمول بها ال تحتوي ع� بند "القيود ع� الم �المصطلحات "المادة 10(3)" و"0" و"األ

زا�ا المعاهدة كة أجن��ة تطالب �م �� مكنك كتابة أنك المالكالبند 14c. إذا كنت 
� التنف�ذ ق�ل 1 يناير  ��ة دخل دخلت ح�� �� ر�اح وأنك �موجب معاهدة   المستف�د من األ

ر�اح من 1987 ة تمثل  (ولم يتم إعادة التفاوض عليها) ع� (1) األ �� مق�م �� ألمان�ا وتمتلك أسهم م�ا
رى أو  كة أجن��ة أخ �� � تدفع ٪80 مصدر األم���� والمدفوعة من ق�ل  كة ال�� ��  أو أ��� من القوة التص����ة لل

ر�ــــخ تحد�د الفائدة من المصدر األم���� والمدفوعة (2) ا ت�ت�� �� تا ر� ة 12 شه �� ر�اح لف األ
رى كة أجن��ة أخ �� ر�ة األم��ك�ة ل رة أو األعمال التجا وط المادةن ق�ل التجا ر�اح وأنك �ستو�� �� استحقاق األ
���ة �� ا مؤه�" �� �لد المعاهدة ال ا "مق�م� وط المادة 28(2)(و)(أ أ) و(ب ب) ف�جب أن تكون عموم� �ستو�� ��

الع ع� تع��ف الفائدة المدفوعة ر�اح.انظر المادة 884 لالط •       والمادة 28(4) من المعاهدة ف�ما يتعلق �األ
كة أجن��ة  �� ر�ة األم��ك�ة ل رة أو األعمال التجا زا�ا المعاهدة ع� ن ق�ل التجا األشخاص الذين �طالبون �م

ها من القواعد المعمول بها �� �ع") وغ اع مختلفة  .("حصة الف اإلتاوات إذا �انت المعاهدة تتضمن معدالت استقط
ا مؤه� كة األجن��ة مق�م� �� ألنواع مختلفة من اإلتاواتش�ل عام، تكون ال

: زا�ا المعاهدة ع� الفائدة �ما ي�لغ غ���� �لد ما إذا انطبق عليها أي مما ��� األشخاص الذين �طالبون �م
���ة. �� ا. ع� س��ل المثال، �موجب    �ستو�� اخت�ار 50٪ من المل��ة وتآ�ل القواعد ال السعر المطبق عموم�

ال�ا، فإن السعر المطبق مطروحة للتداول �ش�ل أسا�� ومنتظم �� سوق  �� � الوال�ات المتحدة وأس المعاهدة ب��
ا ع� الفائدة هو 10٪ �موجب المادة 11(2). ومع ذلكوراق مال�ة معتمدة �� �لد إقامتها أو الوال�ات  عموم�

اع إذا تم اس��فاء المتحدة. �جوز إعفاء الفائدة من االستقط
ر�ة �شطة �� �لد  رة أو أعما� تجا رس تجا وط المحددة �موجب المادة 11(3).ما ال��

� ال إقامتھا ر�ة ال�� ر�اح التجا زا�ا المعاهدة ع� األ األشخاص الذين �طالبون �م
رادات الداخل�ة �أنها مق�م مؤهل.  رة اإلي زى إ� م�شأة دائمة أو ع� الم�اسب المتأت�ة تحصل ع� ح�م من دائ تع
� �جب  رفة المتطل�ات ال�� ر�ة) نظر المادة 1.884-5 من الالئحة لمع من نقل المل��ة (عدا الممتل�ات العقا

رات. ا منها (       الوفاء بها لتلب�ة هذە االخت�ا زء� � ال �ش�ل �افة الم�شأة الدائمة أو ج ال��
� ال ت�شأ عن نقل تحذير! �ما �� ذلك الم�اسب ال��

زا�ا المعاهدة �موجب  مل��ة الم�شأة الدائمة). ع� س��ل المثال، �جوز ذا كنت تطالب �م
� التنف�ذ  ��ة دخل دخلت ح�� �� � الذي �حقق م�اسب خاضعة معاهدة  �ك األجن�� �� لل

��ة �موجب المادة 864(ج)(8) عند نقل حصة  د�سم�� 1986، فال تحدد الخانة 31 �� لل
.14b 14. �د� من ذلك، حدد الخانات ضمن البندc ا داخل البند ر�� رة أو عم� تجا رس تجا ا�ة تما ��  ��
زا�ا المعاهدة ع� البند 15. ال �جب استخدام البند 15 إال إذا كنت تطالب الوال�ات المتحدة أن �طالب �م
� ال  وط ال�� � تتطلب منك اس��فاء ال�� زا�ا المعاهدة ال�� اع المطلوب �موجب المادة 1446(و) �م هذا النموذج ف�ما يتعلق �االستقط

� تقدمها �� البند 14 (أو  زى إ� �شملها الب�انات ال�� رار �أن الم�اسب ال تع من خالل اإلق
رى �� النموذج). و�ش�ل عام، ال رات األخ را راج المادة المتعلقة إلق إ� م�شأة دائمة ومن خالل إد

���ة �موجب بند الفائدة  �� زا�ا المعاهدة ال �الم�اسب من المعاهدة. �اإلضافة إ� ذلك، �ال�س�ة ينطبق هذا البند ع� المطال�ة �م
ر�اح الخاضعة لسعر تفض���  ر�اح (�خالف األ ا�ة مطروحة للتداول العام األ �� ��ــح أو الدخل المتعلق �حصة  �أن ال
زى إ� م�شأة دائمة �� الوال�ات المتحدةقائم ع� المل��ة) من المعاهدة أو بند آخر من  ال �ع

ا�ة مطروحة للتداول العام تتعلق �المطال�ةبنود الدخل ما لم يتطلب هذا البند ب�انات إضاف�ة.  �� �جب عل�ك تحد�د اسم �ل 
���ة  �� ومع ذلك، انظر المادة 1.864(ج)(8)-1(و) من الالئحة ع� س��ل المثال، �سمح �عض المعاهدات ال

� � المؤهل�� ر�اح ل�عض المق�م�� ري ع� األ ا�ة �معدل صف �� رة من نقل مل��ة حصة ��  ��ــح أو الخسا أن ال
�طة اس��فاء متطل�ات إضاف�ة مثل  زى إ� نقل مل��ة موجودات �� رة تع ر�ــح أو خسا  ��

ة المل��ة �اإلضافة إ�  �� ا من م�شأة دائمة �قدر ما �ش�ل �س�ة المل��ة وف زء� �ش�ل ج
رات �موجب � تعت�� م�اعة �موجب المادة س��فاء المق�م لمجموعة من االخت�ا الموجودات ال��

رة  � عل�ك اإلشا
زا�ا المعمول بها. ي���� ا�ةمادة القيود ع� الم �� ا من م�شأة دائمة لل زء� 864(ج)(8) ج

رع�ة، رة الف رة أو الفق � المادة المحددة من المعاهدة والفق
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�ن – توثيق الحالة  �� رابع إ� القسم الثامن والع ر�ة محدودة المالك وممولة،من القسم ال البند 21. إذا كنت أداة اس�ثما
رابع � جميع �موجب الفصل ال

رار �أنك �ستو�� ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق
رابع إ�  � عل�ك تعبئة قسم واحد فقط من األقسام من ال � تعت�� ممتثلة.يتع�� المتطل�ات الخاصة بهذە الحالة المعتمدة وال��
زم  رابع (إذا ل �ن لتوثيق حالتك �موجب الفصل ال �� لثامن والع
رابع إن  ا بتوثيق حالتك �موجب الفصل ال كة اس�ثمار الديون محدودة األجل األمر). لست مطال�� القسم الثامن – ��
اع أو لم �كن لد�ك  عت�� ممتثلةلم تكن المستف�د من دفعة قا�لة لالستقط

ُ
� ت

المعتمدة وال��
حساب لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة تطلب هذا النموذج. حدد 
�ع إ� الخانة  رج القسم (إن وجد) الذي �جب عل�ك تعب�ته �ال

� حددتها ضمن البند 5. ال ُ�طلب من ال��ان الذي �ختار  البند 22. إذا كنت ك�ان اس�ثمار ديون محدودة األجل، ف�جبال��
ركة" أو "مؤسسة مال�ة  � جميع المتطل�ات خانة "مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� مشا

رار �أنك �ستو�� عل�ك تحد�د الخانة لإلق
ركة" أو "مؤسسة مال�ة أجن��ة مسجلة وتعت��  � تعت�� ممتثلة.أجن��ة مشا الخاصة بهذە الحالة المعتمدة وال��

القسم التاسع – ك�انات اس�ثمار معينة ال تحتفظ �حسا�ات مال�ةممتثلة" (�خالف المؤسسة المال�ة األجن��ة الممولة) أو 
الغ من النموذج 1" أو  "مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
الغ من النموذج 2" أو  "مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�

" (�خالف ال��ان  الغ الم�ا�� � �اإل� � غ�� ما�� مع�� البند 23. إذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة تعت�� مؤسسة مال�ة"ك�ان أجن��
) ضمن البند 5 تعبئة  الغ الم�ا�� � �اإل� � غ�� الما�� المع�� �موجب المادة 1.1471-5(ه)(4)(i)(أ) من الالئحة فقط وال ألجن��

�ن. �� رابع إ� الثامن والع زاء من ال � األج
ردة �� رات الوا را رار ي من اإلق تحتفظ �حسا�ات مال�ة، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق

ردة �� رات الوا را �أنك �ستو�� جميع المتطل�ات الخاصة بهذە الحالة المعتمدة االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة. �د� من اإلق
 ،W-8BEN-E ن من النموذج� �� رابع إ� الثامن والع زاء من ال � تعت�� ممتثلة.ألج وال��

وك�ل  رار �د�ل إ�  � �عض الحاالت تقد�م إق
�مكنك ��

رات �موجب اتفاق�ة را � تقدم إق اع. انظر ال��انات ال�� القسم العا�� – المؤسسة المال�ة األجن��ة المعتمد مال�هااالستقط
البند 24a. إذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة معتمد مال�ها،حكوم�ة دول�ة معمول بها ضمن بند التعل�مات الخاصة الحقا.

رابع – المؤسسة المال�ة األجن��ة الممولة � جميع القسم ال
رار �أنك �ستو�� ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق

المتطل�ات الخاصة بهذە الحالة وأنك تقدم هذا النموذج إ� البند 16. إذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة ممولة �ما هو محدد
� المادة 1.1471-5(و)(1)(i)(و) من الالئحة، فأدخل اسم 

ركة أو �� مؤسسة مال�ة أم��ك�ة أو مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا
امات العنا�ة الواج�ة  � �� الغ من النموذج 1 أو مؤسسة ال��ان الممول الذي وافق ع� الوفاء �ال مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�

اع (حسب االقتضاء) ن�ا�ة عن المؤسسة  الغ واالستقط �ف واإل� الغ من النموذج 2 توافق ع� الت مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
� البند 1. �جب عل�ك 

اع مخصص ف�ما يتعلق �ك. انظر المادة المال�ة األجن��ة الممولة والمحددة �� وك�ل استقط ك
رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك ضمن البند 9. 1.1471-(5)(و)(3) من الالئحة للم��د من المعلومات �شأن تقد�م 

رار �أنك المؤسسة المال�ة األجن��ة المعتمد مال�ها، �ما �� ذلك البند 17. �جب عل�ك تحد�د الخانة المنط�قة لإلق
رة  كة أجن��ة خاضعة للس�ط �� ري ممول أو  اع المخصص.ا ك�ان اس�ثما وك�ل االستقط معلومات تتعلق ب
 �

� المادة 957(أ)) وأنك �ستو��
رار �أنك قدمت أو ستقدم الوثائقوممولة (�المع�� المقصود �� البند 24b. حدد الخانة لإلق

رى ذات الصلة بهذە الحالة. الغ عن المتطل�ات األخ � ذلك ب�ان اإل�
رات، �ما �� را � اإلق

المنصوص عليها ��
ر�ة المفعول ل�ل  مالك المؤسسة المال�ة األجن��ة والوثائق سا

الغ عن مالك المؤسسة المال�ة القسم الخامس – البنك المح�� المعتمد وغ�� المسجل والذي ُ�عت�� ممتثل � ب�ان اإل�
شخص تم تحد�دە ��

.24b البند �
األجن��ة الموضح ��

ا معتمدا وغ�� مسجل وتعت�� رار �أنك قدمت أو ستقدم خطابالبند 18. إذا كنت بن�ا محل�� البند 24c. حدد الخانة لإلق
 �

رار �أنك �ستو�� ، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق
ً

 من المعلومات المطل��ة �موجب البند 24b) ممتث�
ً

المدقق (�د�
� تعت�� ممتثلة. � هذا البند.جميع المتطل�ات الخاصة بهذە الحالة المعتمدة وال��

ردة �� � المتطل�ات الوا
الذي �ستو��

نص�حةالقسم السادس – المؤسسة المال�ة األجن��ة المعتمدة 
� تحتفظ �حسا�ات منخفضة الق�مة فقط

عت�� ممتثلة وال��
ُ
� ت

.وال�� � � البند 24b أو البند 24c. ال تحدد �لتا الخانت��
حدد الخانة ��

البند 19. إذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة معتمدة وتعت��
البند 24d. حدد الخانة إذا لم �كن لد�ك أي مستف�دينممتثلة وتحتفظ �حسا�ات منخفضة الق�مة فقط، ف�جب 

� جميع المتطل�ات 
رار �أنك �ستو�� � عل�ك تحد�د الخانة لإلق

� أو فئات معينة ذات مستف�دين مجهو�� اله��ة. �� احت�اطي��
.

ً
الغ عن المالك الخاصة بهذا التص��ف المعتمد والذي �عت�� ممتث� رار غ�� مطلوب، فإن ب�ان اإل� � أن هذا اإلق ح��

ر�ة محدودة المالك  المقدم من ق�ل مؤسسة مال�ة أجن��ة معتمد مال�ها لن �ظل القسم السابع – األداة االس�ثما
عت�� ممتثلة

ُ
� ت

� والممولة المعتمدة وال��
رابع �� راض الفصل ال ري المفعول إ� أجل غ�� مس� ألغ سا

امات  � �� � الظروف المتعلقة �االل
حالة عدم حدوث تغ�� ��

رج�ة (�ما هو محدد �� المادة 1.6049-5(ج)(1) من البند 20. أدخل اسم ال��ان الممول الذي وافق ع� الوفاء الخا
اع لل��ان المحدد  الغ واالستقط امات العنا�ة الواج�ة واإل� � �� رصدة �افة ل رار وعدم تجاوز أ الالئحة) إال عند تقد�م هذا اإلق

� تحتفظ فيها المؤسسة المال�ة األجن��ة ضمن البند 1 �ما لو �ان ذلك ال��ان مؤسسة مال�ة أجن��ة  الحسا�ات ال��
رقم تع��ف الوس�ط العال��  ركة. �ما �جب عل�ك إدخال  اع مليون (1,000,000) مشا وك�ل االستقط المعتمد مال�ها مع 

.9a 30 يونيو 2014 أو اليوم األخ�� من السنة الخاص �ال��ان الممول ضمن البند �
دوالر أم���� ��

ا – واليوم األخ��  تح فيها الحساب – أيهما الحق�
ُ
� ف التق��م�ة ال��
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نص�حةمن �ل سنة تق��م�ة الحقة �سبق الدفعة، مع تطبيق قواعد 
ا لحكومة تجميع الحسا�ات �موجب المادة 1.1471-5(ب)(4)(iii) من الالئحة. رع�� ا ف ا س�اس�� إذا كنت حكومة أجن��ة أو تقس�م�

زع المق�د وكة �ال�امل لها) أو القسم الحادي ع�� – المو زة الممل � ذلك الهيئات واألجه
أجن��ة (�ما ��

ا مق�دا، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة ، البند 25a. إذا كنت موزع� � زي أجن�� رك حكومة تا�عة للوال�ات المتحدة أو بنك إصدار م
� جميع المتطل�ات الخاصة بهذە الحالة.

رار �أنك �ستو�� � لإلق � عل�ك إال تعبئة النموذج W-8BEN-E للدفعات ال�� فال يتع��
رار �حالتك. ال ال تطالب بتطبيق المادة (المواد) 115(2) أو 892 أو 895 البندان 25b و25c. حدد الخانة المناس�ة لإلق

. � رار �حالتك. ال تحدد �لتا الخانت�� � عل�ك استعمال النموذج W-8EXP.البندان 25b و25c. حدد الخانة المناس�ة لإلق
عليها. و�خالف ذلك، ي����

تحذير!
رار إال �ما هو متعلق �حساب  زع المق�د اإلق  �جوز للمو

رابع ع�� – المنظمة الدول�ة�حتفظ �ه ف�ما يتعلق �اتفاق�ة توز�ــــع مع صندوق مق�د. �جب  القسم ال
زع المق�د الذي يتل�� – ف�ما يتعلق �اتفاق�ة التوز�ــــع  رار �أنك منظمة دول�ة �ماع� المو البند 28a. حدد هذە الخانة لإلق
� المادة 7701(أ)(18).هذە – دفعة خاضعة لالستقطاع �موجب الفصل الثالث أو 

هو محدد ��
دفعة قا�لة لالستقطاع تعبئة النموذج W-8IMY ول�س هذا 

نص�حةلنموذج إال �قدر ما �متلك من حصص ف�ما يتعلق بهذە 
ا تم منحه صفة منظمة دول�ة �موجب أمر االتفاق�ة �مالك مستف�د.

�
إذا كنت ك�ان

ا للمواد من 288 إ� 288f من ال�اب 22 من  تنف�ذي (وفق�
قانون الوال�ات المتحدة)، فحدد الخانة 28a. ول�ن إذا كنت 

� ع�� – المؤسسة المال�ة األجن��ة غ�� المعن�ة 
راض الفصل الثالث، القسم الثا�� ��ة االستقطاع ألغ �� تطالب ب�عفاء 

فاستخدم النموذج W-8EXP.�اإل�الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة
رة إ� أنك تعامل �مؤسسة مال�ة البند 26. حدد الخانة لإلشا

الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة.  البند 28b. إذا كنت منظمة دول�ة عدا تلك المحددة ضمنجن��ة غ�� معن�ة �اإل�
� �جب عل�ك تحد�د االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة عن ط��ق 

رار �أنك �ستو�� البند 28a، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق
� تعامل �أن لديها اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة  جميع متطل�ات هذە الحالة.إدخال اسم الدولة ال��

رة إ� ما إذا �انت  ر�ة المفعول مع الوال�ات المتحدة واإلشا سا
القسم الخامس ع�� – خطط التقاعد المعفاةاالتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة من النموذج 1 أو النموذج 2. �ما 
وك�ل االستقطاع �الفئة المحددة من  ا تزو�د  البنود 29a وb وc وd وe وf.جب عل�ك أ�ض�

� من 
� الملحق الثا��

إذا كنت خطة تقاعد معفاة، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة المؤسسة المال�ة األجن��ة الموضحة ��
وك�ل االستقطاع �الفئة  � جميع المتطل�ات الخاصة بهذە الحالة.االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة. عند تزو�د 

رار �أنك �ستو�� المناس�ة لإلق
� الملحق 

المحددة من المؤسسة المال�ة األجن��ة الموضحة ��
 � � وال��

رفق الثا�� ، �جب عل�ك استخدام اللغة من الم �
القسم السادس ع�� – ال��ان المملوك �ال�امل من ق�ل الثا��

�تصف حالتك ع� أفضل وجه وع� وجه التحد�د. ع� س��ل � مستف�دين معفي�� مال���
ري مملوك �ال�امل من ق�ل  �المثال، اذكر أنك "ك�ان اس�ثما و�ا �ال�امل من ق�ل مال��� البند 30. إذا كنت ك�انا ممل

 ." �
 من "مالك مستف�د مع��

ً
" �د� � � مستف�دين معفي�� رار �أنك مال��� ، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق � مستف�دين معفي��

الغ �موجب  ا تقد�م ذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� معن�ة �اإل� � جميع متطل�ات هذە الحالة. �جب عل�ك أ�ض�
�ستو��

عت�� ممتثلة" �موجب 
ُ
� ت��ت أن �ل مالك اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة وتطالب �حالة "ت � هذا البند وال��

� الموضحة �� وثائق المال���
رة ضمن هذا البند   من ذلك اإلشا

ً
� المادة 1.1471-6(ب).لالئحة، ف�جب عل�ك �د�

م�ا�� أو حامل ديون هو مالك مستف�د مع�� �ما هو محدد ��
� تؤهلك لذلك �موجب الالئحة. إذا كنت  إ� المادة ال��

الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة  مؤسسة مال�ة غ�� معن�ة �اإل�
� ت�ع�ات الوال�ات المتحدةدول�ة معمول بها ألنك مؤهل �مؤسسة مال�ة أجن��ة معتمد 

القسم السابع ع�� – المؤسسة المال�ة ��
الغ مال�ها �موجب الالئحة، فال تحدد خانة "مؤسسة مال�ة غ��  معن�ة �اإل�

� عل�ك تحد�د خانة "مؤسسة
 من ذلك، ي����

ً
البند 31. إذا كنت مؤسسة مال�ة �� ت�ع�ات الوال�ات �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة". و�د�

. � ع��
�  مال�ة أجن��ة معتمد مال�ها" وتعبئة القسم العا�� �دال من القسم الثا��

رار �أنك �ستو�� المتحدة، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق
رقم تع��ف ورة تقد�م  جميع متطل�ات هذە الحالة.انظر التعل�مات الخاصة �البند 9a المتعلقة ���

الغ �موجب اتفاق�ة  القسم الثامن ع�� – ك�ان المجموعة غ�� المال�ة المس�ث��وس�ط عال�� للمؤسسة المال�ة األجن��ة غ�� المعن�ة �اإل�
.( � � ذلك الو�� التفاق�ة ائتمان معتمد وص�ه وهو شخص أجن��

 حكوم�ة دول�ة (�ما ��
، ف�جب البند 32. إذا كنت ك�ان مجموعة غ�� مال�ة مس�ث��

� جميع متطل�ات هذە الحالة.
رار �أنك �ستو�� عل�ك تحد�د الخانة لإلق

القسم الثالث ع�� – الحكومة األجن��ة أو الحكومة التا�عة 
� زي األجن�� رك القسم التاسع عشر – الشركة الناشئة غیر المالیة المستثناةلوال�ات المتحدة أو بنك اإلصدار الم

ا رع�� ا ف ا س�اس�� البند 27. إذا كنت حكومة أجن��ة أو تقس�م�
وكة  زة الممل � ذلك الهيئات واألجه

كة ناشئة غ�� مال�ة مس�ثناة، ف�جبلحكومة أجن��ة (�ما �� �� البند 33. إذا كنت 
� جميع متطل�ات هذە الحالة.�ال�امل لها) أو حكومة تا�عة للوال�ات المتحدة أو بنك إصدار 

رار �أنك �ستو�� عل�ك تحد�د الخانة لإلق
� المادة 6-1.1471)، 

� (�ما هو محدد ل�ل منها �� زي أجن�� رك م
� جميع 

رار �أنك �ستو�� ف�جب عل�ك تحد�د الخانة واإلق
� أنواع 

رك �� � ذلك أنك ال �شا
متطل�ات هذە الحالة (�ما ��

� هذا البند إال إ� الحد 
ر�ة الموضحة �� أل�شطة المال�ة التجا

المسم�ح �ه �موجب المادة 1.1471-6(ح)(2) من الالئحة).
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ر�ــــخ تم��ر  ر�ــــخ �شأتك أو تا ا تقد�م تا � غ�� الما�� المس�ث�� جب عل�ك أ�ض� ون - ال��ان األجن�� رابع والع�� القسم ال
راء) �الموافقة ع�  ا (أو ما �عادله من إج ر� را رتك ق � ت�ع�ات الوال�ات المتحدةمجلس إدا

��
ر�ة جد�د (والذي ال �مكن أن �كون لمؤسسة  ا غ�� ما�� مس�ث�� �� ت�ع�اتخط أعمال تجا البند 38. إذا كنت ك�انا أجن���

� غ�� ما�� وغ�� فعال). رار �أنك مال�ة أو ك�ان أجن�� الوال�ات المتحدة، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق
ون – ال��ان غ�� الما�� ق�د التصف�ة أو  � جميع متطل�ات هذا التص��ف. انظر المادة 1.1472-1(ج)(1)(iii)القسم الع��

�ستو��

� اإلفالس المس�ث�� الع ع� تع��ف ال��ان األجن�� من الالئحة لالط
غ�� الما�� المس�ث�� �� ت�ع�ات الوال�ات المتحدة.البند 34. إذا كنت ك�ان مجموعة غ�� مال�ة مس�ث�� ق�د

رار �أنك  � غ�� الما�� الفعاللتصف�ة أو اإلفالس، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق ون - ال��ان األجن�� القسم الخامس والع��
ا تزو�د  � جميع متطل�ات هذە الحالة. �جب عل�ك أ�ض�

ا غ�� ما�� وفعال، ف�جب عل�ك�ستو�� البند 39. إذا كنت ك�انا أجن���
ر�ــــخ الذي قدمت ف�ه خطة تصف�ة أو خطة إعادة تنظ�م أو  � جميع متطل�ات هذە لتا

رار �أنك �ستو�� تحد�د الخانة لإلق
رة إفالس. � مذك

� الموضح �� � ذلك اخت�ار األصول والدخل السل��
الحالة، �ما ��

ون – المنظمة �موجب المادة 501(ج) راض تطبيق هذا االخت�ار، �شمل القسم الحادي والع�� رار لهذا القسم. ألغ اإلق
رابع رات واإلتاوات البند 35. إذا كنت ك�انا تطالب �الحالة وفقا للفصل ال ر�اح والفوائد واإل�جا � األ الدخل السل��

ا للمادة  رى. �صفتك منظمة �موجب المادة 501(ج) وفق� � األخ واالستحقاقات السن��ة و�عض أش�ال الدخل السل��
انظر المادة 1.1472-1(ج)(1)(iv)(أ) من الالئحة للم��د من 5-1.1471(ه)(5)(v) من الالئحة، ف�جب عل�ك تحد�د 
رادات  رة اإلي رت ف�ه دائ ر�ــــخ الذي أصد . �اإلضافة إ� ذلك، خانة وتقد�م التا � التفاص�ل حول تع��ف الدخل السل��

رأي مس�شار  رار �ذلك أو تقد�م �سخة ل الع لداخل�ة خطاب ق انظر المادة 1.1472-1(ج)(1)(iv)(ب) من الالئحة لالط
� أم���� �شهد �أنك مؤهل �منظمة �موجب المادة 

� ل�عض أنواع قانو�� ع� االس�ثناءات من تع��ف الدخل السل��
الدخل.501(ج) (�غض النظر عما إذا كنت مؤسسة خاصة أجن��ة).

� غ�� الما�� غ�� الفعال ون - ال��ان األجن�� القسم السادس والع��
ا غ�� ما�� وغ�� فعال، ف�جبنص�حة: إذا كنت منظمة �موجب المادة 501(ج) تطالب البند 40a. إذا كنت ك�انا أجن���

راض الفصل الثالث،  ��ة االستقطاع ألغ �� رار �أنك لست مؤسسة مال�ة ولست اإلعفاء من  عل�ك تحد�د الخانة لإلق
.W-8EXP غ�� ما�� مطروح للتداول فاستخدم النموذج � توثق حالتك �صفتك ك�ان أجن��

ون – المنظمة غ�� ال��ح�ة � والع��
كة مطروحة للتداول القسم الثا�� �� � غ�� ما�� تابع ل العام أو ك�ان أجن��

ر�ح�ة (�خالف ال��ان الذي � غ�� ما�� مس�ث�� �� ت�ع�ات الوال�ات البند 36. إذا كنت منظمة غ��  العام أو ك�ان أجن��
رابع �صفته منظمة �موجب  ا للفصل ال � غ�� ما�� �طالب �الحالة وفق� � غ�� ما�� فعال أو ك�ان أجن�� المتحدة أو ك�ان أجن��

ا للمادة 1.1471-5(ه)(5)(v) من  .المادة 501(ج) وفق� الغ الم�ا�� � �اإل� � غ�� ما�� ممول ومع�� الغ الم�ا�� أو ك�ان أجن�� � �اإل� مع��
 �

رار �أنك �ستو�� � غ�� ما�� وغ�� فعالالالئحة)، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق مالحظة: إذا كنت ستكون ك�ان أجن��
رتك من ق�ل أنواع معينة من المؤسسات المال�ة (انظر جميع متطل�ات هذە الحالة. لوال إدا

المادة 1.1471-5(ه)(4)(i)(ب) من الالئحة)، ف�جب أال المنظمة غ�� ال��ح�ة �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة. إذا
عامل �أن لديها اتفاق�ة 

ُ
� دولة ت

ا تم تأس�سه ومق�م ��
�
تقوم بتعبئة البند 40a ألنك ُستعت�� مؤسسة مال�ة ول�س كنت ك�ان

وك�ان  ر�ح�ة  ا �منظمة غ��  وكنت محدد� � غ�� ما�� وغ�� فعال.كوم�ة دول�ة نافذة  ك�ان أجن��
� غ�� ما�� فعال �موجب الملحق األول، فانظر ال��انات نص�حةأجن��
رات �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها را � تقدم إق � غ�� ال�� ا غ�� ما�� قد �كون مؤه� �ك�ان أجن�� إذا كنت ك�انا أجن���

زء ضمن بند التعل�مات الخاصة الحقا. � غ�� ما�� آخر �ما هو محدد �� ج ما�� فعال (أو ك�ان أجن��
� غ�� ما�� مطروح  ون – ك�ان أجن�� زال ب�م�انك تحد�د البند 40a القسم الثالث والع�� آخر من هذا النموذج)، فال ي

كة مطروحة  �� � غ�� ما�� تابع ل رار �أنه ل�س لتداول العام أو ك�ان أجن�� � أو اإلق رئ�سي�� � ال � األم��كي�� وال�شف عن المال���
.للتداول العام � رئ�سي��  � � أم��كي�� لد�ك مال���

ا للتداول ا غ�� ما�� مطروح� .البند 37a. إذا كنت ك�انا أجن��� � رئ�سي��  � � أم��كي�� رار �أنه ل�س لد�ك مال��� البند 40b. حدد هذە الخانة لإلق
رار �أنك لست مؤسسة  رار ضمن البندلعام، ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق البند 40c. إذا لم تقم بتحد�د الخانة واإلق

� يتم تداول   وتعبئة القسم التاسع cف�جب عل�ك تحد�د الخانة 40b، 40مال�ة وتقد�م اسم سوق األوراق المال�ة ال��
ا. �ن لتحد�د وتقد�م االسم والعنوان ورقم التع��ف أسهمك فيها علن� �� والع

ا �� نفس ا غ�� ما�� وعضو� .البند 37b. إذا كنت ك�انا أجن��� رئ��� � ل�ل مالك أم����  ��� �� ال
� مطروح  ا غ�� ما�� �قدم النموذج W-8BEN-Eلمجموعة التا�عة الموسعة مثل ك�ان أم���� أو أجن�� مالحظة: إذا كنت ك�انا أجن���
عامل �صفتها مؤسسة للتداول العام، ف�جب عل�ك تحد�د هذە الخانة وتقد�م اسم 

ُ
إ� مؤسسة مال�ة أجن��ة ت

الغ من النموذج 1 أو مؤسسة مال�ة ل��ان المطروح للتداول العام وتحد�د سوق األوراق المال�ة  مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل�
ا استخدام لذي يتم فيها تداول أسهم ال��ان المطروح للتداول العام.  الغ من النموذج 2، ف�مكنك أ�ض� أجن��ة معن�ة �اإل�

� انظر المادة 1.1472-1(ج)(1)(i) من الالئحة لتحد�د ما إذا  الغ عن األشخاص األم��كي�� �ن لإل� �� القسم التاسع والع
� سوق أوراق مال�ة 

� االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة �ان يتم تداول أسهم ال��ان �انتظام ��
المس�ط��ن (�ما هو محدد ��

" �المصطلح "ك�ان  � معتمدة (اس��دال المصطلح "ك�ان أم���� رات إ� "األشخاص األم��كي�� المعمول �ه). ال تنطبق اإلشا
راض اخت�ار ما إذا �ان  " حسب االقتضاء ألغ � غ�� ما�� �ن إال إذا  �ان النموذجأجن�� �� � هذا القسم والقسم التاسع والع

المس�ط��ن" ��
ا للتداول العام). عامل �صفتها مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة ل��ان مطروح�

ُ
ا إ� مؤسسة مال�ة أجن��ة ت  مقدم�

الغ من النموذج 2. الغ من النموذج 1 أو مؤسسة مال�ة أجن��ة معن�ة �اإل� �اإل�
ا المس�ثناة ون – المؤسسة المال�ة األجن��ة التا�عة داخل�� القسم السابع والع��

ا ومس�ثناة، البند 41. إذا كنت مؤسسة مال�ة أجن��ة تا�عة داخل��
� جميع متطل�ات هذا التص��ف. 

رار �أنك �ستو�� ف�جب عل�ك تحد�د الخانة لإلق
ال ينطبق هذا التص��ف إال ع� المؤسسة المال�ة األجن��ة التا�عة 

� تحتفظ ا المس�ثناة وال�� داخل��
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� توثق نفسها رار هذا القسم وال�� وك�ل االستقطاع إلث�ات أن النموذج قد تم �حسا�ات الودائع الموضحة �� إق إضاف�ة �طلبها 
� تحتفظ �حساب الودائع. ال تعد مؤه� لهذا  توق�عه من ق�لك أو من ق�ل شخص آخر مخول للق�ام �ذلك. للمؤسسة المال�ة ال��

راء مدفوعات قا�لة لالستقطاع انظر المادة 1.1441-1(ه)(4)(i)(ب) من الالئحة.لتص��ف إذا تلق�ت أو قمت ب�ج
من أو إ� أي شخص آخر غ�� عضو �� مجموعتك التا�عة الموسعة، 

خالف مؤسسة اإل�داع المذكورة �� الجملة السا�قة.
الع انظر المادة 1.1471-5(ه)(5)(iv) من الالئحة لالط

ع� �افة متطل�ات هذە الحالة.

ون – ال��انات األجن��ة غ�� المال�ة  معامالت الوساطة أو ت�ادالت المقا�ضة. �خضع الدخل منالقسم الثامن والع��

الغالممولة والمعن�ة �اإل�الغ الم�ا�� المعامالت مع وس�ط أو ت�ادالت المقا�ضة لقواعد اإل�
ا ا غ�� ما�� ممو� ومعن�� واالستقطاع االحت�ا�� ما لم يتم تقد�م النموذج W-8BEN-Eالبندان 42 و43. إذا كنت ك�انا أجن���

، ف�جب عل�ك إدخال اسم ال��ان الممول  الغ الم�ا�� أو نموذج �د�ل إلخطار الوس�ط أو جهة الت�ادل �المقا�ضة �اإل�
رار �أنك �ستو�� جميع  .ضمن البند 42 وتحد�د الخانة لإلق �

� مع�� �أنك شخص أجن��
ا مع�� لمدة سنة تق��م�ة إذا:المتطل�ات الخاصة بهذا التص��ف. �ما �جب عل�ك إدخال  ا أجن��� تعد شخص�

.9a ركة أو اتفاق�ة ائتمان أجن��ة.رقم تع��ف الوس�ط العال�� الخاص �ك ضمن البند ا�ة أو ت �� كة أو  �� •       كنت 
رئ�سيون  ون – المال�ون األم��كيون ال رط خالل السنةالقسم التاسع والع�� رطا وال تخطط أن تنخ •       لم تكن منخ

� غ�� ما�� وغ�� فعال ر�ة �� الوال�ات المتحدة ي�تج ل��ان أجن�� رة أو أعمال تجا بتجا
� غ�� ما�� وغ�� فعال  رفت نفسك ع� أنك ك�ان أجن�� ا من المعامالت مع ذا ع رت�طة فعل�� عنها م�اسب م
( � غ�� ما�� �� ري �صفته ك�ان أجن�� وس�ط أو جهة الت�ادل �المقا�ضة. �ما �� ذلك ك�ان اس�ثما
� غ�� ما��  ت�ع�ات الوال�ات المتحدة ول�نه ل�س ك�ان أجن��

مس�ث�� �� ت�ع�ات الوال�ات المتحدة �موجب المادة 

رئ��� أو أ���  1-1.1472(ج) من الالئحة) لد�ه مالك أم���� 
�ن، ف�جب عل�ك تحد�د �ل مالك  �� � القسم السادس والع

التعل�مات الخاصة��
� ��� �� . أدخل االسم والعنوان ورقم التع��ف ال رئ��� زا�ا المعاهدةأم����  � المطالب �م ال��ان الهج��

رفاق  رئ��� �� العمود ذي الصلة. �مكنك إ زا�ا ل�ل مالك أم����  إذا كنت ك�انا هجينا �قدم مطال�ة للحصول ع� م
ا لنفس إفادة  ���ة �مق�م �األصالة عن نفسك، ف�مكنك الق�ام هذە المعلومات �� ب�ان منفصل �ظل خاضع� �� المعاهدة ال

. إذا  � رى المقدمة �� القسم الثالث�� رات األخ را ر�ة. شهادة الزور واإلق ���ة سا �� �ذلك ع� النحو المسم�ح �ه �موجب معاهدة 
� مس�ط��ن (�ما هو  الغ عن أشخاص أم��كي�� زا�ا كنت تقوم �اإل� �جب عل�ك تعبئة هذا النموذج W-8BEN-E للمطال�ة �م

المعاهدة �الط��قة الموضحة �� تعل�مات القسم الثالث محدد �� اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها) إ� مؤسسة مال�ة 
الغ من النموذج 1 أو مؤسسة مال�ة أجن��ة  ر�� العلم �أنهأجن��ة معن�ة �اإل� وتعبئة القسم األول إ� الحد المشار إل�ه أدناە. ي
الغ من النموذج 2 تحتفظ لديها �حساب وتطلب  � عل�ك تعبئة البند 5 الذي �ش�� إ� حالتك �موجب معن�ة �اإل� ال يتع��
رابع إال إذا كنت ك�انا منفص� ُ�عامل ع� أنه معلومات المل��ة هذە مع هذا النموذج، ف�مكنك استخدام  الفصل ال

الغ عن هؤالء األشخاص. رفاق ب�ان منفصل لإل� رابعهذە المساحة أو إ راض الفصل ال المستف�د ألغ
رار ���ة القسم الثالثون – اإلق �� زا�ا المعاهدة ال إذا كنت تدفقا خالل ال��ان �طالب �م

ر�خه من ق�ل ممثل أو  ع� دفعة قا�لة لالستقطاع، ف�جب عل�ك أ�ضا تقد�م �جب توقيع النموذج W-8BEN-E وتأ
رك  زم األمر) مسؤول مفوض للمالك المستف�د أو المستف�د المشا النموذج W-8IMY إ� جانب ب�ان استقطاع (إذا ل

راض المادة 6050) �ائك أو مال��ك. تعد  أو صاحب الحساب لدى (Wألغ �� رابع ل�ل من  يوضح حالة الفصل ال
� تطلب هذا النموذج. �جب  معلومات التخص�ص غ�� مطل��ة �� ب�ان االستقطاع هذا ما المؤسسة المال�ة األجن��ة ال��

رار �أن لد�ك األهل�ة القانون�ة  �ك أو مالك أو أ��� خاضع لالستقطاع عل�ك تحد�د الخانة لإلق �� لم �كن هناك 
رابع (مثل مؤسسة مال�ة أجن��ة غ�� للتوقيع �الن�ا�ة عن ال��ان المحدد �� البند 1، وهو المالك  �موجب الفصل ال

زا�ا المعاهدة المستف�د من الدخل. إذا تم تعبئة النموذج W-8BEN-E من  ركة). إذا كنت ك�انا منفص� �طالب �م مشا
رسم�ة معتمدة حسب  و�الة  �ف �موجب  وك�ل يت ���ة ع� دفعة قا�لة لالستقطاع وما لم يتم معاملتك �ل  �� ال

رسم�ة  و�الة ال ا �ال رقم تع��ف ألصول، ف�جب أن �كون النموذج مصح��� و�ان لد�ك  رابع  راض الفصل ال �المستف�د ألغ
وك�ل ع� وجه  وس�ط عال�� خاص �ك، ف�جب ع� مال�ك الوح�د تقد�م �الش�ل السل�م أو ب�سخة منها تخول ال

و�ل �� تعبئة النموذج وتنف�ذە وتقد�مه. النموذج W-8BEN-E أو النموذج W-8BEN (حسب التحد�د بتمث�ل الم
رسم�ة و�عالن ممثل"  وك�ل االستقطاع مع هذا النموذج. �جوز لك أو �مكن استخدام النموذج 2848 "و�الة  االقتضاء) إ� 

وك�ل والمالك المستف�د أو  رض. قد يتحمل ال وك�ل االستقطاع لهذا الغ الغ  وك�ل االستقطاع استخدام البند 10 إل� ل
.المستف�د أو صاحب الحساب (حسب االقتضاء) المسؤول�ة  � ��ط النموذج�� ب
عن العق��ات المنصوص عليها لتقد�م نموذج غ�� صحيح أو 

�ع إ�م��ف. �التوقيع ع� النموذج W-8BEN-E، يوافق الممثل أو رج � (يتم تحد�دە �ال
البند 1. أدخل اسمك القانو��

وك�ل المفوض لل��ان ع� تقد�م نموذج جد�د  ه��تك القانون�ة �� �لد التأس�س أو التنظ�م).لمسؤول أو ال
� تؤثر ع� صحة  ا �عد أي تغ�� �� الظروف ال�� خالل 30 يوم�

وك�ل االستقطاع بتقد�م هذا النموذج  البند 2. أدخل اسم ال�لد الذي تم إ�شاؤك أو تنظ�مك �موجبالنموذج. قد �سمح لك 
� أن 

و�� . و�جب أن يوضح التوقيع اإلل��� �
و�� قوان�نه أو تخضع لقوان�نه.مع توقيع إل���

ا من ق�ل شخص مخول �ذلك (ع�  ون�� راض تعبئة هذا النموذجلنموذج موقع إل��� رغا. ألغ رك هذا البند فا البند 3. ات
� و��ان �أن النموذج موقع 

ر��� � وتا زم�� � �قدم مطال�ة �موجب معاهدة س��ل المثال، مع ختم  �ك�ان هج��
ا). ال �عد كتا�ة اسمك ع� سطر التوقيع فحسب  ون�� إل���

رار وك�ل االستقطاع أ�ضا ع� إق ا. قد �عتمد  ون�� ا إل��� توق�ع�
ا إذا قدمت أي معلومات أو وثائق  ون�� االستقطاع موقع إل���
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االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة لل�لد (ب) من أجل الوفاء (�ما �� ذلك ك�ان منفصل)، س�تم معاملتك �مالك مستف�د 
�متطل�ات العنا�ة الواج�ة والتوثيق �موجب االتفاق�ة س�تم معاملتك �مالك مستف�د و�جب تحد�د ه��تك ضمن البند 1.

رات "ك�ان � الخ�ا � تنطبق ب�� الحكوم�ة الدول�ة لل�لد (ب). �مكنك أ�ضا تقد�م هذا النموذج البند 4. حدد الخانة ال��
ا�ة" أو "اتفاق�ة ائتمان ذو مل��ة خاصة" أو  رار �شأن اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها إذا كنت منفصل" أو "�� مع إق

" � رابع وفقا للتع��فات  اتفاق�ة ائتمان �س�ط". �جب عل�ك أ�ضا تحد�د الخانة ال�� تحدد حالتك �موجب الفصل ال
� تقدم مطال�ة �موجب معاهدة  و�ان �ش�� إ� أنك ك�ان هج�� المنصوص عليها �� اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها 

���ة �اإلضافة إ� تعبئة القسم الثالث. � تعامل ع� أن لديها اتفاق�ة حكوم�ة �� رار �حدد الدولة ال�� اإلق
رغا إال �� الظروف الموضحة أعالە. رك هذا البند فا � غ�� ما�� أو البند 5. ات ر�ة المفعول و�صف حالتك �ك�ان أجن�� دول�ة سا

مؤسسة مال�ة دول�ة �موجب االتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة. ومع 
ذلك، إذا قمت بتحد�د حالتك �موجب االتفاق�ة الحكوم�ة البنود 6 و7 و8. قم بتعبئة البنود 6 و7 و8 �ما هو منصوص

� عل�ه �� التعل�مات المحددة سا�قا. زال يتع�� ، فال ي � غ�� ما�� الدول�ة المعمول بها �ك�ان أجن��
رقم ��ة  �� راض ال � غ�� ما�� مس�ث�� �موجب البند 9b. إذا أصدر لك �لد إقامتك ألغ عل�ك تحد�د ما إذا كنت ك�ان أجن��

 � ��� �� رقم التع��ف ال ، فأدخله هنا. ال تدخل  � ��� �� رار تع��ف  الالئحة من أجل تعبئة هذا النموذج ما لم يتم تزو�دك ب�ق
.( � رة للمالك (المال��� �د�ل من ق�ل مؤسسة مال�ة أجن��ة �ما هو موضح �� الفق

W-8BEN-E ط النموذج�� رج�� ل � غ�� ما�� (مثل "ك�ان البند 10. ُ�ستخدم هذا البند الم رك �ك�ان أجن�� را السا�قة �شمل إق
رى  رار استقطاع آخر قا�ل للتطبيق أو وثائق أخ � غ�� ما�� فعال") �ما هو محدد �� االتفاق�ة الحكوم�ة ق أجن��

رابع. ع� س��ل المثال، إذا كنت  راض الفصل ال � عل�ك االمتثال مقدمة ألغ الدول�ة المعمول بها. �اإلضافة إ� ذلك، يتع��
رغب ��  ���ة، فقد ت �� ا�ة تقدم مطال�ة �موجب معاهدة  وط حالتك �موجب قانون الدولة ذات االتفاق�ة الحكوم�ة �� ل��

W-8BEN-E ط هذا النموذج�� وك�ل االستقطاع ل الدول�ة الذي تخضع لها إذا كنت تحدد وضعك �موجب تلك قد�م معلومات ل
� تقدمها  رات �� األقسام من النموذج W-8IMY ووثائق المالك ال�� را االتفاق�ة. إذا لم تتمكن من تقد�م اإلق

.( � رابع للمالك (المال��� راض إث�ات الحالة �موجب الفصل ال ر��� �ستو�� ألغ �ن أو كنت ك�انا غ��  �� رابع إ� الثامن والع ال
� وفقا  � غ�� الما�� الفعال" �موجب االتفاق�ة �جب عل�ك تعبئة القسم الثالث والقسم الثالث�� تع��ف "ال��ان األجن��

زم األمر. الحكوم�ة الدول�ة المعمول بها، فال تحدد الخانة ضمن البند للتعل�مات المحددة أعالە. قم بتعبئة القسم الثا�� إن ل
5. أما إذا حددت حالتك �موجب تع��فات االتفاق�ة الحكوم�ة 

رابع مشمولة �� هذا  رار �حالة فصل  الدول�ة و�مكنك اإلق
رات الموضحة �� هذە  را النموذج، فلن تحتاج إ� تقد�م اإلق

ا من ق�ل المؤسسة المال�ة ال��انات الهجينة العكس�ة األجن��ة رة ما لم �كن ذلك مطل��� الفق
� تقد�م النموذج  � العك�� األجن�� رات مقدمة ال �جب ع� ال��ان الهج�� را � تقدم إليها هذا النموذج. تظل أي إق األجن��ة ال��
W-8BEN-E زا�ا المعاهدة � ال �طالب �م �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة معمول بها خاضعة لعق��ة  إال للمدفوعات ال��

���ة من أجلها ن�ا�ة عن مال��ه. �ما �جب عل�ه أن �قدم  �� .ال � ردة �� القسم الثالث�� رى الوا رات األخ را � واإلق الحنث �ال�م��
رابع عندما يتل�� دفعة قا�لة  رات �د�لة أو إضاف�ة �موجب الالئحةالحالة �موجب الفصل ال را � تقدم إق

ال��انات ال��
� الذي  � العك�� األجن�� لالستقطاع. �جب ع� ال��ان الهج��

وك�ل  زا�ا المعاهدة ن�ا�ة عن مال��ه تزو�د  رة �� هذا النموذج، ف�مكنك طالب �م إذا كنت مؤه� لحالة غ�� ظاه
رات قا�لة للتطبيق لهذە الحالة من نموذج W-8 آخر االستقطاع �النموذج W-8IMY (�ما �� ذلك حالته �موجب  را رفاق إق إ

� دفعة قا�لة لالستقطاع) إ� جانب ب�ان 
رابع عند تل�� رات القا�لة لفصل ال را رات ذات الصلة. إذا لم تظهر اإلق را تظهر عل�ه اإلق

للتطبيق �� أي نموذج W-8 (ع� س��ل المثال، إذا �انت االستقطاع والنماذج W-8BEN أو W-8BEN-E (أو األدلة 
اللوائح الجد�دة تنص ع� حالة إضاف�ة ولم يتم تحد�ث هذا المس�ند�ة إ� الحد المسم�ح �ه) ن�ا�ة عن �ل من مال��ه 
 W-8IMY زا�ا المعاهدة. انظر النموذج رفق �قر �أنك الذين �طالبون �م النموذج إلضافة هذە الحالة)، ف�مكنك تقد�م م

رفقة لم��د من المعلومات. مؤهل للحالة المعمول بها والمنصوص عليها �� مادة معينة والتعل�مات الم
رة إ� الح�م المعمول �ه ��  من الالئحة. �ما �جب عل�ك اإلشا

رات �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة  را � تقدم إق
زأ من ل��انات ال�� ا ال يتج زء� رفق من هذا القب�ل ج رار م الالئحة. �صبح أي إق
� معمول بها النموذج W-8BEN-E و�خضع لعق��ة الحنث �ال�م��

.قد تزودك المؤسسة المال�ة األجن��ة �� دولة ذات اتفاق�ة  � ردة �� القسم الثالث�� رى الوا رات األخ را واإلق
رار �حالة الفصل  � لد�ك حساب معها إق حكوم�ة دول�ة وال��
رابع إ� الثامن  رابع �خالف ما هو موضح �� األقسام من ال ل
�ن من أجل تلب�ة متطل�ات العنا�ة الواج�ة �موجب  �� والع

� مثل هذە الحالة، 
إشعار �قانون الحد من األعمال الورق�ة. نطلب المعلوماتاالتفاق�ة الحكوم�ة الدول�ة المعمول بها. ��

رار ال�د�ل �النموذج W-8BEN-E �د� من  رفاق اإلق رادات الداخل�ة مكنك إ � اإلي ردة �� هذا النموذج لتنف�ذ قوان�� الوا
رابع إ�  زاء من ال رار المطلوب �خالف ذلك �� األج للوال�ات المتحدة. أنت مطالب بتقد�م المعلومات. نحتاج عبئة اإلق

رار �عكس  �طة أن: (1) توضح �أن اإلق �� �ن  �� � وللسماح لثامن والع هذە المعلومات للتأ�د من أنك تمتثل لهذە القوان��
رابع أو �موجب اتفاق�ة  راض الفصل ال ��ة وتحص�له. لست دقة حالتك ألغ �� لنا بتحد�د الم�لغ المناسب من ال

وك�ل االستقطاع  ا بتقد�م المعلومات المطل��ة �� نموذج �خضع لقانون حكوم�ة دول�ة معمول بها و(2) أن �قدم لك  مطال��
رار لتلب�ة متطل�ات العنا�ة الواج�ة  ا �أنه قدم اإلق رقم ض�ط ب�انا خط�� رض النموذج  الحد من األعمال الورق�ة ما لم �ع

ركة أو مؤسسة مال�ة  ان�ة. �جب االحتفاظ لخاصة �ه �مؤسسة مال�ة أجن��ة مشا � �� رة والم ري المفعول لمكتب اإلدا سا
�الدفاتر أو السجالت المتعلقة بنموذج أو تعل�ماته طالما أن أجن��ة مسجلة تعت�� ممتثلة �موجب اتفاق�ة حكوم�ة دول�ة 

رادات معمول بها. ع� س��ل المثال، �متلك ال��ان (أ) المنظم ��  محت��اتها قد تصبح جوه��ة �� تنف�ذ أي قانون لإلي
ا لدى مؤسسة مال�ة أجن��ة �� ال�لد (ب).  ���ة ومعلوماتها ال�لد (أ) حسا�� �� رات ال را الداخل�ة. و�ش�ل عام، تكون اإلق

��ة �ما هو منصوص عل�ه �موجب المادة 6103تخضع ال�لد (ب) التفاق�ة حكوم�ة دول�ة نافذة من النموذج 
 1.  �جوز للمؤسسة المال�ة األجن��ة �� ال�لد (ب) أن تطلب من

وط  رابع اس�نادا إ� �� رار �حالة الفصل ال ال��ان (أ) تقد�م إق
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زم لتعبئة هذا النموذج وتقد�مه وح الوقت الال �ا رسال المالحظاتسي فس�سعدنا أن �سمع منك. �مكنك إ
رد�ة. را�ط  IRS.gov/FormComments.حسب الظروف الف ع�� ال

���ة ي�لغ متوسط الوقت المقدر: لحفظ السجالت (12 ساعة و40 دق�قة)؛ �� رادات الداخل�ة، قسم النماذج ال رة اإلي رسال خطاب إ� دائ ما �مكنك إ
� 1111لإللمام �القانون أو النموذج (4 ساعات و17 دق�قة)؛ ،IR-6526 ،جادة كو�س�ي�يوشن – الشمال الغر��

رساله (8 ساعات و16 دق�قة). رسل النموذج W-8IMYوإلعداد النموذج و� واشنطن العاصمة 20224. ال ت
اع الخاص �ك.إذا �انت لد�ك مالحظات تتعلق �دقة الوقت وك�ل االستقط إ� هذا المكتب. �د� من ذلك، قدمه إ� 

�احات لجعل هذا النموذج أ��� �ساطة، لمقدر أو اق
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القسم الثالث - المطالبة بمزایاوكیل االستقطاع 7فھرس
 المعاھدة الضریبیة 10يأ

أحكام المعاھدة الضریبیة بشأن القیود المفروضة الكیانات التي تقدم إقرارات بدیلةالحساب غیر المالي
على المزایا 11 أو إضافیة الحساب 8

البند 14a 10بموجب البند 10 10
البند 14b 10الالئحة 17البند 6   9
البند 14c 12الكیانات التي تقدم إقرارات البند 7  9

البند 15 12بموجب اتفاقیة حكومیة بینیة معمول بھا 17البند 8    9
9a   9 القسم الرابع - مؤسسة مالیة أجنبیة مدعومة 13فالبند
9b   9 البند 16 13المؤسسات المالیة األجنبیة المشمولة باتفاقیة البند
9c  10 البند17 13حكومیة بینیة و الكیانات ذات الصلة 8البند

القسم التاسع - كیانات استثمارالكیانات الھجینة العكسیة األجنبیة 17ب
 معینة ال تحتفظ بحساباتجمعامالت الوساطة أو

 مالیة 13تعلیمات عامة 1 تبادالت المقایضة 16
البند 23 13غرض النموذج 1د

القسم الرابع إلى القسم الثامنه تعاریف  4
 والعشرین - توثیق الحالة بموجب  الكیان الھجین المطالب صاحب حساب  4

الفصل الرابع 13 بمزایا المعاھدة :المبلغ المحقق  4
اتفاقیة حكومیة بینیة  13البند 1 16المالك المستفید  4

القسم الخامس - البنك المحلي المعتمد البند 10 17الفصل 3 5
وغیر المسجل والذي یُعتبر ممتثل 13البند 2الفصل 4 5

البند 18 13البند 3الفصل 4 شھادة 5
القسم السادس - المؤسسة المالیة األجنبیةالبند 4المؤسسات المالیة األجنبیة المسجلة والتي تُعتبر ممتثلة  5

 المعتمدة والتي تُعتبر ممتثلة والتي تحتفظ البند 5كیان مھمل  5
بحسابات منخفضة القیمة فقط 13البند 9b 17 الحساب المالي 5
البند 19 13البنود 6, 7, و 8 17المؤسسة المالیة 5

القسم السابع - األداة االستثماریة نالكیان الشفاف مالیًا 5
محدودة المالكالمنظمات غیر الربحیة المشمولة تدفق خالل الكیان 6

 و المدعومة المعتمدة باتفاقیة حكومیة بینیة 8المؤسسة المالیة األجنبیة 5
والتي تُعتبر ممتثلة 13بالشخص األجنبي 6

البند 20 13إشعار بقانون الحد من األعمال الورقیة 17رقم تعریف الوسیط العالمي 6
البند 21 13القسم االول - تعریفالكیان الھجین 6

القسم الثامن - شركة استثمارالمالك المستفید  7اتفاقیة حكومیة بینیة 6
 الدیون محدودة قسم االول - تعریف

األجل المعتمدة والتي المالك المستفید:المؤسسة المالیة األجنبیة غیر المشاركة 6
تُعتبر ممتثلة 13البند 1 7المؤسسة المالیة األجنبیة غیر المعنیة باإلبالغ 6

البند 22 13البند 2 7المؤسسة المالیة األجنبیة المشاركة 6
القسم الثالث عشر - الحكومة األجنبیة البند 3 8المستفید المشارك 6

أو الحكومة التابعة للوالیات المتحدة البند 4 8المستفید 6
أو بنك اإلصدار المركزي  األجنبي 14البند5 8كیان سداد المدفوعات 6

البند 27 14القسم الثاني - الكیان المھمل 
القسم الثاني عشر -  المؤسسة المالیة األجنبیة أو الفرع الذي یتلقى دفعات 10الشراكة المطروحة للتداول العام 6

الغ �موجب اتفاق�ة حكوم�ة ب�ن�ةالبند 12 10حصص الشراكة المطروحة للتداول العام غ�� المعن�ة �اإل�
البند 26 14البند 13 10حصص الشراكة المطروحة للتداول العام 6

القسم الحادي عشر -  الموزع المقید 14الوسیط المؤھل 6
البند 25a 14صاحب الحساب المتمرد 6

البنود 25b و 25c 14الكیان الھجین العكسي 7
القسم الرابع عشر – المنظمة الشخص األمریكي المحدد 7

الدولیة 14المالك األمریكي المؤثر7
البند 28a 14اإلنتقال 7

البند 28b 14المتنازل إلیھ 7
القسم التاسع عشر - الشركة الناشئة المتنازل 7

غیر المالیة المستثناة 14الشخص األمریكي7
البند 33 14الدفعة القابلة لالستقطاع7

القسم العاشر - المؤسسة المالیة 
األجن��ة المعتمد مال�ها 13

24a 13 البند
24b 13 البند
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المؤسسة المالیة األجنبیة المعتمد مالكھا (یتبع) سالقسم الرابع والعشرون - الكیان األجنبي غیر  القسم العاشر - 
24c 13 تعلیمات محددة 16 المالي المستثنى في تبعیات الوالیات المتحدة 15البند

 24d 13 كیان ھجین خاضع للضریبة البند 38 15البند 
خاضع للضریبة  16القسم التاسع والعشرون - المالكون األمریكیون القسم الخامس - عشر خطط التقاعد المعفاة 

ث الرئیسیون للكیان األجنبي غیر المالي وغیر الفعال 16خطة 14
f. 14 29, وa, b, c, d, e ما الجدید 1القسم الخامس والعشرون - الكیان األجنبي غیر المالي الفعالالبنود

التوقیع اإللكتروني 1البند 39 15القسم السادس - عشر الكیان المملوك بالكامل
اإلرشادات بموجب المادة 1446(و)القسم السابع والعشرون - المؤسسة المالیة  من قبل مالكین مستفیدین معفیین 14

البند 14، المطالبة بمزایا المعاھدات الضریبیةاألجنبیة التابعة داخلیًا المستثناة 15البند 30 14
الضریبیة 1البند 41 15القسم الثامن عشر - كیان المجموعة غیر المالیة المستثنى

البند 15، المعدالت والقسم الثامن والعشرون - الكیان األجنبي غیر المالي المدعومالمجموعة غیر المالیة المستثنى14
الشروط الخاصة 1 والمعني باإلبالغ المباشر 16البند 32 14

البند الجدید 9c 1البنود 42 و 43 16القسم السابع عشر - المؤسسة المالیة في تبعیات الوالیات المتحدة
المادة 6050Y بشأن اإلبالغ 1القسم السادس والعشرون - الكیان األجنبي غیر المالي وغیر الفعال 5في تبعیات الوالیات المتحدة 14

من یجب علیھ تقدیم النموذج البند 40a 15البند 31 14
W-8BEN-E 2مالحظة 15القسم العشرون - الكیان غیر المالي المستثنى قید التصفیة أو اإلفالس

تغیًرا في الظروف  4البند 40b 15قید التصفیة أو 
ال تستخدم النموذج W-8BEN-E 3البند 40c 15اإلفالس 15
انتھاء صالحیة النموذج W-8BEN-E 4مالحظة 15البند 34 15

تقدیم النموذج W-8BEN-E القسم الثالثون - اإلقرار  16القسم الواحد والعشرون - المنظمة بموجب المادة 501(ج)
إلى وكیل االستقطاع 3غرض النموذجالبند 35 15

متى یجب تقدیم النموذج W-8BEN-E معلومات إضافیة 2القسم الثالث والعشرون - الكیان األجنبي غیر المالي المطروح 
إلى وكیل االستقطاع 3صللتداول العام أو الكیان األجنبي غیر المالي

مالحظة 4تذكیر 1التابع لشركة مطروحة للتداول العام 15
37a 15 البند
37b 15 البند

القسم الثاني والعشرون - المنظمة غیر الربحیة
 غیر الربحیة 15

البند  36 15

-20-


	Sheet1
	Sheet2
	Sheet3
	Sheet4
	Sheet5
	Sheet6
	Sheet7
	Sheet8
	Sheet9
	Sheet10
	Sheet11
	Sheet12
	Sheet13
	Sheet14
	Sheet15
	Sheet16
	Sheet17
	Sheet18
	Sheet19
	Sheet20



