
Form W-8ECI 

(Rev. February 2014) 
 

Department of the Treasury  Internal Revenue Service 
 

 W-8ECI نموذج>

 (<2014فبراير  في معدلة نسخة)
 

 <األمريكية مصلحة الضرائب األمريكية> وزارة المالية 

Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With 

the Conduct of a Trade or Business in the United States  

شخص أجنبي بأن الدخل مرتبط فعلًيا بمزاولة تجارة أو عمل  ادعاء تعهد  >
 في الواليات المتحدة<

 

▶Section references are to the Internal Revenue Code. 
 .<الضرائبقانون  في هي إليها الُمشار الفقرات>

▶Information about Form W-8ECI and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8eci. 
 الصفحة المنفصلة على وإرشاداته W-8ECI النموذج>تتوفر المعلومات عن 

www.irs.gov/formw8eci. >  

▶Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS. 

 من المنبع.  الضريبة باقتطاع المكلف الضرائب مأمور أو طالبه إلى النموذج هذا بتسليم قم>
 .<األمريكية إلى مصلحة الضرائب ترسلهوال 

▶All responses must be written in English. 

 اإلجابات باللغة اإلنجليزية.< المكلَّف>يجب أن ُتكتب 

 

OMB No. 1545-1621 

>رقم مكتب اإلدارة والموازنة 
1545-1621> 

Note. Persons submitting this form must file an annual U.S. income tax return to report income claimed to be effectively connected with a U.S. trade or business (see instructions). 

عى بأنه مرتبط فعلًيا بتجارة أو عمل في الواليات المتحدة )راجع تقديم إقرار سنوي بضريبة الدخل األمريكية لإلبالغ عن الدخل المد النموذج هذا يرسلونيجب على األشخاص الذين . مالحظة > 

  <اإلرشادات(.

Do not use this form for: Instead, use Form 

 <النموذج منه بدلا  استخدم> لما يلي:< النموذج هذا>ال تستخدم 

 A beneficial owner solely claiming 

foreign status or treaty benefits .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .  W-8BEN or W-8BEN-E 

 >مالك مستفيد يطالب فقط بوضع أجنبي أو مزايا اتفاقية<

 A foreign government, 

international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 

1443(b) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     W-8EXP 

  )c(501 أو   )2(115 المادة )المواد( أو بنك إصدار مركزي أجنبي، أو مؤسسة أجنبية معفاة من الضرائب أو مؤسسة خاصة أجنبية أو حكومة تابعة للواليات المتحدة تطالب بتطبيق  >حكومة أجنبية أو مؤسسة دولية
 < )b( 1443أو  895أو  892أو 

Note. These entities should use Form W-8ECI if they received effectively connected income and are not eligible to claim an exemption for chapter 3 or 4 purposes on Form W-8EXP. 

 .< W-8EXP النموذجن في الواردي 4أو  3إذا تلقت دخالً مرتبًطا فعلًيا ولم تكن مؤهلة للمطالبة بإعفاء ألغراض الفصلين  W-8ECI النموذجاستخدام  الكياناتيجب على هذه . مالحظة >

 A foreign partnership or a foreign 

trust (unless claiming an exemption from U.S. withholding on income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United 

States) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     W-8BEN-E or W-8IM 

 في الواليات المتحدة(<تطالب بإعفاء من اقتطاع الضريبة األمريكية على الدخل المرتبط فعلًيا بمزاولة تجارة أو عمل  يكن)ما لم  أجنبيائتمان  صندوق>شركة تضامن أجنبية أو 

 A person acting as an 

intermediary.   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    W-8IMY 

 >شخص يعمل كوسيط<

Note. See instructions for additional exceptions. 

 راجع اإلرشادات لمعرفة االستثناءات اإلضافية.< .مالحظة> 

Part I 
>الجزء 
 األول<

Identification of Beneficial Owner (see instructions) 

 )راجع اإلرشادات(< التعريف بالمالك المستفيد> 

1 Name of individual who is the beneficial owner 
 >اسم الفرد الذي يكون المالك المستفيد< 

2 Country of incorporation or organization 
 >بلد التأسيس أو التنظيم< 

3 Name of disregarded entity receiving the payments (if applicable) 
 يتلقى الدفعات )إن وجد(< والذي ضريبًيا به ُيعتد ال الذي> اسم الكيان  



4 Type of entity (check the appropriate box): 

  Individual   Corporation    > نوع الكيان )حدد الخانة المناسبة(:<

 <مساهمة >شركة  >فرد<      

 Partnership    Simple trust   Complex trust   Estate 

 >شركة عقارية<  <مركبائتمان  صندوق>  <بسيط ائتمان صندوق>   >شركة تضامن<

 Government    Grantor trust   Central bank of issue  Tax-exempt organization 

 >مؤسسة معفاة من الضرائب< >بنك إصدار مركزي<  <خاصة ملكية ذو ائتمان صندوق>   >حكومة<

 Private foundation   International organization 

 >مؤسسة دولية<  >مؤسسة خاصة<

5 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 
  <.ال تستخدم رقم صندوق بريد أو عنوان شخص آخرأو الطريق الريفي(.  الجناح أو الشقةرقم  أو عنوان اإلقامة الدائمة )الشارع>  

 City or town, state or province. Include postal code where appropriate. 
 >المدينة أو البلدة، الوالية أو المقاطعة. اذكر الرمز البريدي عند اللزوم< 

Country 
 >البلد<

6 Business address in the United States (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 
  <.ال تستخدم رقم صندوق بريد أو عنوان شخص آخرأو الطريق الريفي(.  الجناح أو الشقةأو  لشارع>عنوان العمل في الواليات المتحدة )ا 

 City or town, state, and ZIP code 
 >المدينة أو البلدة والوالية والرمز البريدي< 

7 U.S. taxpayer identification number (required—see instructions) 
 راجع اإلرشادات(< —األمريكي )مطلوب  الضريبي التعريف>رقم  

 SSN or ITIN   EIN 

 <العمل صاحب تعريف رقم>   االجتماعي الضمان رقم> 

  <للفرد الضريبة دافع تعريف رقم أو

8 Foreign tax identifying number 
 >رقم التعريف الضريبي األجنبي< 

9 Reference number(s) (see instructions) 
 >رقم )أرقام( المرجع )راجع اإلرشادات(< 

 

10 Date of birth (MM-DD-YYYY) 
سنة(<-شهر->تاريخ الميالد )يوم   

11 Specify each item of income that is, or is expected to be, received from the payer that is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States. (attach statement if necessary) 

 <)مرتبًطا فعلًيا بمزاولة تجارة أو عمل في الواليات المتحدة. )أرفق البيان إذا لزم األمر ويكون المكلَّف>حدد كل عنصر من الدخل تم، أو يتوقع، تلقيه من 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Part II 
>الجزء 
 الثاني<

Certification 
 <التعهد>



Sign Here 
 >وّقع هنا<

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 

 أيًضا، تحت عقوبات شهادة الزور، بما يلي:< وأتعهدحد علمي واعتقادي.  إلىدقيقة وصحيحة وكاملة  وبأنها النموذج هذا>أقر، تحت عقوبات شهادة الزور، بأنني قد تحققت من المعلومات الواردة في 

 I am the beneficial owner (or I am authorized to sign for the beneficial owner) of all the payments to which this form relates, 

 ،<النموذج هذابها  يتعلق>أنني المالك المستفيد )أو أنني مفوض للتوقيع نيابة عن المالك المستفيد( لكل الدفعات التي  

 The amounts for which this certification is provided are effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, 

 مرتبطة فعلًيا بمزاولة تجارة أو عمل في الواليات المتحدة،< النموذج هذاعنها  الُمقدم والمبالغ> 

 The income for which this form was provided is includible in my gross income (or the beneficial owner’s gross income) for the taxable year, and 

 يمكن تضمينه في إجمالي الدخل الخاص بي )أو إجمالي دخل المالك المستفيد( عن السنة الضريبية،< النموذج هذاعنه  الُمقدم والدخل> 

 The beneficial owner is not a U.S. person. 

 المستفيد ليس شخًصا أمريكًيا.< والمالك> 

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make 

payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect. 

 أي إلى أو له المستفيد المالك أكون الذي بالدخل يتعلق ما في الحراسة أو االستالم أو الرقابة سلطة لديه المنبع من الضريبة باقتطاع مكلّف ضرائب مأمور أي إلى نموذجال هذا تقديم>باإلضافة إلى ذلك، فإني أفوض 
 .<صحيح غير النموذج هذا في مقدم تعهد أي أصبحيوًما إذا  30خالل  جديد نموذج تسليم. أوافق على له المستفيد المالك أكون الذي الدخل دفع أو صرف يمكنه المنبع من الضريبة باقتطاع مكلف ضرائب مأمو

 

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect. 

 .<.صحيح غير النموذج هذا في مقدم تعهد أي أصبحيوًما إذا  30خالل  جديد نموذج تسليمأوافق على > 

_______________________________________ 

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for the beneficial owner) 
 >توقيع المالك المستفيد )أو الشخص المفوض بالتوقيع عن المالك المستفيد(<

___________________________ 

Print name 
 >االسم بأحرف واضحة<

_______________________
__ 

Date MM-DD-YYYY 
 ة<سن-شهر->التاريخ يوم

 I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. 
 .<النموذج هذامن  1لدي األهلية للتوقيع عن الشخص المحدد في السطر  بأن أتعهد>

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. 
 .<لالطالع على إشعار قانون خفض األعمال الورقية، راجع اإلرشادات المنفصلة>

Cat. No. 25045D 
 <25045D>رقم الكتالوج 

 

Form  W-8BEN  (Rev. 2-2014) 

 (<2014- 2 في معدلة نسخة)  W-8BEN نموذج>

 

 


