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      القانون ومتطلبات تعريف
 

  القانون تاريخ
 الرئيس قبل من األجنبية للحسابات الضريبي باإللتزام المتعلق األمريكي القانون على التوقيع تم•

 HIRE ACT)) التوظيف حوافز قانون من كجزء  2010 مارس 18  بتاريخ أوباما
 

 .2013 يناير 17 على النهائية التعليمات و ،2012 فبراير في النظام مسودة صدرت•

 .2013 ديسمبر 26 في بالقانون الخاصة لإلتفاقية النهائي النص إصدار تم•

  فبراير 20 بتاريخ جديدة تعليمات واقتراح النهائية التعليمات على تعديالت اصدار تم•

  األهداف
 US Personsاألمريكيين األشخاص قبل من الضريبي التهرب مكافحة الى القانون يهدف•

 ملكية خالل من أو مباشر بشكل سواء المتحدة الواليات خارج مالية حسابات يملكون الذين
  .أجنبية شركات

  القانون نطاق
 :القانون نطاق يشمل•

 ، (US Financial Institutions or USFIs) المتحدة الواليات في المالية المؤسسات •
  (Foreign Financial Institutions or  FFIs) االجنبية المالية المؤسسات

 Non Financial Foreign Institutions or) المالية غير االجنبية المؤسسات•
NFFEs) 

 

  القانون متطلبات
 حسابات تحدد التي المعلومات بتوفير  سابقا   ذكرت التي المؤسسات FATCA  تجبر سوف•

 األمريكية الضريبية السلطات إلى األمريكيين األشخاص
 

  القانون لتطبيق الزمنية الجداول
 يونيو 30 بتاريخ القانون من األولى المرحلة تطبيق سيتم .مراحل على FATCA تنفيذ سيتم

2014. 
 

 االمتثال عدم عقوبات
 في المسجلة واألصول الصادر الدخل على 30% بقدر عقوبة فرض سيتم اإلمتثال عدم حال في•

 غير االجنبية والمؤسسات  االجنبية المالية المؤسسات على اقتطاع كضريبة األمريكية المتحدة الواليات

 س3المالية

 كمؤسسة التسجيل
 مالية

 جدوى دراسة
  للعمالء

 اإلقتطاع

 التصريح

للقانون اإلمتثال عناصر  
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القانون متطلبات – الضريبي المنظور  
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أخرى أمور  
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 أساسية تعريفات
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 المصطلح التعريف

 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA األجنبية للحسابات الضريبي اإللتزام قانون

 :التالية النشاطات من بأي تقوم أجنبية مالية مؤسسة كل هي

  المصرفية أعمالها من كجزء الودائع استالم1.

 إيراداتها من %20 من أكثر النشاط هذا يشكل أن ويجب الحفظ أمانة2.

 صناديق وادارة باالسثمار تقوم انها كما .مشابه نشاط واي والمستقبليات والخيارات والسلع األسهم في االستثمار أنشطة بمزاولة تقوم استثمارية مؤسسة3.

 .زبائنها عن بالنيابة المالية األصول أو االستثمار

 بعقود تتعلق أرباح/فوائد بدفع ملزمة أو تصدر قابضة شركة أو تأمين شركة أحداها تضم شركات مجموعة في عضو قابضة شركة أو تأمين شركة4.

  اسثمارية تأمينية

FFI 

 أجنية مالية مؤسسة

(Under IGA) 

 نطاق ضمن مالية غير (أمريكية غير) أجنبية مؤسسةك تعامل التي األجنبية المؤسسات أيضا   المصطلح هذا ويعني .مالية غير (أمريكية غير) أجنبية مؤسسة

 (2 نموذج ،1 نموذج) البينية الحكومية االتفاقية

NFFE 

 غير أجنبية مؤسسة

 مالية

 .القانون تطبيق من معفية أو افتراضيا   متعاونة أو ،متعاونة أجنية مالية كمؤسسة تعريفها يتم لم مالية مؤسسة كل هي

 

 

NPFFI 

 غير مالية مؤسسة

 قانون مع متعاونة

 الضريبي االلتزام

 األجنبية للحسابات

Section 1 – مقّدمة 



 أساسية تعريفات
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 المصطلح التعريف

 نموذج) البينية الحكومية االتفاقية في المذكورة المالية المؤسسات ضمنها ومن األمريكية الخزانة وزارة مع االتفاقية بمتطلبات االلتزام على وافقت أجنبية مالية مؤسسة
2). 

PFFI  
 مالية مؤسسة

ملتزمة أجنبية  

 أو طبيعية شخصية ذات أمريكية مؤسسة معاملة تعامل األمريكية األراضي داخل أجنيية لمؤسسة فرع وتتضمن إعتبارية أو طبيعية شخصية ذات أمريكية مالية مؤسسة
 اعتبارية

 

USFI 
 مالية مؤسسة

  أمريكية

 :األمريكي القانون حسب اعتبارية أو طبيعية شخصية أنه على  يلي ما من كل يعتبر

 األمريكية المتحدة الواليات في (األخضر الكرت حامل)  مقيم أو مواطن•

  األمريكية الشركاء شركات•

 األمريكية العامة المساهمة شركات•

 األجنبي الميراث غير ميراث أي•

 أمريكية اعتبارية أو طبيعية شخصية أو األمريكي القضاء اشراف تحت يقع استئماري صندوق أي•

 أجنبي أنه على مصنف غير آخر شخص أي•

 

USP 
 األمريكي التعريف
 الطبيعية للشخصية

اإلعتبارية أو  

 )إلخ... ،أوعية ،توفير ،جارية حسابات(  إيداع•
 حفظ•
 )الدين أو المال رأس في مشاركة( إستثمار•
 تأمين شركات عن صادرة حسابات هذه و استثماري تأمين حساب•

 الحساب
 المالي

Section 1 – مقّدمة 



 األجنبية للحسابات الضريبي اإللتزام بقانون لاللتزام األجنبية المالية للمؤسسات الموضوع الزمني الجدول
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 الحدث التاريخ

  األجنبية للحسابات األميركي الضريبي االمتثال لقانون للتسجيل المخصص األمريكية الدخل ضريبة لمصلحة االلكتروني الموقع اطالق 8/19/2013

4/25/2014 

 أن المقرر من والتي الملتزمة للمؤسسات معلنة قائمة أول ضمن تشمل لكي األمريكية الدخل ضريبة مصلحة مع للتسجيل األجنبية المالية للمؤسسات المحدد األخير الموعد
  2014 يونيو 2 في تصدر

  الملتزمة للمؤسسات معلنة قائمة أول صدور 6/2/2014

6/30/2014 
  التنفيذ حيز اتفاقية أي لدخول تاريخ أول

  األجنبية للحسابات األميركي الضريبي االمتثال قانون حسب والشركات األفراد حسابات على الواجبة العناية اجراءات 7/1/2014

7/1/2014 
 ملتزمة الغير المالية والمؤسسات موثقة /متعاونة الغير لحساباتل األمريكية الدفعات على المنبع عند اإلقتطاع بدء

 المالية المؤسسات على الواجبة العناية اجراءات 12/31/2014

1/1/2015 
 الموثقة غير المالية المؤسسات لحسابات األمريكية الدفعات على  لمنبعا عند االقتطاع بدء

6/30/2015 
  العالية القيمة ذات الفردية للحسابات الواجبة العناية اجراءات اتمام

  العالية القيمة ذات الفردية للحسابات األمريكية الدفعات على  لمنبعا عند االقتطاع بدء 7/1/2015

 من 30/3) 6/30/2015

  التي السنة

  باإلبال المعنية الميالدية السنة تلي

 8966 للنموذج تصريح أول

 المتبقية والمؤسساتية الفردية للحسابات الواجبة العناية اجراءات اتمام 6/30/2016

 الموثقة غير الحسابات لجميع األمريكية الدفعات على  لمنبعا عند االقتطاع بدء 7/1/2016

10/24/2017 
  (FFI agreement) االتفاق تجديد

7/1/2018  
 المالية المؤسسة قبل من الحسابات جميع على الواجبة العناية اجراءات بإتمام لإلقرار تاريخ أول

1/1/2019 
 العائدات اجمالي األمريكية الدفعات على  لمنبعا عند االقتطاع بدء

Section 1 – مقّدمة 



 اإللتزام طريق على األولى الخطوة
 

 2014 يونيو 30 قبل اتفاقية توقيع يجب اإللتزام بهدف•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات
  االتفاقيات

 كمؤسسة التسجيل
 مالية

 جدوى دراسة
  للعمالء

 اإلقتطاع

 التصريح

للقانون اإلمتثال عناصر  
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 األمريكيين الزبائن تحديد مؤشرات :الواجبة العناية اجراءات

األمريكية الزبائن تحديد موشرات قائمة  

 

 أمريكي مقيم أو مواطن صاحبه حساب أي تحديد

 امريكا مواليد من صاحبه حساب أي تحديد

 بريد صندوق أو أمريكا داخل عنوان على الشخصية معلوماته تحتوي حساب أي
 أمريكي

  أمريكي هاتف رقم على الشخصية معلوماته تحتوي حساب أي

 أمريكي حساب الى تحويل تعليمات على يحتوي حسابات أي

  أمريكا داخل عنوان له لشخص تفويض على يحتوي حساب أي

 آخر عنوان أي على تحتوي وال المراسالت حفظ أوامر على تحتوي التي الحسابات

 ؟األمريكيين الزبائن تحديد مؤشرات هي ما

 المؤشرات هذه من أي على تحتوي التي الحسابات لتحديد الواجبة العناية بإجراءات تقوم أن مالية مؤسسة كل على
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الملتزمة غير المالية المؤسسات على اقتطاع  

أ الزبون  
 (المسدد)

ب الزبون  
( له المسدد ) 

أ مصرف  
(  مالية مؤسسة
 (أمريكية

  ب مصرف
(  مالية مؤسسة

ملتزمة غير ) 

 تصدر أمريكية شركة•
 يدفع لكي أ لبنك تعليمات
 األرباح توزيعات أو فوائد

 (10000) ب للزبون
 دوالر

 أمريكية مالية مؤسسة هو أ البنك•

 أ الزبون من التحويالت أوامر تستلم•

 مالية مؤسسة هي ب مصرف أن يحدد•
 ملتزمة غير

 على %30 بنسبة اإلقتطاع يطبق•
 األمريكية الدفعات

 مصلحة الى دوالر 3000 يحول•
 األمريكية الضرائب

$10,000 

 ملتزمة غير مالية مؤسسة ب البنك•

 من دوالر 7000 بمبلغ األموال تستلم•
  أ المصرف

 

 7000 مبلغ يستلم ب الزبون•
  دوالر

 

 

$7,000 $7,000 

 مصلحة
 الضرائب
 األمريكية

 3,000$ = %30 بنسبة اإلقتطاع
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      :التصريح

Slide 11 
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السنة نهاية الرصيد التصريح تاريخ  العام التقويم  المالي والرقم والعناويين األسماء  الحساب رقم   

 الواجب الحسابات رصيد•
 عنها التصريح

 خالل الحساب اقفال حال في•
 الرصيد أو التحويل القيمة العام
 الحساب اقفال عند

 األمريكي الشخص حسابات أرقام•
  عنها التصريح الواجب

 على لإلستحصال بحاجة مالي رقم دون من زبائن•
 (IRS W-7) نموذج تقديم طريق عن مالي رقم

 تقديم مالية الغير المؤسسات بعض على يتوجب•
 أمريكي شريك لكل المالي والرقم وعنوان اسم
  المؤسسة من %10 من أكثر يملك

  2014 العام
/حزيران 31  يونيه

2015 

 2016 مارس 31 2015 العام الحساب في واألجنبية األمريكية المداخيل جميع 2015 مارس 31 بتاريخ يصرح ما كل الى اضافة

 اإلستثمارات استرداد أو بيع من العائدات إجمالي عن التصريح يجب 2016 مارس 31 بتاريخ يصرح ما كل الى اضافة

 األجنبية أو األمريكية
 2017 مارس 31 2016 العام

 2017 سنة مثل التصريح 

 
 2018 مارس 31 2017 العام

 ولم التصاريح عذه على اإلستحصال توجب إذا ،اإللتزامات هذه عن التصريح من تتمكن لكي المصرفية السرية رفع تصاريح على اإلستحصال العراقية المالية المؤسسات من مطلوب يكون قد - 
إقفاله ووجب متعاون غير الحساب يعتبر العميل قبل من توفيرها يتم . 

 

 



  Slide 12 

   التالية السته الفئات ضمن اإللتزام إجراءات تلخيص يمكن

العميل بيانات  

1 

الحساب فتح  

2 

 التوثيق

3 

والمراقبة التأكد  

4 

 اإلقتطاع

5 

 التصريح
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النجاح مؤشرات  

Section 1 – مقّدمة 
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  بالمشروع المعنيين األشخاص اشراك•

 والمسؤوليات والمهام األدوار تحديد•

  المناسبة الحوكمة إطار تحديد•

 المعلومات وتقديم جمع عن المسؤولة الجهات تحديد•

 بالمشروع المعنيين تدريب•

  فعال بشكل الموارد إلستغالل العمل مسارات تنسيق•

 بالقانون المدرج الزمني الجدول على بناءا للمشروع التخطيط•
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PwC 

15 November 2017 

IDES Enrolment 
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IDES Overview 

IDES is a secure managed file transfer service that is available to FIs and HCTAs to facilitate FATCA reporting. It is 
accessible to enrolled users over the Internet and will allow for the transmission of FATCA reporting in the 
approved FATCA XML Schema.  
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Section 2.1 – IDES Overview 

• Purchasing a digital certificate from a third-party provider, as well as safekeeping 
the certificate for encryption at the uploading stage.  

Obtaining Digital 
Certificate 

• This involves the account creation on the IDES portal, including submitting the 
GIIN and the digital certificate and receiving notification from the IRS that the 
account was approved following validation of the GIIN and Certificate.  

Enrolling on the IDES 
Portal 

• Reconciliation of the accounts on the core banking system to validate that all 
reportable accounts are properly tagged.  

• Ensuring that all the information needed for the report is ready in the required 
format.  

• Verifying that the XML report generated by the system adheres to the schema.  

Data Review 

• Binding the reports with the key provided by the IRS and compressing them.  
• Encrypting the file  and submitting it to the IRS and receive notification from the IRS 

that the file was accepted.  
Report Submission 



IDES Process – Obtaining a Digital Certificate 
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Section 2.2 – Obtaining a Digital Certificate 

A digital 
certificate binds 
an identity to a 
public key 

The individual 
identified in the 
certificate has 
possession and control 
over the private key 
associated with the 
public key found in the 
certificate 

Certificates and their 
related private keys 
are used to sign and 
decrypt messages 
between the sending 
party and the IRS 

 

 

The user will provide 
the certificate to IDES 
during the enrolment 
process 



IDES Process – List of IRS-approved CAs 
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Section 2.2 – Obtaining a Digital Certificate 

• SSL Plus Digicert 

• Standard SSL Entrust 

• Organization SSL GlobaSign 

• TrustID Server (SSL) 
• Organization non SL 

IdenTrust 

• Start SSL EV  StartCom 

• Secure Site SSL Symantec/Verisign 

• SSL Web Server Thawte 

A certificate authority (CA) issues a certificate after an identity proofing process to verify the certificate owner  
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Section 2.3 – Home Tabs Overview 
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Section 2.3 – Home Tabs Overview 
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Section 2.4 – Enrolment Process 

Begin Enrolment 

Select Institution Type 

Input & Confirm GIIN 

Generate Challenge Questions 
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Section 2.4 – Enrolment Process 

Submit User Profile Info 

Select Alert Preferences 

Upload Digital Certificate 

Validate Certificate 



IDES Process – Enrolment 

21 

- عمل ورشة • العراقي المركزي البنك األجنبية للحسابات الضريبي االلتزام قانون  

Section 2.4 – Enrolment Process 

Ensure receipt 
of confirmation 

email from IDES 
help desk & Log 

In as the FI 
administrator  
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Section 2.5 – Administrative Functions 

Update  
Certificate 

Update  
Alert 

Preferences 

Add, Disable, 
Or Enable  

User 

Reset  
Password 

 
Create  

Metadata  
File 

Download 
IRS Public 

Key 

1 

5 

4 6 

3 2 
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Section 3.1 – Data Elements 

03 
Electronic filing requirements 

A financial institution is required to file 
Form 8966 electronically, irrespective of 
the number of Forms filed 
 

04 
2014 calendar year 

The PFFI must report any identified U.S. 
account or an account held by an ODFFI 
or nonparticipating FFI as of December 
31, 2014 if such account was outstanding 
on July 1, 2014 

8966 
Reporting 

Criteria 

When to file 

8966 is required to be filed for the 2014 
calendar year on or before March 31, 2015 

02 
Extension of time to file 

An automatic 90-day extension of time 
to file Form 8966 will be provided to all 
filers without the need to file any form or 
take any action  

01 
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Section 3.1 – Data Elements 

Pooled Reporting 

3-Digit 
Currency 

Code 

Full 
Name, 

Address 
and TIN 

Account 
Number 

Account 
Balance 
or Value 

Payments 
made 

during 
the year 

Individual 
Reporting 

Pooled 
Account 

Aggregate 
Balance 

Account 
Count 

Pooled 
Reporting 

Type 

FATCA201 = Recalcitrant account holders with US Indicia  
FATCA202 = Recalcitrant account holders without US Indicia  
FATCA203 = Dormant Accounts  
FATCA204 = Non-participating foreign financial institutions  
(Not applicable this year) 
FATCA205 = Recalcitrant account holders that are US persons   
FATCA206 = Recalcitrant account holders that are passive NFFEs 
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Section 3.2 – Form 8966 
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Section 3.2 – Form 8966 
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Section 4.1 – FATCA XML Report Preparation 
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Section 4.2 – Encryption Software 
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Section 4.2 – Encryption Software 
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Section 4.2 – Encryption Software 
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Section 4.2 – Encryption Software 
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Section 5.1 – Creating Sender Metadata File 

Accounts not 
Required to be 

Reviewed, 
Identified or 

Reported  

Pre-existing 
Individual 

Account with 
a balance that 

does not 
exceed 

$50,000 as of 
June 30, 

2014 

Pre-existing 
Individual Account 
that is a Cash Value 
Insurance Contract 

or an Annuity 
Contract with a 

balance or value of 
$250,000 or less as 

of June 30, 2014  
Users can create  

a sender metadata  
file to ensure  

that recipients  
accurately process  
FATCA XML files  
and notifications  

 

The FATCA Sender 
Metadata XML file is 
created using the 
FATCA Metadata 
XML Schema v1.1  

All FATCA partners 
must provide the 
values for the 
elements in the 
sender metadata file 

The file name is 
“FATCAEntitySenderId_
Metadata.xml.”  

Users can use the 
template metadata 
file, available in 
XML format, to 
attach to the 
payload before 
uploading to IDES 
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Section 5.2 – Creating FATCA Data Packet 

A FATCA data packet 
 is an archive  

in .zip format that  
is transmitted  
through IDES 

 
• It should be created 

using one of the 
compatible data 
compression tools* 

 
• IDES only accepts 

transmission archives 
with the .zip 
extension. Data 
packets that are not in 
.zip format will be 
deleted.  

Tools* Version Host System 

WinZip 17.5 Windows 

7-Zip 9.2 Windows/Linu
x 

Windows zip utility N/A Windows 

Linux/Unix zip utility N.A Linux/Unix 

Apple archive utility  OSX 10.3 MAC 
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Section 5.3 – FATCA Report Transmission 

IDES assigns a unique 
“TransmissionID” in the email 
(included in both IDES system 

alerts and IRS notifications) 

After the archive is 
uploaded and 

transmitted, IDES 
sends an alert to the 
authorized user via 

email  

If the upload and 
IDES file checks are 

successful 

If there is an error 

The IDES alert provides an 
appropriate error code in the 

email 
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Section 5.4 – IRS Notifications & Alerts 

IDES sends 
email to 

authorized 
user 

User downloads and unzips the 
notification message archive  

(or directly processes the elements 
contained in the IRS notification) 

IRS sends 
notification 

User 
accesses 
the IDES 
Gateway* 

IRS Notifications are 
responses to an FI or 

HCTA to state whether 
the file was processed 
correctly or contained 

errors 

 
A notification is a  

transmission archive or  
data packet that  

contains encrypted  
documents available  

for download  
(Generally available  

for 7 Days) 

*The IDES Gateway may be 
used to access, upload or 

download files. It also 
displays files that are 
pending approval or 

rejection 
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Appendices 
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