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W-9

<نموذج
(نسخة معدلة في أغسطس )3102
وزارة المالية األمريكية ،مصلحة
الضرائب األمريكية>

<قم بتسليم هذا النموذج
إلى طالبه ه وال ترسله
إلى مصلحة الضرائب
األمريكية>.

<طلب رقم التعريف الضريبي
والشهادة >
All responses must be written in English.
<يجب أن ُتكتب جميع اإلجابات باللغة اإلنجليزية>.

)Name (as shown on your income tax return
<االسم (كما هو موضح في إقرار ضريبة الدخل األمريكية الخاص بك)>
Business name/disregarded entity name, if different from above
<اسم الشركة/اسم الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا ،في حالة االختالف عما سبق>

Print or type See Specific Instructions on page 2.
<الرشادات الطباعة أو الكتابة راجع التعليمات الخاصة في الصفحة >.3

Check appropriate box for federal tax classification:

Exemptions (see instructions):
<اإلعفاءات (راجع اإلرشادات)>

<ضع عالمة في الخانة المناسبة لتصنيف الضريبة الفيدرالية>
C Corporation
<شركة فئة >>C

Individual/sole proprietor
<فرد /مؤسسة فردية>
عقارية>

S Corporation
< شركة فئة >>S

Trust/estate
Partnership
<شركة تضامن>> < صندوق ائتمان/شركة

Exempt payee code (if
______)any
<رمز المستفيد المعفى من الضريبة المعفى
(إن وجد)>

________▶ )Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership
<شركة ذات مسؤولية محدودة .أدخل التصنيف حسب القانون الضريبي (=Cشركة فئة  ،Cأو =Sشركة فئة  ،Sأو =Pشركة تضامن)>
)Other (see instructions

Exemption from FATCA
)reporting code (if any
<رمز اإلعفاء من اإلبالغ الضريبي وف ًقا
لقانون االمتثال الضريبي على الحسابات
الخارجية (فاتكا) (إن وجد)>

▶________

<غير ذلك (راجع اإلرشادات)>

)Requester’s name and address (optional

)Address (number, street, and apt. or suite no.
<اسم طالب النموذج وعنوانه (اختياري)>

العنوان (الرقم ،والشارع ،ورقم الشقة أو رقم الجناح)>

City, state, and ZIP code
<المدينة ،والوالية ،والرمز البريدي>
)List account number(s) here (optional
<أدرج رقم (أرقام) الحساب (الحسابات) هنا (اختياري)>

I TR P
الجزء األول

)Taxpayer Identification Number (TIN
<رقم التعريف الضريبي (>)RPT

”Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on the “Name
line to avoid backup withholding. For individuals, this is your social security number (SSN). However,
for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For
other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see How to
get a TIN on page 3.
<أدخل رقم التعريف الضريبي ( )NITالخاص بك في الخانة المناسبة .يجب أن يطابق رقم التعريف الضريبي االسم المدخل في سطر
"االسم" لتجنب االقتطاع الضريبي االحتياطي .بالنسبة لألفراد ،هذا هو رقم الضمان االجتماعي ( )SSTالخاص بك .أما بالنسبة لألجنبي
المقيم أو المؤسسة الفردية أو الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا ،راجع إرشادات الجزء األول في الصفحة  .2وبالنسبة للكيانات األخرى ،فهو
رقم تعريف صاحب العمل ( .)NITوإذا لم يكن لديك رقم ،فراجع الجزء الخاص بكيفية الحصول على رقم تعريف ضريبي ( )TINفي
الصفحة >.2

Social security number
<رقم الضمان االجتماعي>

-

-

Employer identification number
<رقم تعريف صاحب العمل>

-

Note. If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for guidelines on whose number
to enter.
<مالحظة .إذا كان الحساب بأكثر من اسم ،فراجع المخطط الموجود في الصفحة  4للحصول على ارشادات حول الرقم الذي يجب ادخاله>.

رقم الكتالوج 10231X

نموذج ( W-9نسخة معدلة في )3102-8

2 الصفحة

)3102-8  (نسخة معدلة فيW-9 نموذج

I TR PP

Certification

> < الشهادة

الجزء الثاني

Under penalties of perjury, I certify that:
> أقر بما يلي،<تحت تحت طائلة تحمُّل عقوبات شهادة الزور
1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me), and
> و،) الرقم الموضح في هذا النموذج هو رقم التعريف الضريبي الصحيح الخاص بي (أو أنني في انتظار رقم سيصدر لي.0<
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue
Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am
no longer subject to backup withholding, and
) بأنني أخضع لالقتطاعIRS(  أو (ب) لم يتم إخطاري من قِبل مصلحة الضرائب، (أ) إنني معفى من االقتطاع الضريبي االحتياطي: أنني لست خاضعًا لالقتطاع الضريبي االحتياطي لألسباب التالية.3<
ّ
> و، أو (ج) أخطرتني مصلحة الضرائب بأنني لم أعد خاضعًا لالقتطاع الضريبي االحتياطي،الموزعة
الضريبي االحتياطي كنتيجة لعدم اإلبالغ عن كل الفوائد أو انصبة األرباح
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below), and
> و،) أنني مواطن أمريكي أو شخص أمريكي آخر (موضح أدناه.2<
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.
) الذي تم إدخاله في هذا النموذج (إن وجد) والذي يشير إلى أنني معفى من اإلبالغ الضريبي وف ًقا لقانون فاتكا هو رمزFATCA (  أن رمز (رموز) قانون االمتثال الضريبي على الحسابات الخارجية.4<
>.صحيح
Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding
because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage
interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and
generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the
instructions on page 3.
ّ
الموزعة في
) بأنك تخضع حاليًا لالقتطاع الضريبي االحتياطي بسبب عدم إبالغك عن كل الفوائد و انصبة األرباحIRS(  أعاله إذا أخطرتك مصلحة الضرائب3  يجب أن تشطب البند رقم.<ارشادات الشهادة
 والمساهمات في نظام، وإلغاء الديون، و اكتساب الممتلكات المؤمنة أو التخلي عنها، وبالنسبة لدفع فوائد الرهون العقارية. على العمليات العقارية3  ال يسري البند رقم.إقرار الضريبة األمريكية الخاص بك
ّ
 راجع اإلرشادات.) الصحيح الخاص بكTIN(  ال يتطلب منك توقيع التعهد؛ بل يجب إدخال رقم التعريف الضريبي،الموزعة
 وبشكل عام المدفوعات األخرى غير الفوائد وانصبة األرباح،)IRA( التقاعد الفردي
>.2 الموجودة في الصفحة
Date
 ><التاريخ

General Instructions

Signature of
U.S. person
<توقيع الشخص
 >األمريكي

ارشادات عامة

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise
noted.

.تشير مراجع المواد إلى قانون اإليرادات الضريبية ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك

Future developments. The IRS has created a page on IRS.gov for
information about Form W-9, at www.irs.gov/w9. Information about any
future developments affecting Form W-9 (such as legislation enacted
after we release it) will be posted on that page.

 للحصولIRS.SRI ) بإنشاء صفحة على الموقعIRS(  قامت مصلحة الضرائب.التطورات المستقبلية
 سيتم نشر معلومات حول أي. www.irs.gov/w9  على العنوانW-9 على معلومات حول نموذج
 (مثل القوانين التي يتم سنها بعد إصدارها) علىW-9 تطورات مستقبلية من شأنها أن تؤثر على نموذج
.تلك الصفحة

Purpose of Form
A person who is required to file an information return with the IRS must
obtain your correct taxpayer identification number (TIN) to report, for
example, income paid to you, payments made to you in settlement of
payment card and third party network transactions, real estate
transactions, mortgage interest you paid, acquisition or abandonment of
secured property, cancellation of debt, or contributions you made to an
IRA.
Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident
alien), to provide your correct TIN to the person requesting it (the
requester) and, when applicable, to:
1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for
a number to be issued),
2. Certify that you are not subject to backup withholding, or
3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt
payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your
allocable share of any partnership income from a U.S. trade or business
is not subject to the withholding tax on foreign partners’ share of
effectively connected income, and

غرض هذا النموذج
) أن يحصل على رقم تعريفIRS( يجب على الشخص الملزم بتقديم إقرار المعلومات لمصلحة الضرائب
 أو المبالغ،) الصحيح الخاص به لإلبالغ عن المعلومات مثل الدخل المدفوع لكNIT( دافع الضريبة
 أو،المدفوعة إليك لتسوية معامالت بطاقة الدفع ومعامالت شبكة العالقات التعاونية مع جهات خارجية
، أو شراء الممتلكات المضمونة أو التخلي عنها، أو فوائد الرهون العقارية التي تدفعها،المعامالت العقارية
.)IRI(  أو المساهمات التي قمت بإجرائها لترتيب التقاعد الفردي،أو إلغاء الديون

 لتقديم رقم تعريف دافع،) فقط إذا كنت شخصًا أمريك ًيا (بما في ذلك األجنبي المقيمW-9 استخدم نموذج
) الصحيح الخاص بك إلى الشخص الذي يطلبه (طالب النموذج) ولألغراض التالية (عندNIT( الضريبة
:)االقتضاء
) الذي تقدمه هو رقم صحيح (أو أنك بانتظار رقمNIT(  التعهد على أن رقم التعريف الضريبي.0
،)سيصدر لك
 أو، التعهد على أنك غير خاضع لالقتطاع الضريبي االحتياطي.3
، عند االقتضاء. المطالبة باإلعفاء من االقتطاع الضريبي االحتياطي إذا كنت مستفيدً ا أمريكيًا معفيًا.2
 فإن حصتك المخصصة من أي دخل ناتج عن،فإنك تتعهد أيضًا على أنك باعتبارك شخصً ا أمريكيًا
الشراكة في التجارة أو األعمال مع الواليات المتحدة ال تخضع للضريبة المقتطعة من المنبع على حصة
 و،الشريك األجنبي من الدخل المرتبط فعليًا

4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating
that you are exempt from the FATCA reporting, is correct.

 التعهد على أن رمز (رموز) قانون فاتكا الذي تم إدخاله في هذا النموذج (إن وجد) والذي يشير.4
.إلى أنك معفي من اإلبالغ الضريبي وف ًقا لقانون فاتكا هو رمز صحيح

Note. If you are a U.S. person and a requester gives you a form other

 لكي يطلب منك رقم التعريفW-9  إذا كنت شخصًا أمريكيا وقدم لك الطالب نموذجً ا آخر غير.مالحظة

Sign Here
><و ّقع هنا

3 الصفحة

than Form
W-9 to request your TIN, you must use the requester’s form if it is
substantially similar to this Form W-9.
Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are
considered a U.S. person if you are:
• An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien,
• A partnership, corporation, company, or association created or
organized in the United States or under the laws of the United States,
• An estate (other than a foreign estate), or
• A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).
Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or
business in the United States are generally required to pay a withholding
tax under section 1446 on any foreign partners’ share of effectively
connected taxable income from such business. Further, in certain cases
where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446
require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and
pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a U.S. person
that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the
United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your
U.S. status and avoid section 1446 withholding on your share of
partnership income.
In the cases below, the following person must give Form W-9 to the
partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding
withholding on its allocable share of net income from the partnership
conducting a trade or business in the United States:
• In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of
the disregarded entity and not the entity,
• In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner,
generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and
not the trust, and
• In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust
(other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

)3102-8  (نسخة معدلة فيW-9 نموذج

 فيتعين عليك حينئ ٍذ استخدام النموذج الذي قدمه إليك الطالب إذا كان مشاب ًها،) الخاص بكNIT( الضريبي
.W-9 بشكل كبير لنموذج
: يتم اعتبارك شخصً ا أمريكيًا إذا كنت، بالنسبة ألغراض الضريبة الفيدرالية.تعريف الشخص األمريكي
،• فردً ا مواط ًنا أمريكيًا أو أجنبيًا مقيمًا في الواليات المتحدة
 أو مؤسسة تم إنشاؤها أو تنظيمها في الواليات المتحدة، أو شركة، أو شركة مساهمة،• أو شركة تضامن
،أو بموجب قوانين الواليات األمريكية
،)• أو شركة عقارية (بخالف الشركات العقارية األجنبية
.)301.7701-7 • أو صندوق ائتمان محلي (كما هو معرف في مادة اللوائح
 إن شركات التضامن التي تزاول تجارة أو عمالً في الواليات المتحدة.قواعد خاصة بشركات التضامن
 على أي حصة شريك أجنبي0441 عادة ما يطلب منها دفع الضريبة المقتطعة من المنبع بموجب المادة
 ففي بعض الحاالت حيث ال، وعالوة على ذلك.من الدخل الخاضع للضريبة المرتبط فعليًا من هذا العمل
 تتطلب من شركة التضامن أن تفترض أن0441  فإن القواعد بموجب المادة،W-9 يتم تلقي نموذج
 إذا كنت شخصً ا، وبالتالي. المقتطعة من المنبع0441  وتدفع ضريبة المادة،الشريك هو شخص أجنبي
 إلىW-9  فقدّم نموذج،أمريكيًا شري ًكا في شركة تضامن تزاول تجارة أو عمالً في الواليات المتحدة
 المقتطعة من المنبع0441 شركة التضامن إلثبات وضعك في الواليات المتحدة وتجنب ضريبة المادة
.على حصتك من دخل شركة التضامن

 لشركة التضامن ألغراض إثبات الوضع فيW-9  يجب أن يقدم الشخص التالي نموذج،في الحاالت أدناه
الواليات المتحدة وتجنب الضريبة المقتطعة من المنبع على الحصة المخصصة للدخل الصافي من شركة
:التضامن التي تزاول تجارة أو عمالً في الواليات المتحدة
 يقدِّم النموذج المالك األمريكي للكيان،• في حالة الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا الذي لديه مالك أمريكي
،وليس الكيان ذاته
)• في حالة صناديق االئتمان ذات الملكية الخاصة (يتحكم في إدارتها المانح الرئيسي مؤسس الصندوق
 يكون مق ِّدم النموذج هو، فبشكل عام،ويكون هذا المانح أمريكي الجنسية أو يكون لديها مالك أمريكي آخر
،المانح المتح ِّكم بالصندوق أو المالك األمريكي لصندوق االئتمان وليست الشركة ذاتها
 يقوم بالتقديم،)• وفي حالة صناديق االئتمان األمريكية (بخالف صناديق االئتمان ذات الملكية الخاصة
.األمين األمريكي (بخالف األمين المانح) وليس المستفيدين من شركة االئتمان

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a
foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use
Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see
Publication 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign
Entities).

 إذا كنت شخصً ا أجنبيًا أو الفرع األمريكي لبنك أجنبي اختار أن يعامل كشخص.الشخص األجنبي
505  (راجع المنشور8322  أوW-8  استخدم بدالً من ذلك نموذج.W-9  فال تستخدم نموذج،أمريكي
.)حول اقتطاع الضريبة من المنبع على األجانب غير المقيمين والكيانات األجنبية

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a
nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce
or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax
treaties contain a provision known as a “saving clause.” Exceptions
specified in the saving clause may permit an exemption from tax to
continue for certain types of income even after the payee has otherwise
become a U.S. resident alien for tax purposes.

 يجوز فقط لألجنبي غير المقيم استخدام شروط، بصفة عامة.األجنبي غير المقيم الذي يصبح أجنبيًا مقيمًا
 لكن معظم اتفاقيات.اتفاقية الضريبة لتخفيض الضريبة األمريكية على بعض أنواع الدخل أو إلغائها تمامًا
 قد تسمح االستثناءات المحددة في الشرط التحفظي."الضريبة تتضمن حكمًا يسمى "الشرط التحفظي
باستمرار اإلعفاء من الضريبة بالنسبة لبعض أنواع الدخل حتى بعد أن يصبح المستفيد األجنبي مقيمًا في
.أمريكا ألغراض الضريبة

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception
contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from
U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to
Form W-9 that specifies the following five items:

إذا كنت شخصً ا أجنبيًا مقيمًا في أمريكا تعتمد على استثناء متضمن في الشرط التحفظي التفاقية الضريبة
 يحددW-9  فيجب أن ترفق بيا ًنا مع نموذج،لطلب إعفاء من الضريبة األمريكية على بعض أنواع الدخل
:العناصر الخمسة التالية

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under
which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the
saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption
from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the
treaty article.
Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an
exemption from tax for scholarship income received by a Chinese
student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this
student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay in
the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of
the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows
the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese
student becomes a resident alien of the United States. A Chinese
student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first
protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax
on his or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9
a statement that includes the information described above to support
that exemption.
If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester
the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.
What is backup withholding? Persons making certain payments to you
must under certain conditions withhold and pay to the IRS a percentage of
such payments. This is called “backup withholding.” Payments that may
be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest,

 يجب أن تكون هذه نفس المعاهدة التي طالبت بموجبها، بشكل عام. البلد الطرف في االتفاقية. 0
.اإلعفاء من الضرائب كأجنبي غير مقيم
. المادة المعاهدة التي تتناول الدخل.3
. رقم المادة (أو الموقع) في اتفاقية الضريبة التي تتضمن الشرط التحفظي واستثناءاته.2
. نوع الدخل الذي يؤهل لإلعفاء من الضريبة ومقداره.4
. حقائق كافية تبرر اإلعفاء من الضريبة بموجب شروط مادة االتفاقية.5
 من اتفاقية ضريبة الدخل المبرمة بين الواليات المتحدة والصين باإلعفاء من31  تسمح المادة.مثال
.الضريبة على دخل المنحة الدراسية الذي يتلقاه طالب صيني مقيم بشكل مؤقت في الواليات المتحدة
 يصبح هذا الطالب أجنبيًا مقيمًا ألغراض الضرائب إذا تجاوزت مدة إقامته في،بموجب القانون األمريكي
 إال أن الفقرة الثانية من البروتوكول األول التفاقية الصين.الواليات المتحدة خمس سنوات ميالدية
 حتى بعد أن31 ) تسمح باستمرار سريان أحكام المادة0884  أبريل21 والواليات المتحدة (بتاريخ
 ينبغي على الطالب الصيني المستحق لهذا.يصبح الطالب الصيني أجنبيًا مقيمًا في الواليات المتحدة
االستثناء (بموجب الفقرة الثانية من البروتوكول األول) والذي يعتمد على هذا االستثناء للمطالبة باإلعفاء
 يتضمن المعلوماتW-9 من الضريبة على دخل الزمالة أو المنحة الدراسية أن يرفق بيا ًنا مع نموذج
.الموضحة أعاله لدعم هذا اإلعفاء

 فقدِّم للطالب النموذج المناسب مكتمالً وذلك باستخدام أحد،إذا كنت أجنبيًا غير مقيم أو كيا ًنا أجنبيًا
.8322  أوW-8 النموذجين
ما المقصود باالقتطاع الضريبي االحتياطي؟ يتعين على األشخاص الذين يدفعون لك مبالغ معينة أن يقتطعوا
) وذلك في حاالتIRS( نسبة ضريبية من قيمة هذه المدفوعات ويدفعونها إلى مصلحة الضرائب األمريكية
 تتضمن المدفوعات التي قد تخضع لالقتطاع الضريبي." وهذا ما يسمى "االقتطاع الضريبي االحتياطي.معينة
ّ
، ومعامالت السماسرة والمقايضين،الموزعة
 واألرباح، والفوائد المعفاة من الضرائب،االحتياطي الفوائد
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dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties,
nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and
third party network transactions, and certain payments from fishing boat
operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

 والمبالغ المدفوعة لتسوية معامالت بطاقة الدفع، ومدفوعات غير الموظفين، واإلتاوات،واإليجارات
 ال. ومدفوعات معينة من مشغلي قوارب الصيد،ومعامالت شبكة العالقات التعاونية مع جهات خارجية
.تخضع المعامالت العقارية لالقتطاع الضريبي االحتياطي

You will not be subject to backup withholding on payments you
receive if you give the requester your correct TIN, make the proper
certifications, and report all your taxable interest and dividends on your
tax return.

لن تخضع لالقتطاع الضريبي االحتياطي على المدفوعات التي تتلقاها إذا قمت بإعطاء طالب النموذج رقم
 واإلبالغ عن كل الفوائد، وتقديم شهادات صحيحة،) الصحيح الخاص بكNIT( تعريف دافع الضريبة
ّ
.الموزعة الخاضعة للضريبة على إقرار ضريبة الدخل الخاص بك
واألرباح

Payments you receive will be subject to
backup withholding if:
1. You do not furnish your TIN to the requester,
2. You do not certify your TIN when required (see the Part II
instructions on page 3 for details),
3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,
4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding
because you did not report all your interest and dividends on your tax
return (for reportable interest and dividends only), or
5. You do not certify to the requester that you are not subject to
backup withholding under 4 above (for reportable interest and dividend
accounts opened after 1983 only).
Certain payees and payments are exempt from backup withholding.
See Exempt payee code on page 3 and the separate Instructions for the
Requester of Form W-9 for more information.
Also see Special rules for partnerships on page 1.
What is FATCA reporting? The Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all
United States account holders that are specified United States persons.
Certain payees are exempt from FATCA reporting. See Exemption from
FATCA reporting code on page 3 and the Instructions for the Requester
of Form W-9 for more information.

Updating Your Information
You must provide updated information to any person to whom you
claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee
and anticipate receiving reportable payments in the future from this
person. For example, you may need to provide updated information if
you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you no
longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if
the name or TIN changes for the account, for example, if the grantor of a
grantor trust dies.

Penalties

:ستخضع المدفوعات التي تتلقاها لالقتطاع الضريبي االحتياطي إذا
 أو،) الخاص بك إلى طالب النموذجNIT(  لم تق ِّدم رقم التعريف الضريبي.0
) الخاص بك كما هو مطلوب (راجع إرشاداتNIT(  لم تقم بالتعهد بشأن رقم التعريف الضريبي.3
 أو،) للحصول على التفاصيل2 الجزء الثاني في الصفحة
) غيرNIT( ) طالب النموذج أنك قدمت رقم تعريف ضريبيIRS(  أخبرت مصلحة الضرائب.2
 أو،صحيح
 أخبرتك مصلحة الضرائب أنك تخضع لالقتطاع الضريبي االحتياطي ألنك لم تقم باإلبالغ عن كل.4
ّ
الموزعة على إقرار ضريبة الدخل الخاص بك (وذلك فقط بالنسبة للفوائد واألرباح
الفوائد واألرباح
ّ
 أو،)الموزعة الخاضعة لإلبالغ
 أعاله4  لم تتعهد لطالب النموذج على أنك ال تخضع لالقتطاع الضريبي االحتياطي بموجب البند.5
ّ
.) الخاضعة لإلبالغ0882 الموزعة المفتوحة بعد عام
(وذلك فقط بالنسبة للفوائد وأرباح الحسابات

 راجع رمز المستفي المعفى.يعفى بعض المستفيدين وبعض المدفوعات من االقتطاع الضريبي االحتياطي
. لالطالع على مزيد من المعلوماتW-9  واإلرشادات المنفصلة لطالب نموذج2 في الصفحة
.0 راجع أيضًا القواعد الخاصة بشركات التضامن في الصفحة
ما المقصود باإلبالغ المتعلق ب قانون االمتثال الضريبي على الحسابات الخارجية (فاتكا)؟ يتطلب قانون
.فاتكا مؤسسة مالية أجنبية مشاركة لإلبالغ عن جميع أصحاب الحسابات األمريكيين الخاضعين للضريبة
 راجع رمز اإلعفاء من اإلبالغ الضريبي وف ًقا لقانون.يعفى بعض المستفيدين من اإلبالغ وف ًقا لقانون فاتكا
W-9  واإلرشادات لطالب نموذج2 االمتثال الضريبي على الحسابات الخارجية (فاتكا) في الصفحة
.لالطالع على مزيد من المعلومات

تحديث معلوماتك
يجب عليك تقديم معلومات حديثة ألي شخص تعاملت معه ساب ًقا على أنك مستفيد معفى وذلك في حال لم
 فعلى سبيل.تعد مستفيدً ا معفيًا وتتوقع تلقي مدفوعات مستقبلية من هذا الشخص يتوجب اإلبالغ عنها
 تختار أن تتحول إلى شركة منC  قد تحتاج إلى تقديم معلومات حديثة إذا كنت شركة من الفئة،المثال
 جديدة إذا تمW-9  يجب عليك تقديم نموذج، باإلضافة إلى ذلك. أو إذا لم تعد معفيًا من الضرائب،S الفئة
 مثل في حالة وفاة المانح المالك لصندوق االئتمان،) للحسابNIT( تغيير االسم أو رقم التعريف الضريبي
.ذي الملكية الخاصة

العقوبات

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a
requester, you are subject to a penalty of $50 for each such failure
unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

)NIT(  إذا لم تتمكن من تقديم رقم التعريف الضريبي.)RPT( عدم تقديم رقم تعريف دافع الضريبة
 دوالرً ا أمريكيًا عن كل مرة لم تقدم فيها الرقم ما لم يكن51  فستخضع لغرامة قدرها،الخاص بك للطالب
ً
.نتيجة لسبب معقول أو عدم اإلهمال المتعمد
عدم تقديمك للرقم

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you
make a false statement with no reasonable basis that results in no
backup withholding, you are subject to a $500 penalty.

 إذا قدمت معلومات.العقوبة المدنية المترتبة على المعلومات الخاطئة بشأن اقتطاع الضريبة من المنبع
 فستخضع لغرامة،خاطئة دون أساس من الصحة وأدت إلى عدم تطبيق االقتطاع الضريبي االحتياطي
. دوالر أمريكي511 قدرها

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying
certifications or affirmations may subject you to criminal penalties
including fines and/or imprisonment.
Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of
federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions
Name

 قد يعرضك التزوير المتعمد للتعهد أو اإلقرارات.العقوبة الجنائية المترتبة على تزوير المعلومات
.أو الحبس/لعقوبات جنائية تشمل الغرامات و
 إذا أفصح الطالب عن رقم تعريف دافع الضريبة.)TIN( إساءة استخدام رقم تعريف دافع الضريبة
. فقد يتعرض الطالب لعقوبات مدنية وجنائية،) أو انتهك القانون الفيدرالي عند استخدامهNIT(

ارشادات خاصة
االسم

If you are an individual, you must generally enter the name shown on
your income tax return. However, if you have changed your last name,
for instance, due to marriage without informing the Social Security
Administration of the name change, enter your first name, the last name
shown on your social security card, and your new last name.

 فيجب عليك بوجه عام إدخال االسم الموضح في إقرار ضريبة الدخل األمريكية الخاص،إذا كنت فردً ا
 بسبب الزواج دون إبالغ مكتب إدارة الضمان، على سبيل المثال، إذا غيرت اسم عائلتك، ومع ذلك.بك
 فأدخل اسمك األول واسم عائلتك الموضحين في بطاقة الضمان االجتماعي،االجتماعي بتغيير االسم
.الخاصة بك باإلضافة إلى اسم عائلتك الجديد

If the account is in joint names, list first, and then circle, the name of
the person or entity whose number you entered in Part I of the form.

 فادرج أوالً اسم الشخص أو الكيان الذي أدخلت رقمه في الجزء،إذا كان الحساب بأسماء مشتركة
.األول من هذا النموذج وضع دائرة حول هذا االسم

Sole proprietor. Enter your individual name as shown on your income
tax return on the “Name” line. You may enter your business, trade, or
“doing business as (DBA)” name on the “Business name/disregarded
entity name” line.

 أدخل اسم الفرد الخاص بك كما هو موضح في إقرار ضريبة الدخل األمريكية الخاص بك.المالك الوحيد
 يمكنك أن تدخل اسم شركتك أو تجارتك أو "االسم المسجل أو المتعارف عليه" في."في سطر "االسم
."اسم الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا/سطر "اسم الشركة

Partnership, C Corporation, or S Corporation. Enter the entity's name
on the “Name” line and any business, trade, or “doing business as
(DBA) name” on the “Business name/disregarded entity name” line.

 أدخل اسم الكيان في سطر"االسم" واسم أي.S  أو شركة من الفئةC شركة تضامن أو شركة من الفئة
اسم الكيان الذي ال يعتد به/شركة أو تجارة أو "االسم المسجل أو المتعارف عليه" في سطر "اسم الشركة
."ضريبيًا

Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that is
disregarded as an entity separate from its owner is treated as a

 هو الكيان الذي ال يعد منفصالً عن مالكه بالنسبة ألغراض الضريبة.الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا
 أدخل اسم المالك في.)iii()3()(ج301.7701-2 الفيدرالية في الواليات المتحدة راجع مادة الالئحة
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“disregarded entity.” See Regulation section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter
the owner's name on the “Name” line. The name of the entity entered on
the “Name” line should never be a disregarded entity. The name on the
“Name” line must be the name shown on the income tax return on which
the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is
treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a
single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to
be provided on the “Name” line. If the direct owner of the entity is also a
disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for
federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on the
“Business name/disregarded entity name” line. If the owner of the
disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an
appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if
the foreign person has a U.S. TIN.

 يجب. ينبغي أال يكون اسم الكيان الذي تم إدخاله في سطر "االسم" كيا ًنا ال يعتد به ضريبيًا."سطر "االسم
أن يكون االسم الموجود في سطر "االسم" هو االسم الموضح في إقرار ضريبة الدخل األمريكية التي
 في حال كانت الشركة أجنبية ذات مسؤولية محدودة، على سبيل المثال.ينبغي اإلبالغ عن الدخل بموجبها
) وتعامل ككيان ال يعتد به ألغراض الضريبة الفيدرالية في الواليات المتحدة ولديها مالك واحدLLC(
 وفي حال كان المالك المباشر."أمريكي الجنسية فسيتم طلب اسم المالك األمريكي لتقديمه في سطر "االسم
 أدخل اسم. فأدخل اسم أول مالك يعتد به ألغراض الضريبة الفيدرالية، للكيان هو أيضً ا ال يعتد به ضريبيًا
 وإذا كان مالك." اسم الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا/الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا في سطر"اسم الشركة
 المناسبة بدالً منW-8  فيجب على المالك استكمال نموذج،الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا شخصً ا أجنبيًا
.)NIT(  وذلك حتى في حال كان الشخص األجنبي لديه رقم التعريف الضريبي األمريكيW-9 نموذج

Note. Check the appropriate box for the U.S. federal tax classification of
the person whose name is entered on the “Name” line (Individual/sole
proprietor, Partnership, C Corporation, S Corporation, Trust/estate).

" حدد الخانة المناسبة لتصنيف الضريبة الفي درالية للشخص الذي تم إدخال اسمه في سطر "االسم.مالحظة
شركة/ وشركة ائتمانS  وشركة من الفئةC المالك الوحيد وشركة التضامن وشركة من الفئة/(الفرد
.)عقارية

Limited Liability Company (LLC). If the person identified on the
“Name” line is an LLC, check the “Limited liability company” box only
and enter the appropriate code for the U.S. federal tax classification in
the space provided. If you are an LLC that is treated as a partnership for
U.S. federal tax purposes, enter “P” for partnership. If you are an LLC
that has filed a Form 8832 or a Form 2553 to be taxed as a corporation,
enter “C” for C corporation or “S” for S corporation, as appropriate. If you
are an LLC that is disregarded as an entity separate from its owner
under Regulation section 301.7701-3 (except for employment and
excise tax), do not check the LLC box unless the owner of the LLC
(required to be identified on the “Name” line) is another LLC that is not
disregarded for U.S. federal tax purposes. If the LLC is disregarded as
an entity separate from its owner, enter the appropriate tax classification
of the owner identified on the “Name” line.

 إذا كان الشخص المحدد في سطر "االسم" هو شركة ذات.)LLC( شركة ذات مسؤولية محدودة
 فحدد خانة "شركة ذات مسؤولية محدودة" فقط وأدخل الرمز المناسب لتصنيف،مسؤولية محدودة
) تعامل كشركةLLC(  إذا كنت شركة ذات مسؤولية محدودة.الضريبة الفيدرالية في المساحة المقدمة
 إذا كنت.“ لشركة التضامنP”  فأدخل الرمز،تضامن ألغراض الضريبة الفيدرالية في الواليات المتحدة
، لتخضع للضريبة كشركة3552  أو نموذج8823 ) قدمت نموذجLLC( شركة ذات مسؤولية محدودة
 إذا كنت شركة ذات. بحسب الحالS “ للشركة من الفئةS”  أوC “ للشركة من الفئةC” فأدخل الرمز
 (باستثناء301.7701-3 ) ال تعد منفصلة عن مالكها بموجب مادة الالئحةLLC( مسؤولية محدودة
 فال تحدد خانة الشركة ذات المسؤولية المحدودة إال إذا كان مالك الشركة ذات،)التوظيف وضريبة اإلنتاج
المسؤولية المحدودة (المطلوب تحديده في سطر "االسم") هو شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى ليست
 فأدخل، إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة كيا ًنا ال يعد منفصالً عن مالكه.كيا ًنا ال يعتد به ضريبيًا
."تصنيف الضريبة المناسب للمالك المحدد في سطر "االسم

Other entities. Enter your business name as shown on required U.S.
federal tax documents on the “Name” line. This name should match the
name shown on the charter or other legal document creating the entity.
You may enter any business, trade, or DBA name on the “Business
name/disregarded entity name” line.

snoitpmexE
If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting,
enter in the Exemptions box, any code(s) that may apply to you. See
Exempt payee code and Exemption from FATCA reporting code on
page 3.
Exempt payee code. Generally, individuals (including sole proprietors)
are not exempt from backup withholding. Corporations are exempt from
backup withholding for certain payments, such as interest and
dividends. Corporations are not exempt from backup withholding for
payments made in settlement of payment card or third party network
transactions.

 أدخل في سطر "االسم" اسم شركتك كما هو موضح في وثائق الضريبة الفيدرالية في.كيانات أخرى
 ينبغي أن يتطابق هذا االسم مع االسم الموضح في مرسوم تأسيس الشركة أو الوثيقة.الواليات المتحدة
 يمكنك ادخال اسم شركة أو تجارة أو "االسم المسجل أو المتعارف.القانونية األخرى التي أنشأت الكيان
."اسم الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا/عليه" في سطر "اسم الشركة

اإلعفاءات
أو اإلبالغ الضريبي وف ًقا لقانون االمتثال الضريبي/إذا كنت معفيًا من االقتطاع الضريبي االحتياطي و
 راجع. فأدخل في خانة "اإلعفاءات" أي رمز (رموز) قد يسري عليك،)على الحسابات الخارجية (فاتكا
رمز المستفيد المعفى وأيضًا رمز اإلعفاء من اإلبالغ الضريبي وف ًقا لقانون االمتثال الضريبي على
.2 الحسابات الخارجية (فاتكا) في الصفحة
 ال يعفى األفراد (بما في ذلك المالك الوحيد) من االقتطاع الضريبي، بوجه عام.رمز المستفيد المعفى
 تعفى الشركات من االقتطاع الضريبي االحتياطي لبعض المدفوعات مثل الفائدة واألرباح.االحتياطي
ّ
 ال تعفى الشركات من االقتطاع الضريبي االحتياطي للمدفوعات التي تمت لتسوية معامالت.الموزعة
.بطاقة الدفع أو معامالت شبكة العالقات التعاونية مع جهات خارجية

Note. If you are exempt from backup withholding, you should still
complete this form to avoid possible erroneous backup withholding.

 فينبغي عليك االستمرار في استكمال هذا، إذا كنت معفيًا من االقتطاع الضريبي االحتياطي.مالحظة
.النموذج لتجنب احتماالت االقتطاع الضريبي االحتياطي الخاطىء

The following codes identify payees that are exempt from backup
withholding:

:تحدد القواعد التالية المستفيدين المعفيين من االقتطاع الضريبي االحتياطي

1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA,
or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies
the requirements of section 401(f)(2)
2—The United States or any of its agencies or instrumentalities
3—A state, the District of Columbia, a possession of the United
States, or any of their political subdivisions or instrumentalities
4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies,
or instrumentalities
5—A corporation
6—A dealer in securities or commodities required to register in the
United States, the District of Columbia, or a possession of the United
States
7—A futures commission merchant registered with the Commodity
Futures Trading Commission
8—A real estate investment trust
9—An entity registered at all times during the tax year under the
Investment Company Act of 1940
10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)
11—A financial institution
12—A middleman known in the investment community as a nominee
or custodian
13—A trust exempt from tax under section 664 or described in
section 4947
The following chart shows types of payments that may be exempt

 أوالمساهمات في ترتيب التقاعد،) (أ510 — أي مؤسسة معفاة من الضريبة بموجب المادة0
) إذا كان الحساب يفي بمتطلبات المادة7( ) (ب412  أو حساب وصاية بموجب المادة،)IRI( الفردي
)3( )) (و410(
 — الواليات المتحدة أو أي من الوكاالت التابعة لها أو وكاالتها الحكومية3
 أو أي من تقسيماتها، أو أرض مملوكة للواليات المتحدة، أو مقاطعة كولومبيا، — أي والية2
السياسية أو وكاالتها الحكومية
 — أي حكومة أجنبية أو أي من تقسيماتها السياسية أو الوكاالت التابعة لها أو وكاالتها الحكومية4
 — أي شركة مساهمة5
 — أي سمسار لألوراق المالية أو السلع يتوجب عليه للتسجيل في الواليات المتحدة أو في مقاطعة1
كولومبيا أو في أية أرض مملوكة للواليات المتحدة
 — أي تاجر بالعمولة في المعامالت اآلجلة مسجل لدى هيئة تداول السلع اآلجلة7
 — أي صندوق استثمار عقاري8
 وذلك في جميع األوقات خالل السنة0841  — أي كيان مسجل وف ًقا لقانون شركات االستثمار لعام8
الضريبية
) (أ584 — أي صندوق ائتمان مشترك يديره البنك بموجب المادة01
— أي مؤسسة مالية00
ّ— أي وسيط معروف في مجتمع االستثمار كشخص معين أو وصي03
 أو بموجب ما ورد في المادة114 — أي صندوق ائتمان معفى من الضريبة بموجب المادة02
4847
 ينطبق الجدول.يوضح الجدول التالي أنواع المدفوعات التي قد تعفى من االقتطاع الضريبي االحتياطي

الصفحة 6

نموذج ( W-9نسخة معدلة في )3102-8

على المستفيدين المعفيين المذكورين أعاله من  0إلى .02
إذا كان الدفع بغرض . . .

فسيتم إعفاء الدفع لصالح . . .

ّ
الموزعة
الفائدة ومدفوعات األرباح

جميع المستفيدين المعفيين باستثناء 7

معامالت السمسرة

المستفيدون المعفون من  0إلى  4ومن  1إلى
 00والشركات من الفئة  .Cيجب أال تدخل
الشركات من الفئة  Sرمز المستفيد المعفى
ألنها معفاة فقط من مبيعات األوراق المالية
غير المشمولة التي تم الحصول عليها قبل عام
.3103

ّ
الموزعة على
معامالت المقايضين واألرباح
األعضاء المستفيدين

المستفيدون المعفون من  0إلى 4

المدفوعات األكثر من  111دوالر أمريكي التي
يجب اإلبالغ عنها والمبيعات المباشرة األكثر من
0
 5111دوالر أمريكي

3

المدفوعات التي تمت لتسوية معامالت بطاقة الدفع
أو معامالت شبكة العالقات التعاونية مع جهات
خارجية.

المستفيدون المعفون من  0إلى 4

بوجه عام ،المستفيدون المعفون من  0إلى 5

 0راجع تموذج  ،1099-MISCحول الدخل المتنوع ،وإرشاداته.
 3ومع ذلك ،ال تعفى المدفوعات التالية المقدمة إلى شركة مساهمة والتي تم اإلبالغ عنها في نموذج  1099-MISCمن
اقتطاع الضريبة االحتياطي :مدفوعات الرعاية الصحية والطبية ،وأتعاب المحاماة ،وإجمالي العائدات المدفوعة ألحد
المحامين ،والمدفوعات مقابل الخدمات التي دفعتها أي وكالة تنفيذية فيدرالية.

from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed
above, 1 through 13.
THEN the payment is exempt
for . . .

IF the payment is for . . .

All exempt payees except for 7

Interest and dividend payments

Exempt payees 1 through 4 and 6
through 11 and all C corporations.
S corporations must not enter an
exempt payee code because they
are exempt only for sales of
noncovered securities acquired
prior to 2012.

Broker transactions

Exempt payees 1 through 4

Barter exchange transactions and
patronage dividends

Generally, exempt payees 1
2
through 5

Payments over $600 required to
be reported and direct sales over
1
$5,000

Exempt payees 1 through 4

Payments made in settlement of
payment card or third party
network transactions

See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.
However, the following payments made to a corporation and reportable on Form
1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care
payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney, and payments for
services paid by a federal executive agency.

1
2

رمز اإلعفاء من اإلبالغ الضريبي وف ًقا لقانون االمتثال الضريبي على الحسابات الخارجية (فاتكا) .تحدد
الرموز التالية المستفيدين المعفيين من اإلبالغ الضريبي وف ًقا لقانون فاتكا .تنطبق هذه الرموز على
األشخاص الذين يقدمون هذا النموذج لإلبالغ عن الحسابات التي تحتفظ بها بعض المؤسسات المالية
األجنبية خارج الواليات المتحدة .وبالتالي ،إذا كنت تقدم هذا النموذج لإلبالغ فقط عن حساب تملكه في
الواليات المتحدة ،فيمكن أن تترك هذه الخانة فارغة .تواصل مع الشخص الذي يطلب هذا النموذج إذا لم
تكن متأكدً ا من خضوع المؤسسة المالية لهذه المتطلبات.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify
payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes
apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of
the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if
you are only submitting this form for an account you hold in the United
States, you may leave this field blank. Consult with the person
requesting this form if you are uncertain if the financial institution is
subject to these requirements.

أ— أي مؤسسة معفاة من الضريبة بموجب المادة ( 510أ) أو بموجب أية خطة تقاعد فردية كما هو
محدد في المادة ( 7710أ) ()27

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any
)individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37

ب— الواليات المتحدة أو أي من الوكاالت التابعة لها أو وكاالتها الحكومية
ج— أي والية ،أو مقاطعة كولومبيا ،أو أرض مملوكة للواليات المتحدة ،أو أي من تقسيماتها
السياسية أو وكاالتها الحكومية

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities
C—A state, the District of Columbia, a possession of the United
States, or any of their political subdivisions or instrumentalities

د— أي شركة مساهمة يتم تداول أسهمها بانتظام في سوق واحدة أو أكثر من أسواق األوراق المالية
كما هو موضح في الالئحة المادة (0-0.0473ج)()i()0

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or
more established securities markets, as described in Reg. section
)1.1472-1(c)(1)(i

هـ — أي شركة مساهمة عضو في نفس المجموعة التابعة للمؤسسة كشركة مساهمة كما هو موضح
في الالئحة المادة (1.1472-1ج)()i()0

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated
)group as a corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i

و — أي سمسار لألوراق المالية أو السلع أو األدوات المالية المشتقة (بما في ذلك عقود القيمة
االفتراضية ،والعقود المستقبلية ،والعقود اآلجلة وعقود الخيارات) المسجلة بهذه الصفة بموجب أحكام
قوانين الواليات المتحدة أو أية دولة أخرى
ز— أي صندوق استثمار عقاري
ح— أي شركة استثمار خاضعة للقوانين كما هو محدد في المادة  850أو أي كيان مسجل وف ًقا لقانون
شركات االستثمار لعام  0841وذلك في جميع األوقات خالل السنة الضريبية
ط— أي صندوق ائتمان مشترك كما هو محدد في المادة ( 584أ)
ي — أي بنك كما هو محدد في المادة 580
ك— أي سمسار

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial
instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and
options) that is registered as such under the laws of the United States or
any state
G—A real estate investment trust
H—A regulated investment company as defined in section 851 or an
entity registered at all times during the tax year under the Investment
Company Act of 1940
)I—A common trust fund as defined in section 584(a
J—A bank as defined in section 581
I kARb A—K

ل— أي صندوق ائتمان معفى من الضريبة بموجب المادة  114أو بموجب ما ورد في المادة
(4847أ)()0

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section
)4947(a)(1

م— أي صندوق ائتمان معفى من الضريبة بموجب خطة (412ب) أو الخطة (457ز)

)M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g
plan

الجزء األول .رقم تعريف دافع الضريبة ()RPT
أدخل رقم تعريف دافع الضريبة في الخانة المناسبة .إذا كنت أجنبيًا مقيمًا وليس لديك رقم ضمان
اجتماعي ) (SSNوكنت غير مؤهل للحصول على رقم الضمان االجتماعي ،فسيكون رقم تعريف دافع
الضريبة ) (TINالخاص بك هو نفس رقم تعريف دافع الضريبة للفرد ) (ITINبمصلحة الضرائب
األمريكية .أدخله في خانة رقم الضمان االجتماعي .وإذا لم يكن لديك رقم تعريف دافع الضريبة للفرد
) ،(ITINفانظر كيفية الحصول على رقم تعريف دافع الضريبة ) (TINأدناه.
إذا كنت المالك الوحيد ولديك رقم قم تعريف صاحب العمل ) ، (EINفيمكنك إدخال إما رقم الضمان
االجتماعي أو رقم تعريف صاحب العمل ) .(EINومع ذلك ،تفضل مصلحة الضرائب األمريكية استخدام
رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.
إذا كنت شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد ال تعد منفصلة عن مالكها (كيان ال يعتد به
ضريبيًا – انظر شركة ذات مسؤولية محدودة ( )LLCفي الصفحة  ،)3فأدخل رقم الضمان االجتماعي

)Part I. Taxpayer Identification Number (TIN
Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and
you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS
individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social
security number box. If you do not have an ITIN, see How to get a TIN
below.
If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter
either your SSN or EIN st IRS uA o A st s IRe e IReA ,rRv I A
.SST
If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity
separate from its owner (see Limited Liability Company (LLC) on page

الصفحة 7

نموذج ( W-9نسخة معدلة في )3102-8

الخاص بصاحب الشركة (أو رقم تعريف صاحب العمل ) ،(EINإذا كان لديه هذا الرقم) .ال تدخل رقم
تعريف صاحب العمل ( )NITالتابع للكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا .إذا تم تصنيف الشركة ذات المسؤولية
المحدودة باعتبارها شركة مساهمة أو شركة تضامن ،فأدخل رقم تعريف صاحب العمل ( )NITالخاص
بالشركة.

2), enter the owner’s SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter
the disregarded entity’s EIN. If the LLC is classified as a corporation or
partnership, enter the entity’s EIN.

مالحظة .انظر االجدول في الصفحة  4لمزيد من التوضيح حول االسم ومجموعات أرقام تعريف دافع
الضريبة ).(TIN

Note. See the chart on page 4 for further clarification of name and TIN
combinations.

كيفية الحصول على رقم تعريف دافع الضريبة ) .(TINإذا لم يكن لديك رقم التعريف الضريبي )،(TIN
فاطلبه في الحال .لطلب رقم الضمان االجتماعي ،احصل على نموذج ( SS-5طلب الحصول على بطاقة
ضمان اجتماعي) من المكتب المحلي الخاص بإدارة الضمان االجتماعي أو احصل على هذا النموذج عبر
 .vvv.كما يمكنك الحصول على هذا النموذج أيضًا عن طريق
اإلنترنت على الموقع .SRI
االتصال بالرقم ) .(1-800-772-1213استخدم نموذج ( W-7طلب الحصول على رقم تعريف دافع
الضريبة للفرد  ITINبمصلحة الضرائب االمريكية) لطلب رقم تعريف دافع الضريبة للفرد ،أو نموذج
( SS-4طلب الحصول على رقم تعريف صاحب العمل  ،)NITلطلب رقم تعريف صاحب العمل .يمكنك
طلب رقم تعريف صاحب العمل عبر اإلنترنت عن طريق الدخول على موقع مصلحة الضرائب
 www.irs.gov/businessesوالنقر على (رقم هوية صاحب العمل  )NITأسفل الفقرة بعنوان
"انشاء شركة" .يمكنك الحصول على نموذج  W-7ونموذج  SS-4من مصلحة الضرائب األمريكية عن
طريق زيارة الموقع  IRS.SRIأو االتصال بالرقم (.)1-800-829-3676

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately.
To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security
Card, from your local Social Security Administration office or get this
form online at www.ssa.gov. You may also get this form by calling 1800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer
Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for
Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for
an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/businesses
and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a
Business. You can get Forms W-7 and SS-4 from the IRS by visiting
IRS.gov or by calling
1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).

إذا طلب منك استكمال نموذج  W-9ولم يكن لديك رقم التعريف الضريبي ) ،(TINفقم بالتقديم للحصول
على رقم التعريف الضريبي واكتب "تم التقديم" بالمساحة المخصصة لطلب رقم التعريف الضريبي )،(TIN
ّ
الموزعة،
وأضف توقيعك ،واكتب التاريخ على النموذج وقدّمه إلى الطالب .بالنسبة لمدفوعات الفوائد واألرباح
وبعض المدفوعات التي يتم سدادها فيما يتعلق باألدوات المالية القابلة للتداول الفوري ،فبصفة عامة ،سيكون
أمامك  11يومًا للحصول على رقم التعريف الضريبي ) (TINوتقديمه إلى الطالب قبل أن تخضع لالقتطاع
الضريبي االحتياطي على المدفوعات .ال تنطبق قاعدة  11يومًا على األنواع األخرى من المدفوعات.
ستخضع القتطاع ضريبي احتياطي على جميع هذه المدفوعات حتى تقدم رقم التعريف الضريبي )(TIN
الخاص بك إلى الطالب.

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for
a TIN and write “Applied For” in the space for the TIN, sign and date the
form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and
certain payments made with respect to readily tradable instruments,
generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester
before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day
rule does not apply to other types of payments. You will be subject to
backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the
requester.

مول أو أنك تنتوي طلبه قريبًا.
مالحظة .يعني إدخال "تم التقديم" أنك طلبت بالفعل رقم هوية الم ِّ
تنبيه :الكيان األمريكي الذي ال يعتد به ضريبيًا الذي له مالك أجنبي يجب أن يستخدم نموذج . W-8

Note. Entering “Applied For” means that you have already applied for a
TIN or that you intend to apply for one soon.
Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use
the appropriate Form W-8.

الجزء الثاني .التعهد

Part II. Certification

لكي تثبت لمأمور الضرائب المكلف باقتطاع الضريبة من المنبع أنك شخص أمريكي أو أجنبي مقيم ،قم
بالتوقيع على نموذج  .W-9قد يطلب منك المأمور المكلف باقتطاع الضريبة من المنبع أن تقوم بالتوقيع
حتى وإن كانت البنود أرقام  0أو  4أو  5أدناه تشير إلى غير ذلك.

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or
resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the
withholding agent even if items 1, 4, or 5 below indicate otherwise.

بالنسبة للحساب المشترك ،يتعين على الشخص الذي تم إدخال رقم التعريف الضريبي ) (TINالخاص
به في الجزء األول ،يتعين عليه فقط أن يوقّع الجزء حول (كما هو مطلوب) .في حالة الكيان الذي ال يعتد
به ضريب ًيا ،يجب على الشخص المحدد بسطر "االسم" أن يوقّع .وبالنسبة للمستفيدين المعفيين ،انظر رمز
المستفيد المعفى أعاله.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I
should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the
person identified on the “Name” line must sign. Exempt payees, see
Exempt payee code earlier.

متطلبات التوقيع .أكمل التعهد على النحو المشار إليه في البنود من  0إلى  5أدناه.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in
items 1 through 5 below.

ّ
الموزعة وحسابات المقايضة التي تم فتحها قبل عام  1894وحسابات
 .1الفوائد واألرباح
السمسرة التي تم اعتبارها سارية خالل عام  .1893يجب عليك أن تقدم رقمك الضريبي )(TIN
الصحيح ،إال أنه ال يتحتم عليك التوقيع على التعهد.
ّ
الموزعة وحسابات السمسرة والمقايضة التي تم فتحها بعد عام 1893
 .2الفوائد واألرباح
وحسابات السمسرة التي تم اعتبارها غير سارية خالل عام  .1893يجب عليك التوقيع على التعهد وإال
فسيتم اخضاعك لالقتطاع الضريبي االحتياطي .وإذا كنت تخضع لالقتطاع الضريبي االحتياطي وتكتفي
بتقديم رقمك الضريبي ) (TINالصحيح إلى الطالب ،فيجب عليك شطب البند رقم  3في التعهد قبل التوقيع
على النموذج.
 .3المعامالت العقارية .يجب عليك التوقيع على التعهد .يحق لك شطب البند رقم  3من التعهد.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened
before 1984 and broker accounts considered active during 1983.
You must give your correct TIN, but you do not have to sign the
certification.
2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts
opened after 1983 and broker accounts considered inactive during
1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If
you are subject to backup withholding and you are merely providing your
correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the
certification before signing the form.
3. Real estate transactions. You must sign the certification. You
may cross out item 2 of the certification.

 .4مدفوعات أخرى .يجب عليك تقديم رقمك الضريبي ) (TINالصحيح ؛ بيد أنه ال يتحتم عليك
التوقيع على الشهادة ما لم يتم إخطارك بأنك قد تم استلمت مسب ًقا رقم ضريبي ) (TINغير صحيح .تشمل
"المدفوعات األخرى" تلك المدفوعات التي تم سدادها أثناء التعامل مع الطالب أو أعماله الخاصة
باإليجارات ،واإلتاوات ،والبضائع (عدا فواتير السلع) ،وخدمات الرعاية الصحية والطبية (بما في ذلك
المدفوعات للشركات) ،والمدفوعات لغير العاملين مقابل خدماتهم ،ومدفوعات تسوية بطاقة الدفع
ومعامالت شبكة العالقات التعاونية مع جهات خارجية ،والمدفوعات لبعض أفراد طاقم قارب صيد
والصيادين والحصيلة اإلجمالية المدفوعة للمحامين (بما في ذلك المدفوعات للشركات).

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not
have to sign the certification unless you have been notified that you
have previously given an incorrect TIN. “Other payments” include
payments made in the course of the requester’s trade or business for
rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and
health care services (including payments to corporations), payments to
a nonemployee for services, payments made in settlement of payment
card and third party network transactions, payments to certain fishing
boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to
attorneys (including payments to corporations).

 .5الفائدة على الرهن العقاري التي تقوم بدفعها ،واقتناء الممتلكات المضمونة أو التخلي عنها،
واإلعفاء من الدَ يْن ،ومدفوعات برامج التعليم المؤهلة (بموجب المادة  ،)528والمساهمات في ترتيب
التقاعد الفردي (  ،)PTوحساب مدخرات التعليم أو حساب المدخرات الطبية أو مساهمات حساب
المدخرات الصحية ومخصصات المعاشات .يجب عليك أن تقدِّم رقمك الضريبي ) (TINالصحيح ،إال أنه
ال يتحتم عليك التوقيع على التعهد.

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of
secured property, cancellation of debt, qualified tuition program
payments (under section 529), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or
HSA contributions or distributions, and pension distributions. You
must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

ما االسم والرقم الذي يتم تقديمه للطالب
بالنسبة لهذا النوع من الحساب:
 .0شخصي
 .3شخصين أو أكثر (حساب مشترك)
 .2حساب وصيّ على قاصر (قانون الهدايا
الموحدة للقاصرين)
 .4أ .صندوق المدخرات العادي القابل لإللغاء

What Name and Number To Give the Requester

تقديم االسم ورقم الضمان االجتماعي الخاص بـ:
الشخص
المالك الفعلي للحساب أو الشخص األول بالحساب
0
في حالة األموال المجمعة
3
القاصر
0

المانح-األمين

Give name and SSN of:
The individual
The actual owner of the account
or, if combined funds, the first
individual on the account 1
The minor 2

For this type of account:
IaiiIiie I .0
2. Two or more individuals (joint
)account
3. Custodian account of a minor
)(Uniform Gift to Minors Act

الصفحة 9

نموذج ( W-9نسخة معدلة في )3102-8

(المانح هو أيضً ا األمين)
ب .ما يعرف على أنه حساب ائتماني وال يعد المالك الفعلي
حسابًا اعتباريًا أو سار ًيا خاضعً ا لقانون الوالية
2
 .5ملكية فردية أو كيان ال يعتد به ضريبيًا مملوك المالك
ألحد األشخاص
 .1صنادوق ائتمان ذي ملكية خاصة يتقدم لإلبالغ الشركة المانحة*
الضريبي بموجب النموذج  0188االختياري
بحسب طريقة التقديم رقم  ( 0انظر مادة الالئحة
(1.671-4ب)(()i()3أ))

1

The grantor-trustee

0

بالنسبة لهذا النوع من الحساب:

1

The actual owner

3

The owner

*The grantor

تقديم االسم ورقم هوية صاحب العمل الخاص بـ:
المالك
4
الكيان القانوني

 .7كيان متجاهل غير مملوك ألحد األشخاص
 .8صندوق ائتمان ،أو صندوق عقاري ،أو
صندوق معاشات يكون ساريًا
 .8شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة الشركة
تسجل نفسها على أنها (شركة) بموجب نموذج
 8823أو نموذج 3552
 .01جمعية ،أو نادي ،أو مؤسسة دينية أو خيرية أو المنظمة
تعليمية ،أو أي منظمة أخرى معفاة من
الضرائب
 .00شركة تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة شركة التضامن
متعددة األعضاء
السمسار أو الشخص المعيَّن
 .03سمسار أو شخص معيَّن مسجل
الكيان العام
 .02حساب مع وزارة الزراعة باسم كيان عام
(مثل الوالية أو الحكومة المحلية أو المنطقة
التعليمية أو قطاع السجون) التي تتلقى
مدفوعات برنامج زراعي
 .04صنادوق ائتمان ذي ملكية خاصة يتقدم لإلبالغ الصندوق االئتماني
الضريبي بموجب النموذج  0140أو النموذج
 0188االختياري بحسب طريقة التقديم رقم 3
(انظر مادة الالئحة -0.170
(4ب)(()i()3ب))

Give name and EIN of:

For this type of account:

The owner
4

Legal entity

The corporation

The organization

The partnership
The broker or nominee
The public entity

The trust

0
أدرج أوالً اسم الشخص الذي قدمت رقمه وضع دائرة حول هذا االسم .إذا كان شخص واحد فقط لديه رقم ضمان
اجتماعي بالحساب المشترك ،فيجب تقديم رقم ذلك الشخص.
 3ضع دائرة حول اسم القاصر وقدِّم رقم الضمان االجتماعي للقاصر.
 2يجب عليك ايضاح اسمك الشخصي ،وقد تحتاج إلدخال اسم عملك أو "االسم المسجل أو المتعارف عليه للكيان" بسطر
"اسم الشركة/اسم الكيان الذي ال يعتد به ضريبيًا" .يمكنك استخدام إما رقم الضمان االجتماعي الخاص بك أو رقم تعريف
صاحب العمل )( (EINإذا كان لديك هذا الرقم) ،إال أن مصلحة الضرائب تحثك على استخدام رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك.
 4أدرج أوال ً،وضع دائرة حول ،اسم الصندوق االئتماني أوالعقاري أو صندوق المعاشات( .ال تقدم رقم التعريف الضريبي
 TINالخاص بالممثل الشخصي أواألمين ما لم يتم تحديد الكيان القانوني نفسه بعنوان الحساب ).انظر أيضًا قواعد خاصة
بشركات التضامن بالصفحة .0

*مالحظة .يجب أيضًا أن تقدم الشركة المانحة/المانح نموذج  W-9إلى أمين الصندوق.
مالحظة .إذا لم يتم وضع عالمة على أي اسم عند إدراج أكثر من اسم ،فسيتم اعتبارالرقم الضريبي على
أنه خاص باالسم المدرج أوالً.

تأمين السجالت الضريبية الخاصة بك من سرقة الهوية
تحدث سرقة الهوية عندما يستخدم شخص ما معلوماتك الشخصية مثل اسمك أو رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك أو غير ذلك من المعلومات الشخصية ،دون إذن منك ،بهدف ارتكاب عملية احتيال أو غيرها
من الجرائم األخرى .يمكن للِّص الذي ينتحل هويتك أن يستخدم رقم الضمان االجتماعي الخاص بك
للحصول على وظيفة أو تقديم إقرار ضريبي باستخدام رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ليتلقى مبلغ ما.
للحد من المخاطر:
• احرص على حماية رقم الضمان االجتماعي الخاص بك،
• تأكد من أن صاحب العمل يحمي رقم الضمان االجتماعي الخاص بك،
• وكن حذرً ا عند اختيار خبير الضرائب.

4. a. The usual revocable savings
)trust (grantor is also trustee
b. So-called trust account that
is not a legal or valid trust
under state law
5. Sole proprietorship or
disregarded entity owned by an
individual
6. Grantor trust filing under
Optional Form 1099 Filing
Method 1 (see Regulation
))section 1.671-4(b)(2)(i)(A
7. Disregarded entity not owned
by an individual
8. A valid trust, estate, or pension
trust
9. Corporation or LLC electing
corporate status on Form 8832
or Form 2553
10. Association, club, religious,
charitable, educational, or other
tax-exempt organization
11. Partnership or multi-member
LLC
12. A broker or registered nominee
13. Account with the Department of
Agriculture in the name of a
public entity (such as a state or
local government, school
district, or prison) that receives
agricultural program payments
14. Grantor trust filing under the
Form 1041 Filing Method or the
Optional Form 1099 Filing
Method 2 (see Regulation
))section 1.671-4(b)(2)(i)(B
1

List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one
person on a joint account has an SSN, that person’s number must be furnished.
2
Circle the minor’s name and furnish the minor’s SSN.
3
You must show your individual name and you may also enter your business or
“DBA” name on the “Business name/disregarded entity” name line. You may use
either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your
SSN.
4
List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish
the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not
designated in the account title.) Also see Special rules for partnerships on page 1..

*Note. Grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.
Note. If no name is circled when more than one name is listed, the
number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records from Identity Theft
Identity theft occurs when someone uses your personal information such
as your name, social security number (SSN), or other identifying
information, without your permission, to commit fraud or other crimes.
An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return
using your SSN to receive a refund.
To reduce your risk:
• Protect your SSN,
• Ensure your employer is protecting your SSN, and
• Be careful when choosing a tax preparer.

إذا تعرضت سجالت الضريبة الخاصة بك لسرقة الهوية وتلقيت إشعارً ا من مصلحة الضرائب ،فبادر
بالرد على الفور إلى االسم ورقم الهاتف المطبوع على إشعار مصلحة الضرائب أو الخطاب.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a
notice from the IRS, respond right away to the name and phone number
printed on the IRS notice or letter.

إذا لم تتعرض السجالت الضريبية الخاصة بك في الوقت الحالي لسرقة الهوية إال أنك تعتقد أنها في
خطر بسبب فقدان حافظتك الشخصية أو سرقتها ،أو في حال وجود نشاط غير طبيعي ببطاقة االئتمان أو
تقرير االئتمان ،فاتصل بالخط الساخن لسرقة الهوية بمصلحة الضرائب األمريكية على الرقم 1-800-
 908-4490أو قدّم نموذج .04128

If your tax records are not currently affected by identity theft but you
think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable
credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline
at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

لمزيد من المعلومات ،انظر المنشور رقم  4525حول الوقاية من سرقة الهوية ومساعدة ضحايا
السرقة.

For more information, see Publication 4535, Identity Theft Prevention
and Victim Assistance.

قد يعاني ضحايا سرقة الهوية من أضرار اقتصادية أو مشكلة بالنظام أو يطلبون المساعدة في حل
مشكالت ضريبية لم يتم حلها عبر القنوات المعتادة ،وبذلك يكونون مستحقون للحصول على مساعدة خدمة
محامي دافعي الضرائب ( .)NISيمكنك الوصول إلى خدمة محامي دافعي الضرائب عن طريق االتصال
بالخط المجاني على الرقم
1-877-777-4778أو .1-800-829-4059 TTY/TDD

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a
system problem, or are seeking help in resolving tax problems that have
not been resolved through normal channels, may be eligible for
Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by
calling the TAS toll-free case intake line at
1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

احرص على حماية نفسك من رسائل البريد اإللكتروني المشبوهة أو مخططات االحتيال .التصيد

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes.

نموذج ( W-9نسخة معدلة في )3102-8

االحتيالي عبارة عن عملية إنشاء البريد اإللكتروني والمواقع اإللكترونية المصممة لتقليد رسائل البريد
اإللكتروني التجارية المشروعة ومواقع االنترنت واستخدامها .العمل األكثر شيوعًا في هذا الصدد هو
إرسال رسالة بريد إلكتروني ألحد المستخدمين بشكل زائف وإدعاء أنه من قِبل مؤسسة اعتبارية في
محاولة لالحتيال على المستخدم لتقديم معلومات شخصية يتم استخدامها لسرقة الهوية.

الصفحة 8

Phishing is the creation and use of email and websites designed to
mimic legitimate business emails and websites. The most common act
is sending an email to a user falsely claiming to be an established
legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering
private information that will be used for identity theft.

ال تبادر مصلحة الضرائب باالتصال بدافعي الضرائب عبر رسائل البريد اإللكتروني .كما أن مصلحة
الضرائب ال تطلب معلومات شخصية مفصَّلة عن طريق البريد اإللكتروني أو طلب رقم الهوية الشخصي
لدافعي الضرائب أو كلمات المرور أو الوصول للمعلومات السرية المماثلة للبطاقات االئتمانية الخاصة بهم
أو الحسابات البنكية أو المالية األخرى.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the
IRS does not request personal detailed information through email or ask
taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access
information for their credit card, bank, or other financial accounts.

إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها تدعي أنها من مصلحة الضرائب ،فأعد توجيه هذه
الرسالة إلى  .phishing@irs.govكما يمكنك اإلبالغ عن إساءة استخدام اسم مصلحة الضرائب أو
شعارها أو غير ذلك من ممتلكات مصلحة الضرائب إلى المفتش العام إلدارة الضرائب باالتصال على -0
 .4484-211-811يمكنك إعادة توجيه رسائل البريد اإللكتروني المشتبه بها إلى هيئة التجارة الفيدرالية
على spam@uce.gov :أو االتصال بها على  www.ftc.gov/idtheftأو 1-877-IDTHEFT
(.)1-877-438-4338

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS,
forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse
of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector
General for Tax Administration at 1-800-366-4484. You can forward
suspicious emails to the Federal Trade Commission at: spam@uce.gov
or contact them at www.ftc.gov/idtheft or 1-877-IDTHEFT
(1-877-438-4338).

تفضل بزيارة الموقع  IRS.SRIلمعرفة المزيد عن سرقة الهوية وكيفية الحد من تعرضك للمخاطر.

Visit IRS.gov to learn more about identity theft and how to reduce
your risk.

إشعار قانون الخصوصية
تشترط المادة رقم  1018من قانون اإليرادات الداخلية أن تقدم رقم التعريف الضريبي الصحيح )(TIN
لألشخاص (بما في ذلك الوكاالت الفيدرالية) الذين يطلب منهم تقديم معلومات اإلقرارات الضريبية مع
ّ
الموزعة ،أو غير ذلك من مصادر الدخل األخرى التي يتم دفعها إليك ،أو ما
تقرير الفائدة ،أو األرباح
تدفعه من فوائد على الرهن العقاري ،أو اقتناء الممتلكات المضمونة أو التخلي عنها ،أو اإلعفاء من الديْن،
أو المساهمات في ترتيب التقاعد الفردي ( ،)IRIأو حساب المدخرات الطبية أو حساب المدخرات
الصحية .يستخدم الشخص الذي يستلم هذا النموذج المعلومات الموجودة به لتقديم المعلومات إلى مصلحة
الضرائب واإلبالغ عن المعلومات المذكورة أعاله .وتشمل االستخدامات الروتينية لهذه المعلومات تقديمها
إلى وزارة العدل بخصوص الدعاوى المدنية والجنائية وتقديمها إلى المدن والواليات ومقاطعة كولومبيا
والكومنولث واألراضي المملوكة لها من أجل استخدامها في إدارة وتطبيق القوانين .كما يمكن اإلفصاح
عن هذه المعلومات للدول األخرى بموجب إحدى المعاهدات ،أو للوكاالت الفيدرالية ووكاالت الواليات
إلنفاذ القوانين المدنية والجنائية ،أو لوكاالت إنفاذ القانون الفيدرالي والوكاالت االستخباراتية لمكافحة
اإلرهاب .يجب عليك تقديم رقم التعريف الضريبي ) (TINالخاص بك سوا ًء طلب منك تقديم إقرار
ضريبي أم ال .بموجب المادة  ،2411يتعين على دافعي المبالغ بصفة عامة اقتطاع نسبة من الفائدة
ّ
الموزعة وبعض المدفوعات األخرى الخاضعة للضريبة من المستفيد الذي ال يقدم رقم التعريف
واألرباح
مزورة.
الضريبي ) (TINإلى دافع المبلغ .قد تطبَّق بعض العقوبات في حالة تقديم معلومات كاذبة أو َّ

Privacy Act Notice
Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your
correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to
file information returns with the IRS to report interest, dividends, or
certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the
acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of
debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The
person collecting this form uses the information on the form to file
information returns with the IRS, reporting the above information.
Routine uses of this information include giving it to the Department of
Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of
Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in
administering their laws. The information also may be disclosed to other
countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil
and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence
agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not
you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must
generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain
other payments to a payee who does not give a TIN to the payer.
Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent
information.

