
ENTITY TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM
(to be completed by the Customer)

Customer Instructions تعليمــات العمالء

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

The information requested herein is collected in order to comply with 
regulations issued by the Central Bank of the United Arab Emirates in 
connection with the Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), a 
section of the United States Internal Revenue Code of 1986 that affects 
tax residents of the United States living abroad - including in the UAE.

For the purposes of the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
and on the instructions of the Central Bank of UAE, all entities opening 
bank accounts must certify as to whether they are U.S. or non U.S. persons.  
Please note that as part of our account onboarding procedures, we will 
review other documentation provided by you or documentation which 
is publicly available and may seek further information on the FATCA 
classification as selected below.

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Regulations based on the OECD Common Reporting Standard (“CRS”) 
require Financial Institutions to collect and report certain information about 
an account holder’s tax residence. Each jurisdiction has its own rules for 
defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how 
to determine if you are resident in the jurisdiction on ‘OECD’ website.   

If the account holder’s tax residency is located outside the U.A.E., we may 
be legally obliged to pass on the information in this form and other financial 
information with respect to your financial accounts to the tax authorities 
in the U.A.E and they may exchange this information with tax authorities 
of another jurisdiction or jurisdictions pursuant to intergovernmental 
agreements to exchange financial account information. 

This form will remain valid unless there is a change in circumstances 
relating to information, such as the account holder’s tax status or other 
mandatory field information that makes this form incorrect or incomplete. 
If your circumstances change and any of the information provided in this 
form becomes incorrect, you must notify us and provide an updated self-
certification.

This form is intended to request information consistent with local law 
requirements.  

A fine and/or penalty shall be imposed on any Account Holder or Controlling 
Person, as the case may be, if the self-certification that is required to be 
submitted by such Account Holder or Controlling Person to the Financial 
Institution contains any inaccurate or incorrect information and the 
Account Holder or Controlling Persons knows or should have known that 
the information provided is inaccurate or incorrect.

Please complete this form where you need to self-certify on behalf 
of an entity account holder.

If you are an individual account holder, please complete an “Individual tax 
residency self-certification form.” 

If you are a controlling person of an entity, please fill in a “Controlling 
person tax residency self-certification form” instead of this form. 

Where the Account Holder is a Passive NFE, or an Investment Entity 
located in a Non-Participating Jurisdiction managed by another 
Financial Institution.

Please provide information on the natural person(s) who exercise control 
over the Account Holder (individuals referred to as “Controlling Person(s)”) 
by completing a “Controlling Person tax residency self-certification 
form” for each Controlling Person.  This information should be provided 
by all Investment Entities located in a Non-Participating Jurisdiction and 
managed by another Financial Institution.

If you are filling in this form on behalf of someone else.

Kindly ensure that you let them know that you have done so and tell us 
in what capacity you are signing under “Declaration and Signature”. For 
example you may be the custodian or nominee of an account on behalf of 
the account holder, or you may be completing the form under a signatory 
authority or power of attorney.

As a financial institution, we are not allowed to give tax advice. 

(FATCA) قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
يتــم جمــع المعلومــات المطلوبــة هنــا مــن أجــل االمتثــال للوائــح الصــادرة عــن 
ــال  ــون االمتث ــة المتحــدة فيمــا يتعلــق بقان ــة اإلمــارات العربي البنــك المركــزي لدول
الضريبــي للحســابات األجنبيــة  (”FATCA“)، وهــو جــزء مــن قانــون اإليــرادات الداخليــة 
خــارج  المقيميــن  باألمريكييــن  يتعلــق  والــذي   1986 لعــام  المتحــدة  للواليــات 
الواليــات المتحــدة الخاضعيــن لإلبــاغ الضريبــي - بمــا فــي ذلــك دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.
وبنــاًء  األمريكيــة  األجنبيــة  للحســابات  الضريبــي  االمتثــال  قانــون  الــى  اســتنادا 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تلتــزم كافــة  علــى تعليمــات البنــك المركــزي لدول
الكيانــات التــي تفتــح حســابات بنكيــة اإلقــرار فيمــا إذا كانــوا أشــخاص أمريكييــن 
أم غيــر أمريكييــن. يرجــى ماحظــة أنــه كجــزء مــن إجــراءات إعــداد الحســاب لدينــا، 
ســيتم مراجعــة الوثائــق األخــرى المقدمــة مــن قبلكــم أو الوثائــق المتاحــة للجمهور 
ــي  ــال الضريب ــون االمتث ــف قان ــق بتصني ــد مــن المعلومــات تتعل ــب المزي ــد نطل وق

ــاه. للحســابات الخارجيــة كمــا هــو محــدد أدن

(CRS) المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي
اللوائــح  يرجــى  المتعدديــن،  أو  المشــتركين  المســيطرين  لألشــخاص  بالنســبة 
المســتندة إلــى المعاييــر الموحــدة لإلبــاغ الضريبــي لمنظمــة التعــاون االقتصــادي 
الماليــة جمــع معلومــات معينــة  المؤسســات  مــن  تتطلــب   (“CRS”) والتنميــة 
كل  يتميــز  الحســاب.  لصاحــب  الضريبيــة  باإلقامــة  يتعلــق  فيمــا  عنهــا  واإلبــاغ 
اختصــاص قضائــي بقواعــده الخاصــة لتحديــد اإلقامــة الضريبيــة، وقــد قــدم االختصــاص 
ــة  ــا خاضعــا للضريب ــد مــا إذا كنــت مقيًم ــة تحدي ــي معلومــات حــول كيفي القضائ
فــي االختصــاص القضائــي علــى موقــع الويــب الخــاص بمنظمــة التعــاون االقتصــادي 

.‘OECD’ والتنميــة 
إذا كانــت اإلقامــة الضريبيــة لصاحــب الحســاب موجــودة خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، فأنــت ملــزم عندئــذ وحســب القانــون بإبــاغ المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا النمــوذج وغيرهــا مــن المعلومــات الماليــة فيمــا يتعلــق بحســاباتك الماليــة 
إلــى هيئــة الضرائــب فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقــد يقومــون هــم بتبــادل 
هــذه المعلومــات مــع الهيئــات الضريبيــة التابعــة الختصــاص قضائــي أو اختصاصــات 
قضائيــة أخــرى بموجــب اتفاقيــات حكوميــة دوليــة لتبــادل معلومــات الحســاب 

ــي. المال
المتعلقــة  الظــروف  فــي  تغييــر  أي  يطــرأ  لــم  مــا  ســاريًا  النمــوذج  هــذا  يظــل 
بالمعلومــات، مثــل الحالــة الضريبيــة لصاحــب الحســاب أو غيرهــا مــن المعلومــات 
اإللزاميــة التــي تجعــل هــذا النمــوذج غيــر صحيــح أو غيــر كامــل. إذا طــرأ أي تغييــر 
علــى ظروفــك وأصبحــت أي مــن المعلومــات المقدمــة فــي هــذا النمــوذج غيــر 

صحيحــة، يجــب عليــك إخطارنــا وتقديــم إبــاع ذاتــي محــدث.
الغــرض مــن هــذا النمــوذج هــو الحصــول علــى معلومــات متوافقــة مــع متطلبــات 

القانــون المحلــي.
يتــم فــرض غرامــة و / أو عقوبــة علــى أي صاحــب حســاب أو شــخص مســيطر، 
حســب األحــوال، إذا كان اإلبــاغ الذاتــي المطلــوب تقديمــه مــن قبــل صاحــب الحســاب 
أو الشــخص المســيطر إلــى المؤسســة الماليــة يحتــوي علــى أي معلومــات غيــر 
ــر صحيحــة المعلومــات وأن صاحــب الحســاب أو الشــخص المســيطر  دقيقــة أو غي
ــر  ــأن المعلومــات المقدمــة غي ــه إن يعلــم ب ــك أو توجــب علي ــة بذل كان علــى دراي

دقيقــة أو غيــر صحيحــة.

يرجــى اســتكمال هــذا النمــوذج فــي حــال الحاجــة إلــى اإلبــالغ الضريبــي 
الذاتــي لإلقامــة الضريبيــة بالنيابــة عــن صاحــب حســاب ”الكيــان”.

إذا كنــت صاحــب حســاب ”فــرد”، يرجــى اســتكمال نمــوذج ”اإلبــاغ الضريبــي الذاتــي 
لإلقامــة الضريبيــة الخاصــة بالفرد”.

إذا كنــت شــخًصا مســيطًرا علــى كيــان مــا، فيرجــى مــلء نمــوذج ”اإلبــاغ الضريبــي 
الذاتــي لإلقامــة الضريبيــة الخاصــة بالشــخص المســيطر” بــدالً مــن هــذا النمــوذج.

أو كيانًــا  فاعــل،  غيــر  غيــر مالًيــا  الحســاب كيانًــا  يكــون صاحــب  عندمــا 
اســتثماريًا يقــع فــي اختصــاص قضائــي غيــر مشــارك ُمــدار مــن قبــل مؤسســة 

ــة أخــرى. مالي
ــن  يرجــى تقديــم معلومــات عــن الشــخص الطبيعــي )األشــخاص الطبيعييــن( الذي
”الشــخص  باســم  إليهــم  المشــار  )األفــراد  الحســاب  صاحــب  علــى  يســيطرون 
المســيطر )األشــخاص المســيطرين( مــن خــال اســتكمال نمــوذج ”اإلبــاغ الضريبــي 
الذاتــي لإلقامــة الضريبيــة الخاصــة بالشــخص المســيطر” لــكل شــخص مســيطر 
علــى حــدا. يجــب أن يتــم تقديــم هــذه المعلومــات مــن قبــل جميــع الكيانــات 
قبــل  مــن  وُمــدار  مشــارك  غيــر  قضائيــة  اختصــاص  فــي  الواقعــة  االســتثمارية 

مؤسســة ماليــة أخــرى.

إذا كنت تمأل هذا النموذج نيابة عن شخص آخر.
يرجــى التأكــد مــن إخبارهــم بأنــك قمــت بذلــك كمــا يرجــى تدويــن الصفــة التــي 
تخولــك بالتوقيــع علــى هــذا النمــوذج فــي الحقــل الــذي يحمــل عنــوان ”اإلقــرار 
والتوقيــع”. علــى ســبيل المثــال، أمــا بصفتــك وصيـًـا أو ُمرشــًحا للتصــرف بالنيابــة 

ــك مفــوض بالتوقيــع أو بموجــب توكيــل رســمي. عــن صاحــب الحســاب أو ألن

بصفتنا مؤسسة مالية، ال ُيسمح لنا بتقديم المشورة الضريبية.

نموذج ”اإلبالغ الضريبي الذاتي لإلقامة الضريبية للكيان”. 
)يستكمل من قبل العمالء(



Customer’s Legal Name (as per Trade License)
االسم القانوني للعميل )حسب الرخصة التجارية( 

رقم الملف التعريفي -CIF )إن ينطبق(
CIF No. (if applicable)

بلد التأسيس
Country of Incorporation

Current Address Mailing Address (if different from current address)

Office / Building Name & No.
اسم و رقم المكتب / المبنى

اسم و رقم الشارع
Street Name & No.

أقرب معلم 
Nearest Landmark

بلدة، مدينة، مقاطعة
Town, City, Province

صندوق البريد / الرمز البريدي
Postal / Zip code

الدولة
Country

العنــوان الحالي العنوان البريدي )إذا كان مختلفا عن عنوان الحالي(

A. COUNTRY OF RESIDENCE FOR TAX PURPOSES 

1. Are you a UAE resident entity for tax purposes?
(*If yes, kindly provide a valid trade license, registration 

certificate issued by the relevant UAE licensing authority)

2. Provide Country of Tax Residence Related Information:

 Please complete the following table indicating (i) where the 
Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder’s TIN 
for each country/jurisdiction indicated (including UAE). 

 If the Account Holder is not tax resident in any country/
jurisdiction (e.g., because it is fiscally transparent), provide 
its place of effective management or jurisdiction in which its 
principal office is located. 

 If the Account Holder is a tax resident in more than three 
countries, please use a separate sheet.

 If a Tax Identification Number (TIN) is not provided, please select 
the appropriate reason from the following.

 Reason A: The country where the Account Holder is a tax  
 resident (liable to pay tax) does not issue TINs to its  
 residents.

 Reason B: The Account Holder is otherwise unable to obtain a  
 TIN or equivalent number (Please explain below).

 Reason C: The authorities of the country of  tax residence  
 entered below do not require the TIN to be disclosed.

 Reason D: The country of Account Holder’s residence does not  
 have tax policies.

هل أنت كيان مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة لألغراض الضريبية؟   .1 
)* إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم رخصة تجارية سارية وشهادة تسجيل 

صادرة عن جهة الترخيص اإلماراتية ذات الصلة(

تقديم المعلومات المتعلقة بدولة اإلقامة الضريبية:  .2

يرجــى اســتكمال الجــدول التالــي حســب مــا يلــي: (i) المــكان الــذي يكــون   
صاحــب الحســاب مقيًمــا خاضعــا للضريبــة فيــه و (ii) رقــم التعريــف الضريبــي 
لصاحــب الحســاب فــي كل دولــة / اختصــاص قضائــي مشــار إليهــا )بمــا فــي 

ذلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة(.

إذا لــم يكــن صاحــب الحســاب مقيًمــا خاضعــا للضريبــة فــي أي دولــة /   
اختصــاص قضائــي خاضــع لإلبــاغ الضريبــي )علــى ســبيل المثــال، ألنــه يتســم 
بالشــفافية الماليــة(، يتــم عندئــذ تقديــم مــكان إدارتــه الفاعلــة أو االختصــاص 

ــه الرئيســي. ــذي يقــع فيهــا مكتب ــي ال القضائ

إذا كان صاحــب الحســاب مقيًمــا خاضعــا للضريبــة فــي أكثــر مــن ثــاث دول،   
فيرجــى اســتخدام نمــوذج منفصــل.

إذا لــم يتــم توفيــر رقــم التعريــف الضريبــي (TIN)، فيرجــى تحديــد الســبب   
المائــم لذلــك ممــا يلــي.

الدولــة التــي يكــون فيهــا صاحــب الحســاب المقيــم والخاضــع  السبب أ :    
التعريــف  أرقــام  تصــدر  ال  الضرائــب(  بدفــع  )ملزًمــا  للضريبــة    

الضريبية للمقيمين فيها.  

التعريــف  رقــم  علــى  الحصــول  الحســاب  لصاحــب  يمكــن  ال  السبب ب :    
التوضيــح  )يرجــى  لــه  المكافــئ  الرقــم  أو   ،(TIN) الضريبــي    

أدناه(.  

أدنــاه  الُمدخلــة  الضريبيــة  اإلقامــة  بلــد  ســلطات  تشــترط  ال  السبب ج :    
اإلفصاح عن رقم التعريف الضريبي  

ال توجد سياسات ضريبية في بلد اإلقامة لصاحب الحساب. السبب د :   

A. بلــد اإلقامــة لألغــراض ضريبية

Yes نعم
No ال

Country of Tax Residence Taxpayer Identification Number 
(TIN)/Equivalent

Reason if unable to obtain a  
TIN/Equivalent (A, B, C & D)

Remarks (incase Reason B is selected)
بلــد اإلقامــة الضريبية

/(TIN) رقــم التعريــف الضريبي
الرقــم المكافئ له )B مالحظــات )فــي حال اختيار الســبب

إذا تعذر الحصول على رقم التعريف الضريبي/ 
الرقم المكافئ له يرجى االختيار من  )أ، ب، ج، د(

1.

2.

3.



B. ENTITY TYPE

1. Financial Institution (FI)

 FI –  Depository Institution, Custodial Institution or  
  Specified Insurance Company

 FI –  Investment Entity: An Investment Entity located  
  in a Non-Participating Jurisdiction & managed by  
  another Financial Institution (Note: if ticking this 
  box please also complete Controlling Person Details)

 FI –  Investment Entity: Other Investment Entity

 If ticked any of these, kindly provide, if held, the Entity’s 
Global Intermediary Identification Number (“GIIN”) 
obtained for FATCA purposes.

(FI) مؤسسة مالية  .1

مؤسســة مــزودة لخدمــات الحفــظ األميــن” أو  - (FI) مؤسسة مالية   
 ”مؤسسة مزودة لخدمات اإليداع”، أو ”شركة تأمين محددة”.

كيــان اســتثماري: كيــان اســتثماري يقــع فــي   - (FI) مؤسسة مالية  
 اختصــاص قضائــي غيــر مشــارك وُمــدار مــن قبل مؤسســة مالية أخرى 
)ماحظــة: فــي حالــة تحديــد هــذا االختيــار، يرجــى اســتكمال أيًضــا 

المســيطر( الشــخص  تفاصيــل 

كيان استثماري: كيان استثماري آخر  - (FI) مؤسسة مالية  

ــم  ــا برق ــاه، يرجــى تزويدن ــارات أع ــم تأشــير أي مــن هــذه االختي إذا ت  
يتــم  الــذي  بالكيــان،  الخــاص   (“GIIN”) العالمــي  الوســيط  تعريــف 
للحســابات  الضريبــي  االمتثــال  قانــون  ألغــراض  عليــه  الحصــول 

.(FATCA) الخارجيــة 

B. نــوع الكيان

التصنيف
يرجى االختيار مما يلي اختيارًا واحدًا على األقل )حسب االقتضاء(:

Classification
Kindly select atleast any one (as appropriate):

Provide a duly signed 
W8BENE Form

 W8BENE تم تقديم نموذج 
موقًعا حسب األصول

- - -

2. Non-Financial Entity (NFE)

 Active NFE – a Government Entity or Central Bank

 Active NFE – an International Organisation

 Active NFE – Non Profit Entity 

 Active NFE – a corporation the stock of which is regularly  
   traded on an established securities market  
   or a corporation which is a related entity of  
   such a corporation

 If ticking this box, kindly provide the name of the 
established securities market on which the corporation  
is regularly traded:

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

 If you are a Related Entity of a regularly traded 
corporation, kindly provide the name of the regularly 
traded corporation that the Entity is a Related Entity of:

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

(NFE) كيان غير مالي  .2

كيان حكومي أو البنك المركزي كيان غير مالي فاعل -   

منظمة دولية كيان غير مالي فاعل -   

كيان غير ربحي كيان غير مالي فاعل -   

بانتظــام  أســهمها  تــداول  يتــم  شــركة  كيان غير مالي فاعل -    
فــي ســوق أوراق مالية معتــرف به قانونيا أو     

شركة تعتبر كيانًا تابعا لهذه الشركة.   

إذا قمــت بتأشــير هــذا المربــع، يرجــى تزويدنــا باســم ســوق األوراق    
المالية الذي يتم تداول أسهم الشركة فيه بانتظام:

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

إذا كنــت كيانًــا تابعــا لشــركة يتــم تــداول أســهمها بانتظــام،    
تــداول أســهمها  التــي يتــم   فيرجــى تزويدنــا باســم الشــركة 

بانتظام والذي يعتبر الكيان تابع لـ : 

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

3. An entity organized in the United States of America or  
under the laws of the United States of America or any  
State thereof?

كيــان تــم تأسيســه فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو بموجــب   .3 
قوانين الواليات المتحدة األمريكية أو أي والية فيها؟ Provide a duly signed 

W9 Form

 W9 تم تقديم نموذج 
موقًعا حسب األصول

4. Active NFE – Other than listed above in 2 and 3

 Passive NFE  (Note: if ticking this box please also complete  
Controlling Person Details)

كيان غير مالي فاعل - بخاف المذكور أعاه في 2 و 3  .4

كيــان غيــر مالــي غيــر فاعــل )ماحظــة: فــي حالــة تأشــير هــذا المربــع،    
يرجى أيًضا استكمال تفاصيل الشخص المسيطر(

Provide a duly signed 
W8BENE Form

Provide a duly signed 
CRS Controlling Per-
son Tax Residency 
Self-Certification 
Form for each con-
trolling person (incase 
if it is a shareholder, 
then only provide for 
25% or more)

 W8BENE تم تقديم نموذج 
موقًعا حسب األصول

يرجى تزويدنا بنموذج 
”اإلبالغ الضريبي الذاتي 

لإلقامة الضريبية للشخص 
المسيطر” وفق المعايير 
الموحدة لإلقرار الضريبي 

(CRS) لكل شخص 
مسيطر وموّقع حسب 

األصول )إذا كان الشخص 
المسيطر مساهًما، يتم 
تقديم 25 ٪ أو أكثر فقط(

5. Indicate the name of any Controlling Person(s) of the 
Account Holder:

 If there are no natural person(s) who exercise control of 
the Entity then the Controlling Person will be the natural 
person(s) who hold the position of Senior Managing Official

يرجــى تحديــد اســم أي شــخص مســيطر )أشــخاص مســيطرين(   .5
الحســاب: صاحــب  علــى 

يمارســون  طبيعيــون(  )أشــخاص  طبيعــي  شــخص  هنــاك  يكــن  لــم  إذا   
الشــخص  هــو  المســيطر  الشــخص  فســيكون  الكيــان،  علــى  الســيطرة 
الطبيعــي )األشــخاص الطبيعييــن(  الــذي يشــغل منصــب مســؤول إداري كبيــر

Name of Controlling Person Nationality
Incase the controlling person is a 
shareholder, then specify the % 

of shareholding

اســم الشــخص المسيطر لجنسية ا
 إذا كان الشخص المسيطر مساهمًا،
فيرجى تحديد نسبة (%) المساهمة

1.

2.

3.

4.

5.

Controlling Person Detailsتفاصيل الشخص المسيطر



C. DECLARATION AND SIGNATURE (MANDATORY)  )ج. اإلقرار والتوقيع )إلزامي

I understand that the information supplied by me is covered by 
the full provisions of the terms and conditions governing the 
Account Holder’s relationship with Dubai Islamic Bank (DIB) 
setting out how DIB may use and share the information supplied 
by me.

I acknowledge that the information contained in this form and 
information regarding the Account Holder and any Reportable 
Account(s) may be provided to the tax authorities / Central Bank 
of the country in which this account(s) is / are maintained and 
exchanged with tax authorities of another country or countries 
in which the Account Holder may be tax resident pursuant to 
intergovernmental agreements to exchange financial account 
information.

I certify that I am the authorised to sign for the Account Holder 
in respect of all the account(s) to which this form relates.

I declare that all statements made in this declaration are, to 
the best of my knowledge and belief, correct and complete. I 
absolve DIB from any responsibility in the event of any errors, 
inconsistencies or lack of details provided above.

I undertake to advise DIB within 30 days of any change in 
circumstances which affects the tax residency status of the 
entity identified in this form or causes the information contained 
herein to become incorrect, and to provide DIB with a suitably 
updated self-certification and Declaration within 90 days of 
such change in circumstances.

I understand that as per the applicable CBUAE regulations, I 
may be subject to fines and/or penalties incase if the CRS self-
certification submitted to the Bank contains any inaccurate or 
incorrect information that I know or should have known that the 
information provided is inaccurate or incorrect.

Signature التوقيعالتوقيع

االسم االسم )حسب جواز السفر(

الصفةالصفة
)الشخص المفوض بالتوقيع، صاحب التوكيل، إلخ.(

Name (as per passport)

Note: Kindly indicate the capacity in which you are signing the form. If 
signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the 
power of attorney. 

ماحظــة:ماحظــة: يرجــى اإلشــارة إلــى الصفــة التــي تخولــك بتوقيــع هــذا النمــوذج. فــي 
ــة  ــاق نســخة مصدق ــا إرف ــة التوقيــع بموجــب توكيــل رســمي، يرجــى أيًض حال

مــن التوكيــل. 

Dateتاريخ   تاريخ   
Capacity  
(Authorized Signatory, POA holder etc.)

Business Segment

Staff Name 

Staff ID

Signature

Date (DD/MM/YYYY)

قطاع األعمال

اسم الموظف

معرف الموظفين

التوقيع

التاريخ )يوم -شهر- سنة(

ــة  ــي كاف ــا مشــمولة ف ــي قدمته ــات الت ــأن المعلومــات والبيان ــر ب أق
البنــود المتعلقــة بالشــروط واألحــكام التــي تحكــم عاقــة صاحــب 
الحســاب مــع بنــك دبــي اإلســامي (DIB) والتــي تبيــن كيــف يســتطيع 
ــي اإلســامي اســتخدام ومشــاركة المعلومــات التــي قمــت  ــك دب بن

بتقديمهــا.

أقــّر بــأّن المعلومــات الــواردة فــي هذا النمــوذج والمعلومــات المتعلقة 
بصاحــب الحســاب وأي حســاب )حســابات( خاضعــة لإلبــاغ الضريبــي 
يمكــن إبــاغ الهيئــات الضريبية/المصــرف المركــزي للدولــة التــي يتــم 
ــدى  ــة ل ــات الضريبي ــح الحســاب )الحســابات( ومشــاركتها مــع الهيئ فت
ــد يكــون صاحــب الحســاب مقيمــا فيهــا  ــة )دول( أخــرى والتــي ق الدول
خاضعــا للضريبــة اســتنادًا الــى االتفاقــات الحكوميــة الدوليــة المبرمــة 

لتبــادل معلومــات الحســابات الماليــة.

ــة عــن صاحــب الحســاب  ــع نياب ــر بأننــي الشــخص المفــوض بالتوقي أق
ــة الحســابات التــي يتعلــق بهــا هــذا النمــوذج. فيمــا يتعلــق بكاف

وأؤكــد بــان جميــع البيانــات التــي تــم األدالء بهــا فــي هــذا اإلفــرار هــي 
صحيحــة وكاملــة، علــى حــد علمــي. أنــي أعفــي بنــك دبــي اإلســامي 
مــن أي مســؤولية فــي حالــة وجــود أي أخطــاء أو عــدم اتســاق أو االفتقار 

فــي المعلومــات أو التفاصيــل الــواردة أعــاه.

وأتعهــد بإبــاغ بنــك دبــي اإلســامي فــي غضــون 30 يومــا مــن حــدوث 
أي تغييــر فــي الظــروف التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى وضــع اإلقامــة 
الضريبيــة للكيــان المحــدد فــي هــذا النمــوذج أو التــي قــد تجعــل 
المعلومــات والبيانــات الــواردة هنــا غيــر صحيحــة، كمــا التــزم بتزويــد 
ــم خــال 90  ــي محــدث ومائ ــي ذات ــرار ضريب ــي اإلســامي بإق ــك دب بن

يومــا مــن حــدوث هــذا التغييــر فــي الظــروف.

أقــر بأننــي بموجــب لوائــح المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة المعمــول بهــا، قــد أتعــرض لغرامــات و / أو عقوبــات فــي حالــة 
وجــود أي معلومــات غيــر دقيقــة أو غيــر صحيحــة كنــت علــى علــم بهــا 
أو كان ينبغــي أن أعلــم بهــا، فــي اإلقــرار الضريبــي الذاتــي - المعاييــر 

الموحــدة لإلقــرار الضريبــي، المقــدم إلــى البنــك. 

D. BANK USE ONLY (Signature Verified By) د. الستخدام البنك فقط )تم التحقق من التوقيع بواسطة( 
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