
 
Statement of compliance 

Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) 
ام  ز  بيان اإللت 

ي عىل الحسابات األجنبية  يب  بقانون اإلمتثال الضز
 (فاتكا)

In the context of Abu Dhabi Commercial Bank - 
Egypt’s keenness to be in compliance with all the 
Regulations & laws that in connection with banking 
and financial activities, and from preserving 
customers’ interests, making the best use for them 
therefore the bank concludes FFIs FATCA 
agreement with U.S internal revenue service IRS.  

ي التجاري  ي إطار حرص بنك ابوظب 
ام ب –ف  كافة مرص عىل اإللت  

يعات واإلتفاقيات  التعليمات والضوابط الرقابية السيما التشر
الدولية ذات الصلة باألنشطة المرصفية والمالية، ومن منطلق 
الحرص عىل مصالح العمالء وتحقيق اكت  إستفادة لهم فقد 
ام بأحكام قانون اإلمتثال  بادر البنك اىل إبرام اتفاقية اإللت  

ي  يب  ائب  الرص  عىل الحسابات األجنبية فاتكا مع مصلحة الرص 
 . IRSعىل الدخل األمريكية 

According to the aforementioned agreement our 
bank has been registered under global 
identification number QPUH3J.99999.SL.818 as a 
participating FFI.  

 لذلك فقد تم تسجيل البنك ب
ً
ي دوىلي ووفقا

رقم تعريف 
QPUH3J.99999.SL.818   مة بتطبيق كأحد البنوك الملت  

 .القانون
 

It worth mentioning that foreign account tax 
Compliance Act has been issued by U.S.A on 2010, 
as a part of the American Hire Incentives Act as an 
essential step forward to combat tax evasion 
conducted by U.S persons that remain financial 
investments within foreign bank accounts outside 
U.S.A, the final version of the law rendered finally 
on 17 January 2013, published 28 January 2013.   

 

ي قد أ يب   هصدرتتجدر اإلشارة اىل ان قانون اإلمتثال الرص 
ي العام 

والذي تم سنه  0202الواليات المتحدة االمريكية ف 
    كجزء من قانون حوافز التوظيف األمريكي   0202عام 

“HIRE Act”   ي الجهود األمريكية  ويعد
خطوة أساسية ف 

ي الذي يتم من جانب أشخاص  يب  لمواجهة التهرب الرص 
ي حسابات بنكية خارج 

أمريكيي   يحتفظون باستثمارات ف 
ي الو 

ي ف 
 01اليات المتحدة األمريكية, وقد صدر بشكل نهائ 

ي 0202يناير 
ه ف   .0202يناير  02, كما تم نشر

According to the law All foreign financial institution 
especially banks shall classify its clients into two 
tranches, the first for US customers and the second 
for non-US customers and submitting reports 
directly to the IRS that include specific information 
about the financial accounts that US taxpayers 
maintain in the FFI outside U.S.A or foreign entities 
in which the US taxpayer have a substantial 
ownership. 

فة عىل كا  بشكل أسايي يتعي    FATCA ب أحكام قانونبموج 
المالية األجنبية )غت  األمريكية( وعىل رأسها المؤسسات 

 األوىلي للعمال البنوك ب
يحتي   ء أن تقوم بتصنيف عمالئها إىلي شر

ر بصورة بتقديم تقاريو  األمريكيي   والثانية لغت  األمريكيي   
يبة الدخل األمريكية ة إىل مصلحة ض  عىل أن  (IRS) مباشر

تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية 
ائب األمريكيي    ي يحتفظ بها دافعو الرص 

سة خارج بالمؤس الب 
ي يمتلك فيها دافعو  الواليات المتحدة

 أو الكيانات األجنبية الب 
ائب األمريكيي   حصص ملكية جوهرية  .الرص 

hopefully that our clients with US identity will 
disclose their identity, Also, FFIs in relation with 
our bank shall provide their Global intermediary 
identification number GIIN registered with the IRS 
as a participating FFI  
 

ي هذا اإلطار نأمل من عمالئتنا المتمتعي   بالهوية األمريكية 
ف 

اإلفصاح عن هويتهم لدى التعامل مع مرصفنا كما يجب عىل 
ي تتعامل معنا اإلفصاح عن رقم تعريفها 

المؤسسات المالية الب 
ائب عىل الدخل  GIINالدوىلي المسجل  لدي مصلحة الرص 

مة بتطبيق   IRSاألمريكية   .القانونكمؤسسة مالية ملت  

Finally, we affirm our bank’s keenness for 
preserving its customers good interest within a 
framework of full compliance with all regulation, 
legal legislations and international convention that 

ي إطار من 
، نؤكد حرص مرصفنا عىل صالح عمالئه ف 

ً
ونهاية

يعات القانونية  ام الكامل بكافة التعليمات الرقابية والتشر اإللت  



 
regulate banking and financial services and 
products.  

 

واإلتفاقيات الدولية المنظمة للخدمات والمنتجات 
 المرصفية والمالية

Abu Dhabi commercial bank – Egypt  ي بنك مرص –التجاري  أبوظب   

 


