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مبجرد قيامك بتعبئة ا�ستمارة مكتب �رضيبة الدخل االأمريكي W-8 توؤكد باأنك ل�ست مواطنًا اأمريكيًا اأو مقيمًا يف الواليات املتحدة اأو �سخ�سًا اأمريكيًا اآخر وبالتايل 
فاإنك ال تخ�سع الأحكام القانون ال�رضيبي االأمريكي. وعلى الرغم من ذلك، فاإن �سجالت ح�سابك امل�رضيف ت�سري اإلى اأنك قد زودت البنك بعنوان بريدي/عنوان اإقامة 

دائم يف الواليات املتحدة يف الواليات املتحدة. وحيث اأن العنوان يف الواليات املتحدة يعترب اإ�سارة اإلى اأنك قد تكون مقيمًا يف الواليات املتحدة وذلك وفقًا الأحكام 
القانون ال�رضيبي االأمريكي، لذا فاإننا نطلب منك التكرم بـ:

تزويدنا بتو�سيح ب�ساأن العنوان يف اجلزء )اأ( اأدناه؛ و  .1  
تعبئة جدول التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة يف اجلزء )ب( اأدناه )اإذا كان ينطبق(؛ و  .2  

تعبئة منوذج االإقرار الوارد يف اجلزء )ج( اأو اجلزء )د( اأدناه )على النحو املالئم(.  .3  

يرجى اإح�سار االإقرار الذي قمت بتعبئته اأو اأي م�ستندات اأخرى مطلوبة منك اإلى اأقرب فرع تابع لبنك HSBC اأو اأي من مراكز خدمة العمالء حيث �سيتم ا�ستكمال 
االإجراءات الالزمة ب�ساأنها من قبلنا.

اجلزء اأ – تو�ضيح العنوان يف الواليات املتحدة )اخرت واحداً(

1.   اإن عنواين يف الواليات املتحدة هو عنوان اإقامة ثانوي )على �سبيل املثال، منزل لق�ساء االإجازة(.  
2.   اإن العنوان يف الواليات املتحدة هو عنوان م�ست�ساري/ م�ست�سارنا املايل اأو القانوين.  

3.   غريه )يرجى التو�سيح(: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

اجلزء ب – ا�ضتبيان التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة

هناك عامل واحد يجب اأخذه بعني االعتبار عند حتديد الو�سع ال�رضيبي لل�سخ�ص االأمريكي اأال وهو عدد االأيام التي تواجد فيها ال�سخ�ص يف الواليات املتحدة. ففي 
حال ق�سيت اأو نويت ق�ساء مدة زمنية طويلة يف الواليات املتحدة، فاإنه قد يتم اعتبارك �سخ�سًا اأمريكيًا. وحيث اأن �سجالت ح�سابك ت�سري اإلى اأن لديك عنوانًا بريديًا/

عنوان اإقامة دائم يف الواليات املتحدة، فاإننا نطلب منك تزويدنا باملعلومات التي تثبت باأنك مل تق�ض اأية مدة زمنية طويلة يف الواليات املتحدة وذلك من خالل 
اإ�ضتكمال »ا�ضتبيان التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة« املبني اأدناه.

مع مراعاة بع�ص اال�ستثناءات )ارجع اإلى امللحق 2 من اال�ستمارة( فاإن ال�سخ�ص يعترب متواجداً فعليًا يف الواليات املتحدة اإذا كان/كانت:
قد تواجد/تواجدت فعليًا بالواليات املتحدة ملدة ال تقل عن 31 يومًا خالل ال�سنة امليالدية احلالية، و  .1  

قد تواجد/تواجدت فعليًا بالواليات املتحدة ملدة ال تقل عن 183 يومًا خالل فرتة 3 �سنوات، مبا فيها ال�سنة امليالدية احلالية وال�سنتني التي ما قبلها مبا�رضًة،   .2  
مع احت�ساب:

جميع االأيام التي كان فيها ال�سخ�ص متواجداً بالواليات املتحدة يف ال�سنة احلالية، و اأ.   
3/1 االأيام التي كان فيها ال�سخ�ص متواجداً بالواليات املتحدة يف ال�سنة االأولى ما قبل ال�سنة احلالية، و ب.   

6/1 االأيام التي كان فيها ال�سخ�ص متواجداً بالواليات املتحدة يف ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية ج.   

فرع: ......................................................................................S3 - تو�ضيح ب�ضاأن العنوان يف الـواليات املتحدة االأمريكية
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يرجى تعبئة اجلدول التايل بناًء على عدد اأيام تواجدك بالواليات املتحدة

)انظر التعليمات واملثال الوارد يف امللحق 1 من هذه اال�ضتمارة قبل تعبئتها(

عدد االأيام التي �سيتم احت�سابها )ج(احل�ساب )ب(اإجمايل عدد االأيام )اأ(ال�سنة

ال�سنة احلالية
)يف حال ق�سيت اأو نويت ق�ساء فرتة تقل عن 31 يومًا 
بالواليات املتحدة يف ال�سنة امليالدية احلالية، اأدخل 0 

)�سفر( يف املربع »د« اأدناه والتوقيع يف اجلزء )ج(

)تق�سيم اإجمايل عدد االأيام على 3(ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية

)تق�سيم اإجمايل عدد االأيام على 6(ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية

اإجمايل عدد اأيام التواجد )املربع »د«(

اإخالء م�ضوؤولية: اإن البيانات املطلوبة يف هذا امل�ضتند هي الأغرا�ض اأخذ العلم فقط. وال ينبغي عليك االعتماد على هذا امل�ضتند كبيان للقانون املعمول به. ويجدر الذكر 
باأن HSBC ال يقدم اأية م�ضورة قانونية اأو �رضيبية وال ينبغي اأن يتم تف�ضري اأو اعتبار اأية اأجزاء من هذه اال�ضتمارة )مبا يف ذلك املالحق( على اأنها م�ضورة. لذا ينبغي 

عليك طلب احل�ضول على االإر�ضادات والتوجيهات من م�ضت�ضار قانوين و/اأو �رضيبي م�ضتقل ب�ضاأن و�ضعك ال�رضيبي ال�ضخ�ضي.

اجلزء ج – اإقرار الو�ضع لال�ضخا�ض غري االأمريكيني )يف حال كان املربع »د« اأقل من 183(

اأوؤكد مبوجب هذا باأنه وعلى الرغم من وجود عالقة/عالقات االرتباط امل�سار اإليها اأعاله مع الواليات املتحدة، ولل�سبب/االأ�سباب املذكور/املذكورة يف هذه اال�ستمارة، 
اإال اأنني ل�ست �سخ�سًا اأمريكيًا وغري م�سمول باأحكام القانون ال�رضيبي االأمريكي.

كما اأقر باأنه يتوجب علي اإبالغكم، يف غ�سون 30 يومًا، يف حال طراأ اأي تغيري على ظرويف مما قد يوؤثر على و�سعي ال�رضيبي ب�سفتي �سخ�سًا غري اأمريكي. واأوافق على 
تزويدكم باأي م�ستند تطلبونه الإثبات و�سعي ال�رضيبي ك�سخ�ص غري اأمريكي الأغرا�ص االمتثال الأحكام القانون ال�رضيبي االأمريكي. كما اأتعهد باإبالغكم يف حال تغري 

و�سعي اإلى �سخ�ص اأمريكي خالل 30 يومًا من حدوث هذا التغيري، واأوافق اأي�سًا على تزويدكم با�ستمارة مكتب �رضيبة الدخل االأمريكي W-9 واأي م�ستند اآخر تطلبونه 
بذلك ال�ساأن.

ومن خالل التوقيع على هذه اال�ضتمارة، فاإين اأقر واأوافق اأي�ضًا على عدم حتميل HSBC اأي م�ضوؤولية جتاه اأية مطالبة تتعلق باأي من التزاماتي ال�رضيبية و/اأو جتاه 
اأية م�ضورة قانونية و/اأو �رضيبية مت تقدميها يل من قبل اأطراف اآخرين. 

التاريخ )يوم/�سهر/�سنة(التوقيعاال�سم

اجلزء د – التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة )يف حال كان املربع »د« يزيد عن اأو ي�ضاوي 183(

يف حال كانت قيمة املربع »د« يف اجلزء )ب( م�ساوية اأو يزيد عن 183 يومًا، فريجى تقدمي امل�ستندات التالية اإلى HSBC يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ هذا اخلطاب:
ا�ضتمارة مكتب �رضيبة الدخل االأمريكي W-9 و 	·

تنازل عن ال�رضية امل�رضفية و 	·

�رشوط التزامات HSBC  باالبالغ ال�رضيبي 	·

يرجى اإح�سار االإقرار اأو اأي م�ستندات اأخرى مطلوبة معك اإلى اأقرب فرع تابع لبنك HSBC اأو اأي من مراكز خدمة العمالء حيث �سيتم ا�ستكمال االإجراءات الالزمة ب�ساأنها 
من قبلنا.
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امللحق 1
تعليمات حول اجلزء )ب(

يرجى تعبئة اجلدول يف اجلزء )ب( من خالل اإ�سافة عدد االأيام التي تواجدت فيها بالواليات املتحدة لكل �سنة من ال�سنوات واإدخال اإجمايل عدد االأيام يف العمود )اأ(  .1
ا�ستخدم احلا�سبة الظاهرة يف العمود )ب(  .2

دّون عدد االأيام التي احت�سبتها لكل �سنة يف العمود )ج(  .3
اح�سب جمموع القيم يف العمود )ج( ودّونها يف املربع »د« اإجمايل عدد اأيام التواجد  .4

وقبل ا�ضتكمال اجلدول، يرجى العودة اإلى االإر�ضادات والتوجيهات الواردة يف امللحق )2( للح�ضول على املزيد من املعلومات حول االأيام التي لن تعترب باأنك قد 
تواجدت فيها يف الواليات املتحدة )االأيام املحتمل ا�ضتثناوؤها(.

عدد االأيام التي �سيتم احت�سابها )ج(احل�ساب )ب(اإجمايل عدد االأيام )اأ(ال�سنة

اأ 1ال�سنة احلالية
)يف حال ق�سيت اأو تنوي ق�ساء مدة تقل عن 31 يومًا يف 
الواليات املتحدة يف ال�سنة امليالدية احلالية، اأدخل 0 يف 

املربع »د« اأدناه والتوقيع يف اجلزء )ج(

اأ 1= ج 1

اأ 2 ÷ 6= ج 3)تق�سيم اإجمايل عدد االأيام على 3(اأ 2ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية

اأ 3 ÷ 6= ج 3)تق�سيم اإجمايل عدد االأيام على 6(اأ 3ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية

د = ج 1+ ج 2+ ج 3اإجمايل عدد اأيام التواجد )املربع د(

مثال )احت�ضاب التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة(
اإذا كان جون دو قد تواجد فعليًا يف الواليات املتحدة ملدة 120 يومًا خالل هذه ال�سنة و90 يومًا خالل ال�سنة ال�سابقة و60 يومًا خالل ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة 

احلالية، ولتحديد فيما اإذا كان يفي بعوامل التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة لهذه ال�سنة، فينبغي عليه احت�ساب:
120 يومًا لتواجده يف هذا ال�سنة، و 	· 	

30 يومًا لل�سنة التي قبل ال�سنة احلالية )3/1 من 90(، و 	· 	

10 اأيام يف ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية )6/1 من 60( 	· 	

وحيث اأن عدد االأيام املحت�سبة لفرتة 3 �سنوات يف هذا املثال هي 160 يومًا )120 + 30 + 10(، فاإنه لن يتم اعتبار جون دو �سخ�سًا مقيمًا يف الواليات املتحدة وذلك 
وفقًا ال�ستبيان التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة لهذه ال�سنة.

جــــون دوا�سم �ساحب احل�ساب:

123456789رقم احل�ساب:

عدد االأيام التي �سيتم احت�سابها )ج(احل�ساب )ب(اإجمايل عدد االأيام )اأ(ال�سنة

120120 / 1201ال�سنة احلالية

9030 / 903ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية

6010 / 606ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية

160اإجمايل عدد اأيام التواجد )املربع د(
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امللحق 2
عدد اأيام التواجد بالواليات املتحدة:

�سيتم معاملتك على اأنك كنت متواجداً يف الواليات املتحدة يف اأي يوم تواجدت فيه فعليًا داخل الدولة يف اأية فرتة خالل اليوم. اإال اأن هناك ا�ستثناءات لهذا القانون. ال تقم 
باحت�ساب ما يلي كاأيام تواجد يف الواليات املتحدة الأغرا�ص ا�ستبيان التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة:

االأيام التي ذهبت فيها للعمل يف الواليات املتحدة من مقر اإقامتك يف كندا اأو املك�سيك يف حال كنت تتنقل ب�سكل منتظم من كندا اأو املك�سيك 	·

االأيام التي تواجدت فيها يف الواليات املتحدة الأقل من 24 �ساعة، عند عبورك بني مكانني خارج الواليات املتحدة 	·

االأيام التي تواجدت فيها يف الواليات املتحدة كع�سو يف طاقم �سفينة اأجنبية 	·

االأيام التي مل تكن فيها قادراً على مغادرة الواليات املتحدة ب�سبب حالة طبية طراأت اأثناء تواجدك يف الواليات املتحدة 	·

االأيام التي تواجدت فيها موؤقتًا يف الواليات املتحدة باعتبارك ريا�سيًا حمرتفًا حل�سور حدث ريا�سي خريي 	·

االأيام التي كنت فيها �سخ�سًا معفى )انظر اأدناه( 	·

ال�ضخ�ض املعفى
ال تقم باحت�ساب االأيام التي كنت فيها �سخ�سًا معفى. اإن م�سطلح »ال�سخ�ص املعفى« ال ي�سري اإلى �سخ�ص ما معفى من ال�رضيبة االأمريكية، بل اأنه ي�سري اإلى اأي �سخ�ص 

م�سنف �سمن الفئات التالية يكون معفى من احت�ساب عدد اأيام التواجد يف الواليات املتحدة:
�سخ�ص ذو �سلة بحكومة اأجنبية اأو موظف لدى منظمة دولية متواجد يف الواليات املتحدة:  .1

موظف يف حكومة اأجنبية 	· 	

موظف لدى منظمة دولية 	· 	

G اأو A عادًة ما يتواجد يف الواليات املتحدة على اأ�سا�ص تاأ�سرية من نوع 	· 	

ينطبق و�سع ال�سخ�ص املعفى اأي�سًا على اأفراد العائلة املقربني )اأي الزوج/ الزوجة واالأبناء غري املتزوجني ما دون �سن 21 عامًا املقيمني يف املنزل( 	· 	

Q اأو J مدر�ص اأو اأ�ستاذ جامعي اأو متدرب اأو باحث يف الواليات املتحدة على اأ�سا�ص تاأ�سرية من نوع  .2

Q اأو J ال يت�سمن الطالب على اأ�سا�ص تاأ�سرية من نوع 	· 	

ال يت�سمن اأي اأجنبي على اأ�سا�ص تاأ�سرية من نوع J اأو Q لي�ص طالبًا )االأطباء، مربي االأطفال، عمال املخيمات ال�سيفية، ...الخ( 	· 	

يف حال كنت مدر�سًا اأو اأ�ستاذاً جامعيًا اأو متدربًا اأو باحثًا يف ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية، انظر اإلى ن�رضة مكتب �رضيبة الدخل االأمريكي 519 حول كيفية    	· 	

تقدمك بطلب التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة   
Q-3 اأو J-2 ينطبق و�سع ال�سخ�ص املعفى اأي�سًا على اأفراد العائلة املقربني املقيمني على اأ�سا�ص تاأ�سرية من نوع 	· 	

Q اأو M اأو J اأو F طالب بالواليات املتحدة على اأ�سا�ص تاأ�سرية من نوع  .3

يف حال كنت طالبًا يف ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية، انظر اإلى ن�رضة مكتب �رضيبة الدخل االأمريكي 519 حول كيفية تقدمك بطلب التحقق من التواجد الفعلي    	· 	

بالواليات املتحدة   
Q-3 اأو M-2 اأو J-2 اأو F-2 ينطبق و�سع ال�سخ�ص املعفى اأي�سًا على الزوج/ الزوجة واالأبناء على اأ�سا�ص تاأ�سرية من نوع 	· 	

للمزيد من التفا�ضيل حول االأيام امل�ضتثناة من التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة )مبا يف ذلك االأ�ضخا�ض املعفيني( املبينة اأعاله، يرجى العودة اإلى 
ن�رضة مكتب �رضيبة الدخل االأمريكي 519 حول دليل االإر�ضادات ال�رضيبية االأمريكية اخلا�ض باالأجانب، اأو املعلومات املتعلقة با�ضتبيان التحقق من التواجد الفعلي يف 

الواليات املتحدة على املوقع االإلكرتوين ملكتب �رضيبة الدخل االأمريكي:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
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