
FATCA DECLARATION FORM A -  FOR ENTITIES 
ADDITIONAL REGULATORY INFORMATION

نموذج إقرار A لقانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات الخارجية - للكيانات االعتبارية 
معلومات تنظيمية إضافية 

Completion of this Form A is mandatory in accordance with UAE Central 
Bank requirements including Notices 321/ 2013 dated 19 November 2013 
and 150/ 2014 dated 26 May 2014.
Please complete Parts 1 and 2 and, in the case of Non U.S. Person Entities 
ONLY ONE of Parts 3 to 7 of this Form A. Please tick all the boxes below 
which are applicable to you. To assist you, you should please refer to 
(1) the Explanatory Notes on page 2 which define and explain some of 
the applicable regulatory technical terms and (2) the supporting user 
instructions referred to in Note 1 of the Explanatory Notes. (See Notes 1 to 6)

يعد استيفاء هذا النموذج إلزاميًا وفقًا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،
بما في ذلك اإلشعار رقم 321/ 2013 المؤرخ في 19 نوفمبر 2013 واإلشعار 150 /2014 المؤرخ في 26 

مايو 2014
يرجي استيفاء األجزاء 1 و2، وفي حالة  غير األمريكي، يرجي استكمال جزء واحد فقط من األجزاء

  3 - 7 من هذا النموذج أ. يرجي وضع عالمه علي كل المربعات التي تنطبق عليك أدناه.
لمساعدتك ينبغي عليك الرجوع الي ) 1( المالحظات التوضيحية في الصفحة 18 التي تحدد

وتشرح بعض الشروط الفنية التنظيمية السارية و ) 2( تعليمات دعم المستخدمين
 المشار إليها في المالحظات التوضيحية. انظر المالحظات ) 1 - 6 (

PART 1 - ENTITY NAME الجزء 1 - اسم الكيان

Customer Name اسم العميل

PART 2 - U.S. PERSON ENTITY الجزء 2 - كيان أمريكي

We are NOT a U.S. Person entity incorporated in the United States of America.
OR  

نحن كيان غير أمريكي تأسس في الواليات المتحدة األمريكية
أو

We are a U.S. Person entity incorporated in the United States of America نحن كيان أمريكي تأسس في الواليات المتحدة األمريكية

If you ticked you are a U.S. Person, please provide the W - 9 Form
and tick to confirm you have completed and signed it

  W - 9 إذا قمت باختيار كيان أمريكي، يرجى تقديم النموذج
 وضع عالمة لتأكيد قيامك باستيفائه وتوقيعه

PART 3 - NON U.S. PERSON ENTITY  Foreign Financial Institution (FFI) الجزء 3 - كيان غير أمريكي مؤسسة مالية أجنبية 

We are a Foreign Financial Institution (“FFI”) نحن مؤسسة مالية أجنبية

Please provide the W8- Form which is relevant to you and tick to 
confirm you have completed and signed it.
Please provide, if applicable, your Global Intermediary Identification 
Number (GIIN) below. (See Note 2)

يرجــى تقديــم النمــوذج W- 8 الخــاص بــك، ووضــع عالمة لتأكيــد قيامك باســتيفائه 
وتوقيعه.

يرجي تقديم رقم التعريف الضريبي الدولي بك أدناه. انظر المالحظة )2 (

PART 4 - NON U.S. PERSON ENTITY  
Non Financial Foreign Entity (NFFE) / Active or Passive

الجزء 4 - كيان غير أمريكي 
كيان أجنبي غير مالي / نشط أو غير نشط

We are an Active NFFE. (See Note 3)  
OR 

نحن كيان أجنبي غير مالي نشط. )انظر المالحظة 3 (
 أو

We are a Passive NFFE. (See Note 4) )4 نحن كيان أجنبي غير مالي غير نشط. )انظر المالحظة

If you ticked you are a Passive NFFE, please provide a W-8BENE   
and tick to confirm you have completed and signed it

 W-8BENE إذا قمت باختيار كيان اجنبي غير مالي غير نشط. يرجي تقديم النموذج
.ووضع عالمة لتأكيد قيامك باستيفائه وتوقيعه

PART 5 - NON U.S. PERSON ENTITY 
Non Financial Foreign Entity (NFFE) / Publicly Listed

 الجزء 5 - كيان غير أمريكي
كيان أجنبي غير مالي / مدرج في البورصة

We are a publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly   
traded corporation. (See Note 5) 

نحن كيان اجنبي غير مالي  مدرج في البورصة أو كيان اجنبي غير مالي تابع لشركة 
مدرجه في البورصة. )انظر المالحظة 5(

Please provide the stock exchange where the publicly   
listed securities are regularly traded below يرجى ذكر البورصة التي يتم فيها تداول األوراق المالية المدرجة في البورصة بانتظام أدناه

Please provide the Trading Symbol of the entity or the affiliated company below. ذكر رمز التداول للكيان او الشركة التابعة أدناه. يرجى

PART 6 - NON U.S. PERSON ENTITY 
Non Financial Foreign Entity (NFFE) / Not For Profit

 الجزء 6 - كيان غير أمريكي
كيان اجنبي غير مالي / غير هادف للربح

We are a “not for profit” organisation established and maintained exclusively 
for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or education purposes 
and we certify that the entity does not have shareholders or members with 
a propriety or beneficial interest in the entity’s income or assets.

نحن منظمة "غير هادفة للربح" تأسست وقائمة حصرا ألغراض دينية أو خيرية
أو علمية أو فنية أو ثقافية أو تعليمية. ونشهد ان الكيان ال يضم مساهمين أو

أعضاء يملكون حصة ملكية أو حصة منفعة في دخل الكيان أو اصوله.

Please provide documentary evidence, such as a copy of the entity’s 
licence from the regulatory authority certifying that it is a not for profit, 
and tick to confirm you have enclosed it with this Form A. (See Note 6)

يرجى تقديم دليل مستندي، مثل نسخة من ترخيص الكيان الصادر من قبل السلطة
التنظيمية والذي يؤكد ان الكيان غير هادف للربح. وضع عالمة لتأكيد قيامك بإرفاق

هذه النسخة مع هذا النموذج أ (انظر المالحظة 6( 

نموذج إقرار لقانون االمتثال الضريبي األمريكي 
للحسابات الخارجية - للكيانات االعتبارية 

FATCA DECLARATION FORM - FOR ENTITIES 
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

PART 7 - NON U.S. PERSON ENTITY 
Other Entity Types / None of the Above 

 الجزء 7 - كيان غير أمريكي
أنواع كيانات أخرى / ليس أيا مما ورد أعاله

We are none of the entity types mentioned in Parts 4 to 6 above. نحن ال نندرج ضمن أنواع الكيانات الواردة في األجزاء 4 -6 أعاله

Please provide the W- 8 Form relevant to you and tick to confirm you 
have completed and signed it. (See Note 1)

يرجي تقديم النموذج W- 8 ذو الصلة بك ووضع عالمة لتأكيد قيامك باستيفائه  
وتوقيعه ) انظر المالحظة 1 (

Entity Declaration إقرار الكيان

Under penalty of perjury, I/we declare that I/we have examined the 
information on this Form A and, to the best of my/our knowledge and believe, 
it is true, correct and complete and I/we agree to provide the Bank with 
updated information within thirty (30) days after any information changes 
and or the information above becomes untrue, incorrect or incomplete.
Signature of individual(s) authorised to sign for and on behalf of the entity.

تحت عقوبة الحنث باليمين أقر أنني قمت/ نقر أننا قمنا بفحص المعلومات الواردة
في هذا النموذج أ وأنها حقيقة وصحيحة وكاملة علي حد علمي وإعقادي. وإنني

أوافق / أننا نوافق علي تزويد البنك بمعلومات محدثة خالل )30 ( يومًا من حدوث أية
تغييرات في المعلومات أو إذا أصبحت المعلومات الواردة أعاله غير حقيقية أو غير

صحيحة أو غير مكتملة.
توقيع الشخص المفوض بالتوقيع )األشخاص المفوضون بالتوقيع( نيابة عن الكيان.

Date التاريخ

Date التاريخ

For Bank Use Only                                                                                                                                                                                                                                              الستخدام البنك فقط 

CUSTOMER ID

UAB FATCA ID

RECALCITRANT                No                Yes
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Explanatory Notes مالحظات توضيحية
1. All relevant U.S. Department of Treasury Internal Revenue Service Forms 

and supporting user instructions that may be applicable to you can be 
downloaded on the Inland Revenue Service (IRS) website at www.irs.gov. 
In particular, but without limitation, you can download the following:

يمكنك تنزيل نماذج دائرة اإليرادات الداخلية وتعليمات دعم المستخدمين ذات لصلة . 1
التابعة لوزارة الخزانة األمريكية والتي قد تكون قابلة للتطبيق عليك من الموقع اإللكتروني 

 www.irs.gov لدائرة اإليرادات الداخلية 
ويمكنك على وجه الخصوص ودون حصر تنزيل ما يلي

• Form W-8BENE at www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf نموذج W-8BENE  من  	
• Form W-8BENE Instructions at www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf نموذج تعليمات W-8BENE من   	
• Form W-9 at www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf نموذج W-9  من   	
• Form W-9 Instructions at www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf نموذج تعليمات W-9 من   	

2. Some categories of FFI are not subject to any registration requirement 
with the IRS and consequently will not have a GIIN.

3. An Active NFFE is defined as an NFFE where less than 50% of its gross 
income is passive income, or less than 50% of its assets produce or are 
held to produce for the production of passive income. Passive income is 
defined as income from one or more of the following sources: dividends 
(including substitute dividends), interest (including substitute interest), 
rent and royalties, annuities, a pool of insurance contracts, the sale or 
exchange of property that gives raise to any of the above income, net 
income from commodity transactions (excluding commodity hedging 
transactions), net income from foreign exchange transactions, net 
income from notional principal contracts (e.g. swaps), amounts received 
under cash value insurance contract, amounts earned from insurance 
and annuity contracts reserves.

4. A Passive NFFE is defined as any NFFE that is not excepted. Excepted 
entities include: publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory 
NFFE and Active NFFE.

5. A NFFE affiliate of a publicly traded corporation means a member of the 
same Expanded Affiliated Group (“EAG”) as the entity the stock of which 
is regularly traded on an established securities market. An entity is a part 
of an EAG if it is affiliated with a common parent that directly or indirectly 
owns over 50% of the stock by vote and value of such corporation, or in 
the case of a partnership or non-corporate entity, owns over 50% by value 
of the beneficial interest of such partnership or non-corporate entity.

6. Documentary evidence includes: any official document issued by an 
authorised government body that includes the name of the entity and 
either the address of its principle office in the jurisdiction in which it claims 
to be a resident or the jurisdiction in which the entity was incorporated or 
organised or any financial statement, third-party credit report, bankruptcy 
filing, or U.S. Securities and Exchange Commission report.

ال تخضــع بعــض فئــات المؤسســات الماليــة األجنبيــة ألي شــروط التســجيل لدي دائرة  . 2
اإليــرادات الداخليــة ومــن ثــم لــن يكون لديها رقــم تعريف ضريبــي عالمي. 

يعــرف الكيــان األجنبــي غيــر المالــي النشــط بأنــه كيــان أجنبــي غيــر مالــي عندمــا يعتبــر . 3
أقــل مــن 50%  مــن دخلــه اإلجمالــي دخــال غيــر نشــط او ينتــج اقــل من 50 % مــن اصوله أو 
يحتفــظ بــه إنتــاج دخــل غيــر نشــط. ويعــرف الدخــل غيــر النشــط بأنه دخــل من واحد أو 

أكثــر مــن المصــادر التاليــة: أربــاح األســهم )بمــا فــي ذلك األربــاح البديلــة( والفوائــد )بما في 
ذلــك الفوائــد البديلــة( واإليجــارات واإلتــاوات، والمعاشــات، ومحفظــة عقــود التأميــن وبيــع 
أو تبــادل ملكيــة يــؤدي الــي تحقيــق أي دخــل مذكــور أعــال. وصافــي الدخــل مــن المعامالت 

السلعية)باســتثناء معامــالت تحــوط الســلع( وصافــي الدخــل مــن معامــالت لصــرف 
األجنبــي وصافــي الدخــل مــن عقــود راس المــال اإلســمي )مثــل عقــود المقايضــة( والمبالغ 
المســتلمة بموجــب عقــد تأيــن قيمــة نقديــة. والمبالــغ المتحصلــة مــن التأميــن احتياطــات 

عقــود الدخل الســنوي. 

يعــرف الكيــان األجنبــي غيــر المالــي غيــر النشــط بانــه أي كيــان أجنبي غيــر مالي غير . . 4
مســتثنى. تشــمل الكيانــات المســتثناة: الكيانــات األجنبيــة غيــر الماليــة (او الشــركات 
التابعــة) المدرجــة فــي البورصــة والكيانــات األجنبيــة غيــر الماليــة في منطقــة متوقعة 

والكيانــات األجنبيــة غيــر المالية النشــطة 

الكيــان األجنبــي غيــر مالــي تابــع لشــركة مدرجــة فــي البورصة يعني عضــو من نفس . 5
المجموعــة التابعــة الموســعة ”EAG“ككيــان وتــداول األوراق الماليــة بانتظــام على ســوق 

األوراق الماليــة المنشــأة. أي كيــان بعــد جــزء مــن مجموعــة تابعــة موســعة إذا كان تابعا 
لشــركة أم تملــك بشــكل مباشــر او غيــر أكثــر مــن 50 % من األســهم بالتصويــت وقيمة 
هــذه الشــركة. أو يملــك فــي حالــة وجــود شــراكة أو كيــان غير اعتبــاري اكثر من 50% من 
قيمــة حــق االنتفــاع فــي هــذه الشــراكة أو الكيــان االعتباري)ككيان يتم تداول أســهمة 

بشــكل منظــم في ســوق أوراق ماليــة قائمة(

تشمل األدلة المستندية أي وثيقة رسمية صادرة عن هيئة حكومية مفوضه تتضمن . . 6
اسم الكيان وعنوان المكتب الرئيسي في الوالية القضائية التي يدعي انه مقيم فيها أو 
في الوالية القضائية التي تأسس الكيان أو يخضع لتنظيم فيها وأي كشف حساب مالي 

أو تقرير ائتمان خارجي أو ملف إفالس أو تقرير هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية.

www.irs.gov
www.irs.gov
www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf
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