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االمتثال الضريبي  ألغراض قانون  نموذج اإلقرار الذاتي الضريبي  

 لألفراد   - األمريكي بشأن الحسابات الخارجية )الفاتكا( 

 

)الفاتكا(  الخارجية  الحسابات  بشأن  األمريكي  الضريبي  االمتثال  قانون  ألغراض 

وبناء على تعليمات هيئة األوراق املالية والسلع، يجب على األفراد الذين يفتحون  

اذا كانوا خاضعين لهذا القانون من   حسابات استثمارية للتداول أن يفصحوا فيما

األمريكية  املتحدة  الواليات  في  اإلقامة  أو  األمريكية  الجنسية  امتالكهم  خالل 

 )البطاقة الخضراء(. 

 هل تحمل الجواز األمريكي أو بطاقة اإلقامة الخضراء؟  •

 ال  □نعم     □   

يات املتحدة األمريكية؟    وال هل لديك عنوان مكان اقامة دائم في ال •

 ال □نعم    □

 ما هي دولة الوالدة؟ ............................  •

 هل لديك عنوان بريدي أو صندوق بريدي أمريكي؟  •

 ال □نعم    □  

 هل قمت بإعطاء وكالة لشخص لديه عنوان أمركي؟    •

 ال  □نعم    □ 

ت هل ستقوم بإعطاء أوامر لتحويل أموال لحساب في الواليا •

 ال □نعم    □املتحدة؟   
 

 

أقر  بموجبه بان املعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة. أؤكد بموجبه بان مركز  

الساحل لألسهم أو موظفيه أو املتعاقدين معه لن يكونوا مسئولين تحت أي ظرف  

مهما يكن عن اي أضرار مباشرة او غير مباشرة أو عرضية او خاصة أو عقابية أو  

والتي قد تنشأ بأي شكل مهما يكن عن اإلعتماد على املعلومات املقدمة من  تبعية  

اإلمتثال  بقانون  يتعلق  فيما  الذاتي  اإلقرار  هذا  قدمت  بإني  بموجبه  أؤكد  قبلي. 

الضريبي األمريكي بشأن الحسابات الخارجية )فاتكا( طواعية ودون الحصول على 

أ لألسهم.  الساحل  مركز  من  مساعدة  أو  مشورة  املعلومات أي  تقديم  بأن  درك 

الكاذبة أو حجب املعلومات ذات الصلة أو اإلستجابة بطريقة مضللة قد يؤدي إلى  

من   يطلب  قد  بأنه  أدرك  املناسبة ضدي.  من اإلجراءات  أي  اتخاذ  أو  رفض طلبي 

في  املتضمنة  باملعلومات  يتعلق  فيما  افصاحات  تقديم  لالسهم  الساحل  مركز 

ا إلى  هذا  اإلقرار  السلطات نموذج  من  غيرها  و/أو  املعنية  الحكومية  لسلطات 

رجعة،   دون  أفوض،  املستند  هذا  وبموجب  األخرى،  املحلية/الدولية  التنظيمية 

مركز الساحل لألسهم بتقديم هذه اإلفصاخات إلى أي من السطات املذكورة دون  

الحاجة إلى الحصول على مزيد من التصريحات املكتوبة أو الشفهية مني. يشكل 

ذا املستند جزءا ال يتجزء من ويقرأ ويفسر دائما باإلقتران مع نموذج طلب فتح ه

 حساب تداول واألحكام والشروط األساسية ذات الصلة به.
 
       أنا لست مواطنا امريكيا  أو لست مقيم خاضع للضريبة 

      التعريف الضريبي   أنا مواطن أمريكي أو انني مقيم خاضع للضريبةورقم

                         بي هو ..........................................................الخاص 

 ............................................  توقيع العميل:

 .......................................................... الصفة: 

مالحظة: في حال الحساب املشترك، يجب على كل عميل فرد تعبئة نموذج بشكل 

 منفصل.

 

FATCA SELF-DECLARATION FORM - 
INDIVIDUALS 

 
For the purposes of the U.S. Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) and on the instructions of the SCA 
of UAE, all individuals opening trading accounts must certify 
as to whether they are U.S. or non-U.S. persons. 

 
• Do you have a US Passport / US green  

card □Yes □ No  
• Do you have a permanent resident  
addresses in the USA □Yes □ No  
• What is your country of birth? ……………….. 
• Do you have a US address/ mailing  
address / US P.O. BOX? □Yes □ No  
• Do you grant power of attorney (POA)  
to a person with a US address? □Yes □ No  
• Will you be giving standing  
instructions to transfer funds to an  
account in the US? □Yes □ No  

 
 
 
I hereby certify that the information provided above is true and 
accurate. I confirm that under no circumstances shall the 
bank, its employees or its contractors be liable for any direct, 
indirect, incidental, special, punitive or consequential 
damages that may result in any way from their reliance on the 
information i have provided. I confirm that i have provided this 
FATCA self-certification willingly, without advice or help from 
Al Sahel Shares Center. I understand that providing false 
information, withholding relevant information or responding in 
a misleading way may result in the rejection of my application 
or other appropriate action taken against me. I understand 
that Al Sahel Shares Center may be required to make 
disclosures in relation to the information contained herein to 
appropriate government authorities and/or other regulatory 
authorities locally/internationally and vide this document. I 
irrevocably permit Al Sahel Shares Center to make such 
disclosures to any such authorities without obtaining further 
written or oral permission from me. This document shall form 
an integral part of and always be read in conjunction with the 
account application form and its underlying terms and 
conditions. 
 
    I am not a U.S. citizen or a U.S. tax resident 

   I am a U.S. citizen, or a U.S. tax resident and my U.S. taxpayer 

identification number (TIN) is 

.................................................................................. 

 Client Signature:................................................. 
 
Capacity in which acting: ......................................... 
 
Note: In case of Joint account holders, each individual must complete 
a separate form 


