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مبجرد قيامك بتعبئة ا�ستمارة مكتب �رضيبة الدخل الأمريكي  W-8ت�ؤكد ب�أنك ل�ست مواطن ًا �أمريكي ًا �أو مقيم ًا يف الواليات املتحدة �أو �شخ�ص ًا �أمريكي ًا �آخر وبالتايل
ف�إنك ال تخ�ضع لأحكام القانون ال�رضيبي الأمريكي .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن �سجالت ح�سابك امل�رصيف ت�شري �إلى �أنك قد زودت البنك بعنوان بريدي/عنوان �إقامة
دائم يف الواليات املتحدة يف الواليات املتحدة .وحيث �أن العنوان يف الواليات املتحدة يعترب �إ�شارة �إلى �أنك قد تكون مقيم ًا يف الواليات املتحدة وذلك وفق ًا لأحكام
القانون ال�رضيبي الأمريكي ،لذا ف�إننا نطلب منك التكرم بـ:
 .1تزويدنا بتو�ضيح ب�ش�أن العنوان يف اجلزء (�أ) �أدناه؛ و
 .2تعبئة جدول التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة يف اجلزء (ب) �أدناه (�إذا كان ينطبق)؛ و
 .3تعبئة منوذج الإقرار الوارد يف اجلزء (ج) �أو اجلزء (د) �أدناه (على النحو املالئم).
يرجى �إح�ضار الإقرار الذي قمت بتعبئته �أو �أي م�ستندات �أخرى مطلوبة منك �إلى �أقرب فرع تابع لبنك � HSBCأو �أي من مراكز خدمة العمالء حيث �سيتم ا�ستكمال
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها من قبلنا.

اجلزء �أ – تو�ضيح العنوان يف الواليات املتحدة (اخرت واحداً)
.1
.2
.3

�إن عنواين يف الواليات املتحدة هو عنوان �إقامة ثانوي (على �سبيل املثال ،منزل لق�ضاء الإجازة).
�إن العنوان يف الواليات املتحدة هو عنوان م�ست�شاري /م�ست�شارنا املايل �أو القانوين.
غريه (يرجى التو�ضيح)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

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

اجلزء ب – ا�ستبيان التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة
هناك عامل واحد يجب �أخذه بعني االعتبار عند حتديد الو�ضع ال�رضيبي لل�شخ�ص الأمريكي �أال وهو عدد الأيام التي تواجد فيها ال�شخ�ص يف الواليات املتحدة .ففي
حال ق�ضيت �أو نويت ق�ضاء مدة زمنية طويلة يف الواليات املتحدة ،ف�إنه قد يتم اعتبارك �شخ�ص ًا �أمريكياً .وحيث �أن �سجالت ح�سابك ت�شري �إلى �أن لديك عنوان ًا بريدياً/
عنوان �إقامة دائم يف الواليات املتحدة ،ف�إننا نطلب منك تزويدنا باملعلومات التي تثبت ب�أنك مل تق�ض �أية مدة زمنية طويلة يف الواليات املتحدة وذلك من خالل
�إ�ستكمال «ا�ستبيان التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة» املبني �أدناه.
مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات (ارجع �إلى امللحق  2من اال�ستمارة) ف�إن ال�شخ�ص يعترب متواجداً فعلي ًا يف الواليات املتحدة �إذا كان/كانت:
 .1قد تواجد/تواجدت فعلي ًا بالواليات املتحدة ملدة ال تقل عن  31يوم ًا خالل ال�سنة امليالدية احلالية ،و
 .2قد تواجد/تواجدت فعلي ًا بالواليات املتحدة ملدة ال تقل عن  183يوم ًا خالل فرتة � 3سنوات ،مبا فيها ال�سنة امليالدية احلالية وال�سنتني التي ما قبلها مبا�رش ًة،
مع احت�ساب:
	�أ .جميع الأيام التي كان فيها ال�شخ�ص متواجداً بالواليات املتحدة يف ال�سنة احلالية ،و
ب 3/1 .الأيام التي كان فيها ال�شخ�ص متواجداً بالواليات املتحدة يف ال�سنة الأولى ما قبل ال�سنة احلالية ،و
ج 6/1 .الأيام التي كان فيها ال�شخ�ص متواجداً بالواليات املتحدة يف ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية

�صفحة  1من 4

يرجى تعبئة اجلدول التايل بنا ًء على عدد �أيام تواجدك بالواليات املتحدة
(انظر التعليمات واملثال الوارد يف امللحق  1من هذه اال�ستمارة قبل تعبئتها)
ال�سنة

�إجمايل عدد الأيام (�أ)

ال�سنة احلالية

احل�ساب (ب)
(يف حال ق�ضيت �أو نويت ق�ضاء فرتة تقل عن  31يوم ًا
بالواليات املتحدة يف ال�سنة امليالدية احلالية� ،أدخل 0
(�صفر) يف املربع «د» �أدناه والتوقيع يف اجلزء (ج)

ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية

(تق�سيم �إجمايل عدد الأيام على )3

ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية

(تق�سيم �إجمايل عدد الأيام على )6

عدد الأيام التي �سيتم احت�سابها (ج)

�إجمايل عدد �أيام التواجد (املربع «د»)
�إخالء م�س�ؤولية� :إن البيانات املطلوبة يف هذا امل�ستند هي لأغرا�ض �أخذ العلم فقط .وال ينبغي عليك االعتماد على هذا امل�ستند كبيان للقانون املعمول به .ويجدر الذكر
ب�أن  HSBCال يقدم �أية م�شورة قانونية �أو �رضيبية وال ينبغي �أن يتم تف�سري �أو اعتبار �أية �أجزاء من هذه اال�ستمارة (مبا يف ذلك املالحق) على �أنها م�شورة .لذا ينبغي
عليك طلب احل�صول على الإر�شادات والتوجيهات من م�ست�شار قانوين و�/أو �رضيبي م�ستقل ب�ش�أن و�ضعك ال�رضيبي ال�شخ�صي.

اجلزء ج – �إقرار الو�ضع لال�شخا�ص غري الأمريكيني (يف حال كان املربع «د» �أقل من )183
�أ�ؤكد مبوجب هذا ب�أنه وعلى الرغم من وجود عالقة/عالقات االرتباط امل�شار �إليها �أعاله مع الواليات املتحدة ،ولل�سبب/الأ�سباب املذكور/املذكورة يف هذه اال�ستمارة،
�إال �أنني ل�ست �شخ�ص ًا �أمريكي ًا وغري م�شمول ب�أحكام القانون ال�رضيبي الأمريكي.
كما �أقر ب�أنه يتوجب علي �إبالغكم ،يف غ�ضون  30يوماً ،يف حال طر�أ �أي تغيري على ظرويف مما قد ي�ؤثر على و�ضعي ال�رضيبي ب�صفتي �شخ�ص ًا غري �أمريكي .و�أوافق على
تزويدكم ب�أي م�ستند تطلبونه لإثبات و�ضعي ال�رضيبي ك�شخ�ص غري �أمريكي لأغرا�ض االمتثال لأحكام القانون ال�رضيبي الأمريكي .كما �أتعهد ب�إبالغكم يف حال تغري
و�ضعي �إلى �شخ�ص �أمريكي خالل  30يوم ًا من حدوث هذا التغيري ،و�أوافق �أي�ض ًا على تزويدكم با�ستمارة مكتب �رضيبة الدخل الأمريكي  W-9و�أي م�ستند �آخر تطلبونه
بذلك ال�ش�أن.
ومن خالل التوقيع على هذه اال�ستمارة ،ف�إين �أقر و�أوافق �أي�ض ًا على عدم حتميل � HSBCأي م�س�ؤولية جتاه �أية مطالبة تتعلق ب�أي من التزاماتي ال�رضيبية و�/أو جتاه
�أية م�شورة قانونية و�/أو �رضيبية مت تقدميها يل من قبل �أطراف �آخرين.
اال�سم

التوقيع

التاريخ (يوم�/شهر�/سنة)

اجلزء د – التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة (يف حال كان املربع «د» يزيد عن �أو ي�ساوي )183
يف حال كانت قيمة املربع «د» يف اجلزء (ب) م�ساوية �أو يزيد عن  183يوماً ،فريجى تقدمي امل�ستندات التالية �إلى  HSBCيف غ�ضون  30يوم ًا من تاريخ هذا اخلطاب:
· ا�ستمارة مكتب �رضيبة الدخل الأمريكي  W-9و
· تنازل عن ال�رسية امل�رصفية و
· �رشوط التزامات  HSBCباالبالغ ال�رضيبي
يرجى �إح�ضار الإقرار �أو �أي م�ستندات �أخرى مطلوبة معك �إلى �أقرب فرع تابع لبنك � HSBCأو �أي من مراكز خدمة العمالء حيث �سيتم ا�ستكمال الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها
من قبلنا.
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امللحق 1
تعليمات حول اجلزء (ب)
.1
.2
.3
.4

يرجى تعبئة اجلدول يف اجلزء (ب) من خالل �إ�ضافة عدد الأيام التي تواجدت فيها بالواليات املتحدة لكل �سنة من ال�سنوات و�إدخال �إجمايل عدد الأيام يف العمود (�أ)
ا�ستخدم احلا�سبة الظاهرة يف العمود (ب)
دون عدد الأيام التي احت�سبتها لكل �سنة يف العمود (ج)
ّ
ودونها يف املربع «د» �إجمايل عدد �أيام التواجد
(ج)
العمود
يف
القيم
جمموع
اح�سب
ّ

وقبل ا�ستكمال اجلدول ،يرجى العودة �إلى الإر�شادات والتوجيهات الواردة يف امللحق ( )2للح�صول على املزيد من املعلومات حول الأيام التي لن تعترب ب�أنك قد
تواجدت فيها يف الواليات املتحدة (الأيام املحتمل ا�ستثنا�ؤها).
ال�سنة

�إجمايل عدد الأيام (�أ)

احل�ساب (ب)

عدد الأيام التي �سيتم احت�سابها (ج)

ال�سنة احلالية

�أ 1

(يف حال ق�ضيت �أو تنوي ق�ضاء مدة تقل عن  31يوم ًا يف
الواليات املتحدة يف ال�سنة امليالدية احلالية� ،أدخل  0يف
املربع «د» �أدناه والتوقيع يف اجلزء (ج)

�أ  =1ج 1

ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية

�أ 2

(تق�سيم �إجمايل عدد الأيام على )3

�أ  =6 ÷ 2ج 3

ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية

�أ 3

(تق�سيم �إجمايل عدد الأيام على )6

�أ  =6 ÷ 3ج 3
د = ج  +1ج  +2ج 3

�إجمايل عدد �أيام التواجد (املربع د)

مثال (احت�ساب التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة)

�إذا كان جون دو قد تواجد فعلي ًا يف الواليات املتحدة ملدة  120يوم ًا خالل هذه ال�سنة و 90يوم ًا خالل ال�سنة ال�سابقة و 60يوم ًا خالل ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة
احلالية ،ولتحديد فيما �إذا كان يفي بعوامل التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة لهذه ال�سنة ،فينبغي عليه احت�ساب:
·  120يوم ًا لتواجده يف هذا ال�سنة ،و
·  30يوم ًا لل�سنة التي قبل ال�سنة احلالية ( 3/1من  ،)90و
· � 10أيام يف ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية ( 6/1من )60
وحيث �أن عدد الأيام املحت�سبة لفرتة � 3سنوات يف هذا املثال هي  160يوم ًا ( ،)10 + 30 + 120ف�إنه لن يتم اعتبار جون دو �شخ�ص ًا مقيم ًا يف الواليات املتحدة وذلك
وفق ًا ال�ستبيان التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة لهذه ال�سنة.
ا�سم �صاحب احل�ساب:

جــــون دو

رقم احل�ساب:

123456789

ال�سنة

�إجمايل عدد الأيام (�أ)

احل�ساب (ب)

عدد الأيام التي �سيتم احت�سابها (ج)

ال�سنة احلالية

120

1 / 120

120

ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية

90

3 / 90

30

ال�سنة الثانية ما قبل ال�سنة احلالية

60

6 / 60

10

�إجمايل عدد �أيام التواجد (املربع د)

160

�صفحة  3من 4

امللحق 2
عدد �أيام التواجد بالواليات املتحدة:
�سيتم معاملتك على �أنك كنت متواجداً يف الواليات املتحدة يف �أي يوم تواجدت فيه فعلي ًا داخل الدولة يف �أية فرتة خالل اليوم� .إال �أن هناك ا�ستثناءات لهذا القانون .ال تقم
باحت�ساب ما يلي ك�أيام تواجد يف الواليات املتحدة لأغرا�ض ا�ستبيان التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة:
· الأيام التي ذهبت فيها للعمل يف الواليات املتحدة من مقر �إقامتك يف كندا �أو املك�سيك يف حال كنت تتنقل ب�شكل منتظم من كندا �أو املك�سيك
· الأيام التي تواجدت فيها يف الواليات املتحدة لأقل من � 24ساعة ،عند عبورك بني مكانني خارج الواليات املتحدة
· الأيام التي تواجدت فيها يف الواليات املتحدة كع�ضو يف طاقم �سفينة �أجنبية
· الأيام التي مل تكن فيها قادراً على مغادرة الواليات املتحدة ب�سبب حالة طبية طر�أت �أثناء تواجدك يف الواليات املتحدة
· الأيام التي تواجدت فيها م�ؤقت ًا يف الواليات املتحدة باعتبارك ريا�ضي ًا حمرتف ًا حل�ضور حدث ريا�ضي خريي
· الأيام التي كنت فيها �شخ�ص ًا معفى (انظر �أدناه)

ال�شخ�ص املعفى

ال تقم باحت�ساب الأيام التي كنت فيها �شخ�ص ًا معفى� .إن م�صطلح «ال�شخ�ص املعفى» ال ي�شري �إلى �شخ�ص ما معفى من ال�رضيبة الأمريكية ،بل �أنه ي�شري �إلى �أي �شخ�ص
م�صنف �ضمن الفئات التالية يكون معفى من احت�ساب عدد �أيام التواجد يف الواليات املتحدة:
� .1شخ�ص ذو �صلة بحكومة �أجنبية �أو موظف لدى منظمة دولية متواجد يف الواليات املتحدة:
• موظف يف حكومة �أجنبية
• موظف لدى منظمة دولية
• عاد ًة ما يتواجد يف الواليات املتحدة على �أ�سا�س ت�أ�شرية من نوع � Aأو G
• ينطبق و�ضع ال�شخ�ص املعفى �أي�ض ًا على �أفراد العائلة املقربني (�أي الزوج /الزوجة والأبناء غري املتزوجني ما دون �سن  21عام ًا املقيمني يف املنزل)
 .2مدر�س �أو �أ�ستاذ جامعي �أو متدرب �أو باحث يف الواليات املتحدة على �أ�سا�س ت�أ�شرية من نوع � Jأو Q
• ال يت�ضمن الطالب على �أ�سا�س ت�أ�شرية من نوع � Jأو Q

• ال يت�ضمن �أي �أجنبي على �أ�سا�س ت�أ�شرية من نوع � Jأو  Qلي�س طالب ًا (الأطباء ،مربي الأطفال ،عمال املخيمات ال�صيفية... ،الخ)
• يف حال كنت مدر�س ًا �أو �أ�ستاذاً جامعي ًا �أو متدرب ًا �أو باحث ًا يف ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية ،انظر �إلى ن�رشة مكتب �رضيبة الدخل الأمريكي  519حول كيفية
		 تقدمك بطلب التحقق من التواجد الفعلي بالواليات املتحدة
• ينطبق و�ضع ال�شخ�ص املعفى �أي�ض ًا على �أفراد العائلة املقربني املقيمني على �أ�سا�س ت�أ�شرية من نوع � J-2أو Q-3

		

 .3طالب بالواليات املتحدة على �أ�سا�س ت�أ�شرية من نوع � Fأو � Jأو � Mأو Q

• يف حال كنت طالب ًا يف ال�سنة ما قبل ال�سنة احلالية ،انظر �إلى ن�رشة مكتب �رضيبة الدخل الأمريكي  519حول كيفية تقدمك بطلب التحقق من التواجد الفعلي 		
		 بالواليات املتحدة
• ينطبق و�ضع ال�شخ�ص املعفى �أي�ض ًا على الزوج /الزوجة والأبناء على �أ�سا�س ت�أ�شرية من نوع � F-2أو � J-2أو � M-2أو Q-3
للمزيد من التفا�صيل حول الأيام امل�ستثناة من التحقق من التواجد الفعلي يف الواليات املتحدة (مبا يف ذلك الأ�شخا�ص املعفيني) املبينة �أعاله ،يرجى العودة �إلى
ن�رشة مكتب �رضيبة الدخل الأمريكي  519حول دليل الإر�شادات ال�رضيبية الأمريكية اخلا�ص بالأجانب� ،أو املعلومات املتعلقة با�ستبيان التحقق من التواجد الفعلي يف
الواليات املتحدة على املوقع الإلكرتوين ملكتب �رضيبة الدخل الأمريكي:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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