إيضاح حول قانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات االجنبية (فاتكا)
 -1إا ييع اليصاإف اليؤاااي اليالي العإاالي يازي بالت اليتاي الزيني التي ت
دائإل اريإاداي الداخاي األيإيكي لتنفيذ الان ا اريت ا

عها يا الب

ال إيبي األيإيكي لاحااباي األ نبي

الفاتكا  .أا اليؤاااي أعاله ،حالها حا بقي اليؤاااي اليالي في العال  ،يازي بإتخاذ الخط اي
اليقت ي لتابي يتطاباي هذا القان ا ،ت نب ال ال ع تحي طائا أحكايه التي اتإد في هذا اري اح.
 -2يا أ

ذلك ،باشإي يه إي العإاق ينذ عا  2013بالخط اي ال إ إي ل ع اليؤاااي

اليالي ييت ا  ،شكاي ل ن يا عدل يؤاااي في الد ل بإئاا البنك اليإكزي العإاالي إلداإل هذا
الياف يتابع تطبيقه ،ص ر إل
ال

اليتطاباي التي إدي في القان ا آنف الذكإ،

إن از ك

ابط اليالحق اليإفق بها ،كاا آخإها ال إش التي أالايها البنك اليإكزي العإاالي لافتإل يا

/17-16آب 2017/بالتعا ا يع شإك التداليق اراتشاإي
اليؤاااي اليالي ب ا باتها اليتطاباي اليقت ي

بإايس

تإها س لتعإيف اليصاإف

الت اليتاي الحتيي بهذا الصدد.

 -3فييا ياي اي احاي عا القان ا يتطاباته الخط اي اليطا ب يا اليصاإف اليؤاااي اليالي
العايا في العإاق:
أ -فكرة عامة عن القانون:
 -الان ا اإللتزا ال إيب عا الحااباي األيإيكي خاإج ال رياي اليتحدل FATCA

الذي ت

انه عا  2010ك زء يا الان ا ح افز الت ظيف األيإيكي “ ”HIRE Actيعد خط ل أاااي في
ال ه د األيإيكي لي ا ه التهإب ال إيبي الذي يت يا

انب أشخاص أيإيكييا يحتفظ ا

بإات ياإاي في حااباي يصإفي خاإج ال رياي اليتحدل األيإيكي  ,الد صدإ بشك نهائي في 17
ينايإ/كان ا ال اني  ,2013كيا ت نشإه في  28ينايإ/كان ا ال اني . 2013
 -تق

فكإل فإض القان ا إل أا عدد يا األشخاص األيإيكاا يزا ل ا أنشط خاإج ال رياي

اليتحدل اريإيكي  ،تق ي ال انيا ال إائب في تاك الد ل بأا يت اإلبالغ عا دخ

ع ائد هؤرء

األشخاص ليتان لإلداإل ال إيبي األيإيكي ت يق ذلك لديها عند فإض ال إائب عا دخ له
رحقا ،إا كاني خا ع لا إيب .
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 -يهدف القان ا إل

يع يعا ياي عا الحااباي األ نبي

أصحاب تاك الحااباي اليداخي

الحااباي خاإج أيإيكا

تحديد ي االف

األإباح الف ائد بقي الع ائد اليتحقق ألصحابها.

ب -مراحل تنفيذ القانون
بي ب هذا القان ا يتطاب يا اليؤاااي اليالي

اليصاإف ،شإكاي التأييا ،شإكاي ارات ياإ،

يإاكز الحفظ ،اليقاصاي ،غيإها  ،أا تفحص حااباي زبائنها لاتأكد يا نايته فييا إذا كان ا
ن عيا:

أيإيكاا أ ل يك ن  .ت تقاي تاك الحااباي إل

األولى :تخص الحسابات القائمة يوم 2014 /6/30
الثانية :الحسابات الجديدة التي فتحت في أو بعد يوم 2014/7/1
فبالناب لاحااباي القائي ي

اليؤاااي اليالي بفحص هذ ِه الحااباي لاتأكد يا

 2014/6/30تق

أصاحبها أيإيكييا أ غيإ أيإيكييا ( ..مهلة إنقضت)
عنديا يك ا الحااب لشخص أيإيكي

حااب أيإيكي ي إي التصإيح عنه لغاي

( 2015/6/30مهلة إنقضت)أيا الان اي التالي فيك ا التصإيح عا إصيده في أ الب ي

ي
3/31

يا الان التالي .
 -4يت تحديد الشخص األيإيكي فقا لايؤشإاي اليدإ

في الملحق .1

 -5بالناب لاحااباي القائي  ،فهي تقا ال ن عيا :حااباي األشخاص الطبيعييا ،حااباي األشخاص
ارعتباإييا.أيا حااباي األشخاص الطبيعييا تقا بد إها ال

ال فئاي:

أ -الحااباي التي ر تحتاج إل يإا ع أ تحديد أ إبالغ يا ل تختاإ اليؤاا اليالي العإاالي يا
ه خالف ذلك.
ب -الحااباي ذاي القيي الينخف

.

ي -الحااباي ذاي القيي اليإتفع .
ي

الملحق  2تعإيفا يفصال عا ك يا ال الث فئاي لحااباي ارشخاص الطبيعييا القائي .

 -6بالناب ر إاءاي العناي ال ا ب الخاص بالحااباي ذاي القيي الينخف

 ،يإا ع الملحق .3

 -7بالناب ر إاءاي العناي ال ا ب الخاص بالحااباي ذاي القيي اليإتفع  ،يإا ع الملحق .4
 -8بالناب ر إاءاي العناي ال ا ب الخاص بحااباي ارفإاد ال ديدل ،يإا ع الملحق 5
 -9بالناب لاحااباي القائي لألشخاص ارعتباإييا فهي تقا ال فئتيا:
أ -حااباي كياا التي ر تحتاج إل يإا ع أ تحديد أ إبالغ يا ل تختاإ اليؤاا اليالي العإاالي
يا ه خالف ذلك.
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ب -حااباي كياا تخ ع لايإا ع .

ي
-10

الملحق  6تعإيفا يفصال عا ك يا الفئتيا.
بالناب ر إاءاي العناي ال ا ب الخاص بالحااباي القائي لالشخاص ارعتباإييا ،يإا ع

الملحق .7
بالناب ر إاءاي العناي ال ا ب الخاص بحااباي ارشخاص ارعتباإييا ال ديدل ،يإا ع

-11

الملحق 8
عا

-12

ييع اليؤاااي اليالي

أا تحص

عا

تا ي

إال

GIIN

Global

 Intermediary Identification Numberلدى دائإل اريإاداي الداخاي األيإيكي .
يطبق القان ا عا

-13

اليؤاااي اليالي العايا في العإاق هي اليطالب بالتصإيح بإات ناء

فإ عها شإكاتها خاإج العإاق .فأي فإع ليؤاا يالي ي
العإاق ،أيا فإع اليؤاا اليالي العإاالي الي

دل في العإاق تطبق ارتفاالي التي العها

د خاإج العإاق يصاإف ،شإكاي تأييا فيطبق

ارتفاالي الخاص بالباد اآلخإ ،فعا ابي الي ا يصإف الإافديا يؤاا يالي عإاالي تطبق ارتفاالي
التي العها العإاق ،أيا فإعه في لبناا فيطبق القان ا اريإيكي كيا ه .

ايت الإ ع إل البنك

اليإكزي العإاالي في حا ي ا ه أي يشكا تخص الزبائا في أي يؤاا يالي  ،تطاب اي احاي
د أي زب ا أيإيكي ال ناي ،

ينه ،بد إه يطاب يعا ياي يا اليؤاا اليالي  .في حا عد

فهذا ر يعني عد تا ي اليصإف أ عد بذ العناي ال ا ب أ أا اليصإف غيإ يعني بالي
عند

ع.

د زبائا لديه يؤشإاي بأنه أيإيكاا ل يتعا ن أ يصإح ا ل يت التأكد يا نايته

أيإيكاا أ غيإ أيإيكاا  ،ففي هذه الحال تإا يعا ياته إل

دائإل ال إيب األيإيكي بصفته

زبائا غيإ يتعا نيا.
-14

ع االب عد التنفيذ :عند عد ايت ا يؤاا يالي  ،بعد تبايغ البنك اليإكزي يا الب يصاح

الدخ اريإيكي  ،في حا عد تصحيح
تفإض

إيب بناب  %30عا

ع اليؤاا  ،فا ف تعتبإ كيؤاا غيإ يشاإك

بعض اليبالغ ال اإدل يا أيإيكا إل

يع احتيا االفا حااباي اليؤاا لدى اليؤاااي اليالي األخإى الييت ا .

4

عندها

اليؤاا اليالي في العإاق،

آلي نق اليعا ياي يا اليصإف إل

-15

دائإل ال إائب اريإيكي : IRS

 ك يؤاا يالي يا ا في  IRSيا اليفتإض أا تاتا بإيدا يا تاك الدائإل. -نظا

IDES

 International Data Exchange Serviceه النظا الذي ايت تباد

اليعا ياي يا خالله ينبغي تعييا شخص يإتبط Control Person

شخص بدي عنه

عندها يتعيا عا اليصإف التعإف عا هذا النظا .
 تعييا ي ظف يا تكن ل يا اليعا ياي  ITفي اليصإف ،يك ا ياؤبيإا ع البياناي عا األشخاص اليصإح عنه

عا التصإيح يق

ينبغي شإاء انظي لتشفيإ اليعا ياي يختص

حصإيا بقان ا فاتكا التي تإا إل ) IRSعا طإيق نظا  ،IDESفإا ل تكا يشفإل ا ف يت
إف ها يا الب ) . IRSعا اليصاإف اا تق
يتخصص اتق

بشإاء نظا التشفيإ هذا يا خال عشإل شإكاي

 IRSبارعالا عا اايائها لايصاإف.
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مالحق
ملحق  :1المؤشرات االمريكية
ي د ابع يؤشإاي تد عا احتيا اا يك ا الحااب حااي ايإيكي:
أ -تحديد حاي الحااب عا أنه ي اطنا أيإيكيا أ يقييا في ال رياي اليتحدل األيإيكي
ب -يؤشإ ا ح عا أا يح الييالد ه ال رياي

؛

اليتحدل؛

ي -عن اا بإيدي حالي أ يح إالاي حالي في ال رياي اليتحدل بيا في ذلك صند ق بإيد
أيإيكي ؛
ث -إال هاتف حالي في ال رياي

اليتحدل؛

ج -تعايياي الائي بتح ي األي ا إل حااب ي
ح -ت كي ااإي اليفع

د في ال رياي اليتحدل؛

حاليا أ ااط بالت اليع ااإي

اليفع

حاليا يين ح /يين ح لشخص

عن انه في ال رياي اليتحدل؛
خ -يك ا العن اا ال حيد الذي تحتفظ به اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق في يافها الخاص
بصاحب الحااب ه "ياا البإيد لعناي " أ "يت ارحتفاظ بالبإيد".
الي

في حال الحااب الفإدي

د يابقا ذ القيي األال  ،لا يعاي "ياا البإيد لعناي " كعالي أيإيكي يييزل إذا كاا

عن اا الشخص الذي ياا البإيد لعنايته ي د خاإج ال رياي اليتحدل أ إذا كاا يا ه
بخص ص العن اا ه "يت ارحتفاظ بالبإيد".

اإد



ملحق  :2فئات حسابات األشخاص الطبيعيين القائمة
أ-

الحسابات التي ال تحتاج إلى مراجعة أو تحديد أو إبالغ ما لم تختار المؤسسة العراقية ما هو

خالف ذلك

هي:

.1الحااب الفإدي الي

د يابقا بإصيد أ اليي ر تت ا ز  50,000د رإ أيإيكي اعتباإا

يا  30ي ني  /حزيإاا  2014يا ل يصبح حاابا ذ اليي يإتفع اعتباإا يا آخإ ي
عا  2015أ يا أي ان تق ييي رحق
6

.

يا

 .2الحااب الفإدي الي

د يابقا ا اء كاا عقد تأييا بقيي نقدي أ عقد بإيإاد ان ي

بإصيد أ اليي تباغ  250,000د رإ أيإيكي أ أال اعتباإا يا  30ي ني  /حزيإاا
 ،2014يا ل يصبح حاابا ذ اليي يإتفع اعتباإا يا آخإ ي

يا عا  2015أ يا أي

ان تق ييي رحق .
 .3الحااب الفإدي الي

د يابقا الذي يك ا عباإل عقد تأييا بقيي نقدي أ عقد بإيإاد

ان ي ،شإيط أا يك ا الان ا أ ل ائح العإاق أ ال رياي اليتحدل األيإيكي تينع بشك
فاع بيع عقد التأييا ذ القيي النقدي أ العقد ذ اإليإاد الان ي بالناب لايقيييا في
ال رياي اليتحدل.
.4حااب إيداع بقيي  50,000د رإ أيإيكي أ أال
ب-

.

الحسابات ذات القيمة المنخفضة هي :الحااباي الفإدي الي

دل يابقا بإصيد أ اليي

تت ا ز اعتباإا يا  30ي ني  /حزيإاا  2014يباغ  50,000د رإ أيإيكي  250,000د رإ
أيإيكي بالناب لعقد التأييا ذ القيي النقدي

أ العقد ذ اإليإاد الان ي  ،لكنها ر تت ا ز

 1,000,000د رإ أيإيكي.
ث-الحسابات ذات القيمة المرتفعة هي :الحااباي الفإدي الي

دل يابقا ذاي الإصيد أ القيي التي

تت ا ز  1,000,000د رإ أيإيكي اعتباإا يا  30ي ني  /حزيإاا  2014أ  31ديايبإ /كان ا
األ

 2015أ أي ان رحق .

ملحق  : 3اجراءات العناية الواجبة لحسابات األفراد القائمة ذات القيمة
المنخفضة
.1

البحث في السجالت اإللكترونية .ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تق

بيإا ع البياناي القابا لابحث إلكتإ نيا التي تحتفظ بها اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق لاكشف
عا أي يا اليؤشإاي األيإيكي اليدإ
.2

في الياحق

.1

إذا ل يت اكتشاف أي يا اليؤشإاي األيإيكي خال البحث اإللكتإ ني ،عندها ر يك ا يطا با

اتخاذ أي إ إاء آخإ إل أا يطإأ تغييإ يا في الظإ ف التي ينتج عنها إبط يؤشإ ايإيكي احد أ
أك إ بالحااب ،أ أا يصبح الحااب "حاابا ذ اليي يإتفع

7

".

.3

إذا ت اكتشاف أي يا اليؤشإاي األيإيكي خال البحث اإللكتإ ني ،أ إذا حدث تغييإ يا في

الظإ ف التي ينتج عنها إبط يؤشإ ايإيكي احد أ أك إ بالحااب ،ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ
التابع لاعإاق يعايا الحااب عا أنه حااب أيإيكي ،يا ل تختاإ اليؤاا تطبيق الفقإل التالي

أحد

ارات ناءاي ال اإدل في هذه الفقإل ييكا تطبيقها عا ذلك الحااب.
.4

ر يك ا يطا با يا اليؤاا اليالي التابع لاعإاق،عا الإغ يا اكتشاف يؤشإاي أيإيكي ،

يعايا الحااب عا أنه حااب أيإيكي في الحاري التالي

:



أ -عنديا تشيإ اليعا ياي الخاص بصاحب الحااب بشك

أا يح الييالد ه

ا ح إل

ال رياي اليتحدل ،تحص اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أ تك ا الد إا عي يا الب
بيا ياي:

تحتفظ با

 1إالإاإ ذاتي بأا صاحب الحااب ليس ي اطنا أيإيكيا أ يقييا في ال رياي اليتحدل
الد يك ا ذلك يذك إا عا ااتياإل  W-8ليصاح

لألغإاض ال إيبي

األيإيكي أ أيه ااتياإل أخإى يشابه يتفق عايها
2



از افإ غيإ أيإيكي أ

ت بي ي اطن صاحب الحااب أ

إيب الدخ

؛

يق أخإى لاتعإيف باله ي صادإل عا ه حك يي
نايته في باد آخإ غيإ ال رياي اليتحدل األيإيكي ؛



 3ناخ يا شهادل فقداا صاحب الحااب ل نايته األيإيكي  ،أ تفايإ ينطقي لألتي:


أ -ابب عد حيازل صاحب الحااب لي
ال ناي األيإيكي ؛
ب -ابب عد حص

تاك الشهادل عا

الإغ يا تنازل عا

أ

صاحب الحااب عا ال ناي األيإيكي عند ال

ردل.

ب -إذا كاني يعا ياي صاحب الحااب تحت ي عا عن اا بإيد أيإيكي حالي أ عن اا إالاي
أيإيكي ،أ

احد أ أك إ يا أإالا اله اتف الي

دل داخ ال رياي اليتحدل األيإيكي

هي أإالا اله اتف ال حيدل اليإتبط بالحااب ،تحص
أ تك ا الد إا عي يا الب

تحتفظ با

بيا

تك ا

اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق

ياي:

 1إالإاإ ذاتي بأا صاحب الحااب ليس ي اطنا أيإيكيا أ يقييا في ال رياي اليتحدل
لألغإاض ال إيبي

الد يك ا ذلك يذك إا عا ااتياإل  W-8ليصاح

الدخ األيإيكي أ أيه ااتياإل أخإى يشابه يتفق عايها ؛
8



إيب

 2دلي ي ّ ق ،عا النح اليعّإف في الفقإل ث يا القا الاادس يا هذا الياحق
األ  ،يفيد بأا صاحب الحااب غيإ

أيإيكي.

ت -إذا احت ي يعا ياي صاحب الحااب عا تعايياي الائي لتح ي أي ا إل حااب ي
داخ ال رياي اليتحدل ،تحص
تحتفظ با

الب

د

اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أ تك ا الد إا عي يا

بيا ياي:

 1إالإاإ ذاتي بأا صاحب الحااب ليس ي اطنا أيإيكيا أ يقييا في ال رياي اليتحدل
لألغإاض ال إيبي

الد يك ا ذلك يذك إا عا ااتياإل  W-8ليصاح

األيإيكي أ أيه ااتياإل أخإى يشابه يتفق عايها ؛
 2دلي ي ّ ق يفيد بأا صاحب الحااب غيإ



أيإيكي.

ث -إذا احت ي يعا ياي صاحب الحااب عا ت كي ااإي اليفع
ااإي اليفع

إيب الدخ

حاليا أ ااط بالت اليع

حاليا يين ح /يين ح لشخص لديه عن اا في داخ ال رياي اليتحدل ،أ كاا

العن اا ال حيد اليحدد لصاحب الحااب ه "ياا البإيد لعناي " أ "يت ارحتفاظ بالبإيد" ،أ
كاا لدى صاحب الحااب إال هاتف أيإيكي احد أ أك إ إذا كاا هناك أي ا إال هاتف غيإ
أيإيكي يإتبط بالحااب  ،تحص
يا الب

تحتفظ با

اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أ تك ا الد إا عي

بيا ياي:

 1إالإاإ ذاتي بأا صاحب الحااب ليس ي اطنا أيإيكيا أ يقييا في ال رياي اليتحدل
لألغإاض ال إيبي

الد يك ا ذلك يذك إا عا

ااتياإل  W-8ليصاح

الدخ األيإيكي أ أيه ااتياإل أخإى يشابه يتفق عايها ؛
 2دلي ي ّ ق يفيد بأا صاحب الحااب غيإ
.5

إيب

أ

أيإيكي.

إجراءات إضافية
 1ي ب بحا

 30ي ني  /حزيإاا  2016إكيا يإا ع الحااباي الفإدي الي

يابقا التي تعتبإ حااباي ذاي اليي أال يا أ

دل

الكشف عا أي عالياي أيإيكي

يييزل (مهلة إنقضت)
 2إذا حدث تغييإ يا في الظإ ف اليتعاق بحااب فإدي ي
اليي ينخف

د يابقا يعتبإ حاابا ذ

نتج عا ذلك التغييإ اكتشاف يؤشإ ايإيكي احد أ أك إ ،عندها ي ب

عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق يعايا الحااب عا أنه حااب أيإيكي يا
ل تنطبق عايه الفقإل الاابق .
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 3باات ناء حااباي اإليداع اليذك إل في الفقإل أ 4-يا الياحق  ،1تت يعايا أي حااب
فإدي الائ ت تحديده عا أنه حااب أيإيكي عا أنه حااب أيإيكي في ييع الان اي
الالحق  ،إر إذا ل يعد صاحب الحااب يعتبإ شخصا أيإيكيا يحددا.

لحسابات األفراد القائمة ذات القيمة

ملحق  : 4اجراءات العناية الواجبة
المرتفعة
.1

البحث في السجالت اإللكترونية .ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تق

بيإا ع البياناي القابا لابحث إلكتإ نيا التي تحتفظ بها اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق لاكشف
عا أي يا اليؤشإاي األيإيكي اليدإ
.2

في الياحق

البحث في السجالت الورقية .ي ب عا

.1

اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق ،فييا يتعاق

بالحااب ذ القيي اليإتفع  ،أا تإا ع كذلك الياف الإئياي الحالي لاعيي  ،ال ائق التالي اليإتبط
بالحااب ،إل الحد الذي تك ا فيه هذه ال ائق غيإ يت ين في الياف الإئياي الحالي لاعيي  ،تك ا
اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق الد حصاي عايها خال الخيس ان اي األخيإل ،ذلك بح ا عا
أي يا اليؤشإاي اريإيكي

:

أ -آخإ دلي ي ّ ق ت الحص
ب - آخإ عقد أ
ي - آخإ

عايه فييا يتعاق بالحااب؛

ائق لفتح

ائق ت الحص

الحااب؛

عايها ب ااط اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق بي ب

إ إاءاي يكافح غاي األي ا  /أعإف عيياك أ ألي أغإاض تنظييي
ث - ت كي ااإي اليفع
ج -أي تعايياي الائي
.3

حاليا أ ااط بالت اليع ااإي اليفع
ااإي اليفع

حاليا؛

أخإى؛


حاليا لتح ي األي ا .

االستفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العالقات .ي ب عا

لاعإاق ،عال ل عا البحث في الا الي اإللكتإ ني

اليؤاا اليالي اليباغ التابع

ال إالي اليذك إ أعاله ،يعايا أي حااب ذ اليي

يإتفع  ،ي ك إل يديإ عالالاي ،عا أنه حااب أيإيكي بيا في ذلك أي حااباي يالي ي يع يع
ذلك الحااب ذ القيي اليإتفع
شخص أيإيكي

إذا كاا لدى يديإ العالالاي يعإف فعاي بأا صا ب الحااب ه

يحدد.
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.4

تأثير العثور على عالمات أمريكية

مميزة.

أ -إذا ل يت اكتشاف أي يا اليؤشإاي األيإيكي خال اليإا ع اليعززل لاحااباي ذاي القيي
اليإتفع  ،ل يت تحديد الحااب عا أا صاحبه شخص أيإيكي ،عندها ر تك ا هناك حا
إل اتخاذ اليزيد يا اإل إاءاي إل أا يطإأ تغييإ يا عا الظإ ف ينتج عنه إبط يؤشإ
ايإيكي احد أ أك إ بالحااب.
ب -إذا ت اكتشاف أي يا اليؤشإاي األيإيكي خال اليإا ع اليعززل لاحااباي ذاي القيي
اليإتفع  ،أ إذا طإأ تغيّيإ رحق في الظإ ف ينتج عنه إبط يؤشإ ايإيكي احد أ أك إ
بالحااب ،عندها ي ب عا

اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق يعايا الحااب عا

أنه

حااب أيإيكي ،إر إذا اختاإي تطبيق الفقإل  4يا الياحق  3كاني أحدى ارات ناءاي ال اإدل
في تاك الفقإل الفإعي تنطبق عا ذلك الحااب.
ي -باات ناء حااباي اإليداع اليذك إل في الفقإل أ 4-يا الياحق  ،1تت يعايا أي حااب فإدي
الائ ت تحديده عا أنه حااب أيإيكي عا أنه حااب أيإيكي في ييع الان اي الالحق  ،إر
إذا ل يعد صاحب الحااب يعتبإ شخصا أيإيكيا يحددا.
-5

إجراءات إضافية قابلة للتطبيق على الحسابات ذات القيمة
أ -إذا كاا الحااب الفإدي الي

المرتفعة.

د يابقا ه حااب ذ اليي يإتفع اعتباإا يا 30

ي ني  /حزيإاا ( 2014مهلة إنقضت) ،ي ب عا

اليؤاا اليالي اليباغ التابع

لاعإاق ااتكيا إ إاءاي اليإا ع اليعززل فييا يتعاق بهذا الحااب بحا

 30ي ني /

حزيإاا ( 2015مهلة إنقضت)إذا ت تحديد هذا الحااب اعتيادا عا تاك اليإا ع
عا أنه حااب أيإيكي في  31ديايبإ /كان ا األ

 2014أ الب ذلك التاإيخ،

في ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تباغ اليعا ياي اليطا ب عا هذا
الحااب فييا يتعاق بعا  2014في التقإيإ األ
بشك ان ي بعد ذلك التاإيخ.



اليقد بشأا الحااب(مهلة إنقضت)،

في حال الحااب الذي يت تحديده عا أنه حااب

أيإيكي بعد  31ديايبإ /كان ا األ

 2014في  30ي ني  /حزيإاا  2015أ الب

ذلك التاإيخ ،فال يك ا يطا با يا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق إبالغ
اليعا ياي ح
ح

هذا الحااب فييا يتعاق بعا  ،2014لكا عايها إبالغ اليعا ياي

الحااب بشك ان ي بعد ذلك التاإيخ
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ب -إذا كاا الحااب الفإدي الي

د يابقا ر يعتبإ حاابا ذ اليي يإتفع اعتباإا يا 30

ي ني  /حزيإاا  ،2014لكنه يصبح حاابا ذ اليي يإتفع اعتباإا يا آخإ ي

يا

عا (2015مهلة إنقضت) أ يا أي ان تق ييي رحق  ،في ب عا اليؤاا اليالي
اليباغ التابع لاعإاق ااتكيا إ إاءاي اليإا ع اليعززل فييا يتعاق بذلك الحااب
خال ات أشهإ بعد آخإ ي
اليي يإتفع .

يا الان التق ييي التي يصبح فيها الحااب حاابا ذ

إذا ت تحديد هذا الحااب اعتيادا عا تاك اليإا ع عا أنه حااب

أيإيكي ،في ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تباغ اليعا ياي اليطا ب
عا ذلك الحااب فييا يتعاق بالعا الذي ت تحديده فيه عا

أنه حاابا أيإيكيا في

الان اي الالحق بشك ان ي بعد ذلك ،إر إذا ل يعد صاحب الحااب يعتبإ شخصا
أيإيكيا يحددا.
ي -ر يك ا يطا با يا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق بي إد اليايها بتطبيق
بإعادل تطبيق تاك

إ إاءاي اليإا ع اليعززل عا الحااب ذ القيي اليإتفع أا تق

اإل إاءاي يإل أخإى عا الحااب ذ القيي اليإتفع في أي ان رحق  ،باات ناء تنفيذ
اراتفااإ عا اليعإف الفعاي ليديإ العالالاي اليذك إ في الفقإل  3يا هذا الياحق.
ث -إذا طإأ تغييإ يا عا الحااب ذ القيي اليإتفع ينتج عنه إبط يؤشإ ايإيكي احد ا
اك إ ،عندها ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق يعايا الحااب عا أنه
حااب أيإيكي ،إر إذا اختاإي تطبيق الفقإل  4يا الياحق 3

كاني أحدى

ارات ناءاي ال اإدل في تاك الفقإل تنطبق عا ذلك الحااب.
ج -ي ب أا تطبق اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق إ إاءاي ل ياا اليا يديإ
العالالاي بتحديد أي تغييإ يحدث في ظإ ف الحااب .فإذا ت  ،عا ابي الي ا  ،إبالغ
يديإ العالالاي بـأا لدى صاحب الحااب عن انا بإيديا

ديدا في داخ

ال رياي

اليتحدل ،يك ا يطا با يا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تعاي العن اا
ال ديد عا أنه تغييإ في الظإ ف ،يك ا يطا با ينها ،إذا اختاإي تطبيق الفقإل 4
يا الياحق  ، 3الحص

يا صاحب الحااب عا ال ائق الينااب
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.

ملحق  :5اجراءات العناية الواجبة لحسابات االفراد الجديدة
أ -حسابات غير مطلوب مراجعتها أو تحديدها أو اإلبالغ عنها .فييا يتعاق ب ييع الحااباي الفإدي
ال ديدل ،ر يك ا يطا با يإا ع أ تحديد أ اإلبالغ عا الحااباي التالي عا أنها حااباي أيإيكي  ،يا
ل تختاإ اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق يا ه خالف ذلك:
 .1الحااب اإليداعي يا ل يت ا ز إصيد الحااب  50,000د رإ أيإيكي في نهاي أي ان تق ييي

.

 2.عقد التأييا ذ القيي النقدي يا ل تت ا ز القيي النقدي  50,000د رإ أيإيكي في نهاي أي ان
تق ييي .



ب -حسابات فردية جديدة أخرى .فييا يتعاق بالحااباي ال ديدل غيإ اليذك إل في الفقإل أ  ،فعند فتح
الحااب أ خال  90ي يا بعد انتهاء الان التق ييي التي يت الف فيها ذكإ الحااب في الفقإل أ يا
هذا القا  ،ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق الحص
زء يا

عا إالإاإ ذاتي ،ي ز أا يك ا

ائق فتح الحااب ،يايح لايؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق بتحديد يا إذا كاا صاحب

الحااب يقييا في ال رياي اليتحدل لألغإاض ال إيبي
يقييا في ال رياي اليتحدل لألغإاض ال إيبي حت
في نطاق اختصاص آخإ

لهذا الغإض ،يت اعتباإ الي اطا األيإيكي

إا كاا صاحب الحااب ه أي ا يقييا

إيبيا

التأكيد عا يعق لي هذا اإلالإاإ الذاتي اعتيادا عا اليعا ياي التي تحص

عايها اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق اليإتبط بفتح الحااب ،بيا في ذلك أي
بي ب إ إاءاي يكافح غاي األي ا  /أعإف

ائق يت

يعها

عيياك.

.1إذا أ بي اإلالإاإ الذاتي أا صاحب الحااب يقييا في ال رياي اليتحدل لألغإاض ال إيبي  ،ي ب
عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تعاي الحااب عا أنه حااب أيإيكي تحص عا
إالإاإ ذاتي يشي إال تعإيف دافع ال إائب لصاحب الحااب الد يك ا ذلك عا
ليصاح

ااتياإل W-9

إيب الدخ األيإيكي أ ااتياإل أخإى يشابه يت ارتفاق عايها.

.2إذا كاا هناك تغييإ في الظإ ف فييا يتعاق بحااب فإدي ديد يتابب في يعإف اليؤاا اليالي
اليباغ التابع لاعإاق ،أ في أا يك ا لديها ابب ليعإف  ،أا اإلالإاإ الذاتي األصاي غيإ صحيح أ
غيإ ي

ق به ،فإنه ر يك ا بإيكاا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق ارعتياد عا

الذاتي األصاي ي ب عايها الحص

عا إالإاإ ذاتي ي

اإلالإاإ

ق به يحدد يا إذا كاا صاحب الحااب

ي اطنا أيإيكيا أ يقييا في ال رياي اليتحدل لألغإاض ال إيبي  .إذا ل يكا بيقد إ اليؤاا اليالي
اليباغ التابع لاعإاق الحص

عا

إالإاإ ذاتي ي

حااب أيإيكي غيإ ي افق.
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ق به ،في ب عايها يعايا الحااب عا أنه

ملحق  :6فئتي حسابات األشخاص االعتباريين القائمة
أ -حسابات كيان غير مطلوب مراجعتها أو تحديدها أو اإلبالغ عنها .فييا يتعاق ب ييع حااباي الكياا
الي

دل يابقا ،أ عا نح ينفص  ،يا يتعاق بأي ي ي ع يحددل ب

الحااب الي

ح يا تاك الحااباي ،فإا

د يابقا لاكياا الذي يحت ي عا إصيد أ اليي ر تت ا ز  250,000د رإ أيإيكي

اعتباإا يا تاإيخ  30ي ني  /حزيإاا ( 2014مهلة إنقضت) ر يك ا يطا با يإا عته أ تحديده أ
اإلبالغ عنه عا

أنه حااب أيإيكي إل

أا يت ا ز إصيد الحااب أ الييته  1,000,000د رإ

أيإيكي ،يا ل تختاإ اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق يا ه خالف ذلك.
ب -حسابات كيان تخضع للمراجعة .ي ب يإا ع حااب الكياا الي

د يابقا الذي يت ا ز إصيده
د

أ الييته  250,000د رإ أيإيكي اعتباإا يا  30ي ني  /حزيإاا  ،2014حااب الكياا الي

يابقا الذي ر يت ا ز إصيده  250,000د رإ أيإيكي اعتباإا يا  30ي ني  /حزيإاا ،2014
لكا إصيد الحااب أ الييته تت ا ز  1,000,000د رإ أيإيكي اعتباإا يا آخإ ي
( 2015مهلة إنقضت)أ أي ان تق ييي رحق  ،تت اليإا ع

يا عا

فقا لإل إاءاي ال اإدل في الياحق .7

ملحق  : 7اجراءات العناية الواجبة لحسابات االشخاص االعتباريين القائمة
أ  -حسابات كيان مطلوب اإلبالغ عنها .فييا يتعاق بحااباي الكياا الي
الفقإل ب يا هذا القا  ،يت فقط يعايا الحااباي الي

دل يابقا اليذك إل في

دل في ح زل احد أ أك إ يا الكياناي التي

ت تحديدها عا أنها أشخاص أيإيكييا يحدديا ،أ في ح زل كياا أ نبي غيإ أيإيكي غيإ يالي اابي
لديه شخص يايطإ احد أ أك إ أيإيكي ال ناي أ يقي في ال رياي اليتحدل عا
أيإيكي .

عال ل عا ذلك ،يت يعايا الحااباي الي

أنها حااباي

دل في ح زل يؤاااي يالي غيإ يشاإك عا

أنها حااباي يطا ب اإلبالغ بالناب لها عا اليدف عاي الي يع

فقا رتفاالي اليؤاا اليالي األ نبي

.

ب -إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات الكيان المطلوب اإلبالغ عنها .بالناب لحااباي الكياا
الي

دل يابقا اليذك إل في الفقإل ب يا الياحق  ،6ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع

لاعإاق أا تطبق إ إاءاي اليإا ع التالي يا أ

تحديد يا إذا كاا الحااب في ح زل شخص أيإيكي

يحدد احد أ أك إ ،أ في ح زل كياا أ نبي غيإ يالي اابي لديه شخص يايطإ احد أ أك إ أيإيكي
ال ناي أ يقي في ال رياي اليتحدل األيإيكي  ،أ في ح زل يؤاااي يالي غيإ يشاإك
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:

 .1تحديد يا إذا كاا الكياا شخص أيإيكي

يحدد.

أ -يإا ع اليعا ياي اليحف ظ ألغإاض تنظييي أ ألغإاض تتعاق بعالالاي العيالء
بيا في ذلك اليعا ياي التي ت
أعإف عيياك يا أ
شخص أيإيكي.



يعها بي ب إ إاءاي يكافح غاي

األي ا /

تحديد يا إذا كاني اليعا ياي تشيإ إل أا صاحب الحااب

لهذا الغإض ،فإا اليعا ياي التي تشيإ إل أا صاحب الحااب ه

شخص أيإيكي تشي يكاا تأايس أ تنظي في ال رياي اليتحدل ،أ عن اا في
ال رياي
ب-

اليتحدل.

إذا أشاإي اليعا ياي إل أا صاحب الحااب ه شخص أيإيكي ،في ب عا

اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تعاي الحااب عا أنه حااب أيإيكي يا ل
تحص عا إالإاإ ذاتي يا صاحب الحااب ي ز أا يك ا ذلك عا
أ  W-9ليصاح
بشك يعق

ااتياإل W-8

إيب الدخ األيإيكي أ ااتياإه يشابه يتفق عايها  ،أ تقإإ

اعتيادا عا يا ي د في ح زتها يا يعا ياي أ اعتيادا عا يعا ياي

يت فإل بشك عاني ،بأا صاحب الحااب ليس شخصا أيإيكيا
 .2تحديد يا إذا كاا الكياا غيإ األيإيكي يؤاا يالي

يحددا.

.

أ -يإا ع اليعا ياي اليحف ظ ألغإاض تنظييي أ ألغإاض تتعاق بعالالاي العيالء
بيا في ذلك اليعا ياي التي ت
أعإف عيياك يا أ
يؤاا يالي
ب-

يعها بي ب إ إاءاي يكافح غاي

األي ا /

تحديد يا إذا كاني اليعا ياي تشيإ إل أا صاحب الحااب

.

إذا أشاإي اليعا ياي إل

أا صاحب الحااب ه يؤاا يالي  ،أ تحققي

اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق يا الإال التعإيفي العاليي ال ايط )(GIIN
لصاحب الحااب الي
بيصاح

د عا

الائي اليؤاااي اليالي األ نبي الينش إل الخاص

إيب الدخ األيإيكي  ،عندها ر يعتبإ الحااب حاابا أيإيكيا.



 .3تحديد يا إذا كاني اليؤاا اليالي يؤاا يالي غيإ يشاإك تخ ع اليدف عاي إليها إل
اإلبالغ الي يع الذي يتفق يع يتطاباي اتفاالي اليؤاا اليالي األ نبي

.

أ -ي ز لايؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق ،يع يإاعال الفقإل  3ب يا هذا
القا  ،أا تقإإ أا يا يح ز الحااب ه يؤاا يالي تابع لاعإاق أ يؤاا يالي
15

أخإى في نطاق اختصاص شإيك ،إذا يا الإإي اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق
بشك يعق

أا صاحب الحااب ييتاك ذلك ال

ال ايط ) (GIINلصاحب الحااب الي
الينش إل الخاص بيصاح
يت فإل بشك عاني أ ي
يك ا يناابا.



في ي

ع عا أااس الإال التعإيفي العاليي
د عا

الائي اليؤاااي اليالي األ نبي

إيب الدخ األيإيكي أ عا أااس أي يعا ياي أخإى
دل في ح زل اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق ،حابيا

هذه الحال  ،ر يك ا يطا با إ إاء اليزيد يا عياياي اليإا ع

أ التحديد أ اإلبالغ فييا يتعاق

بالحااب.

ب -إذا كاا صاحب الحااب ه يؤاا يالي تابع لاعإاق أ يؤاا يالي أخإى في
نطاق اختصاص شإيك تعاي يا الِب يصاح

إيب الدخ األيإيكي عا

أنها

يؤاا يالي غيإ يشاإك  ،عندها ر يك ا الحااب حاابا أيإيكيا ،لكا ي ب اإلبالغ
عا اليدف عاي اليقدي لصاحب الحااب بيا يتياش
اليالي األ نبي

يع يتطاباي اتفاالي اليؤاا

.

ي -إذا ل يكا صاحب الحااب يؤاا يالي تابع لاعإاق أ يؤاا يالي أخإى في
نطاق اختصاص شإيك ،في ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تعاي
صاحب الحااب عا أنه يؤاا يالي غيإ شإيك يت اإلبالغ عا اليدف عاي اليقدي
يع يتطاباي اتفاالي اليؤاا اليالي األ نبي يا ل تق اليؤاا

إليها بشك يتياش

اليالي اليباغ التابع لاعإاق بيا
 1الحص

ياي :

يا صاحب الحااب عا إالإاإ ذاتي ي ز أا يك ا ذلك عا
إيب الدخ األيإيكي أ ااتياإه يشابه يتفق

ااتياإل  W-8ليصاح

عايها بأنه يؤاا يالي أ نبي تعتبإ ييت ا أ يالك ياتفيد يعفي ذلك
عا

اليعّإف به هذاا اليصطاحاا في ل ائح

النح

األيإيكي ذاي الصا ؛

زاإل الخزان

أ

 2التحقق يا صح الإال التعإيفي العاليي ال ايط )(GIIN
الحااب الي
بيصاح

لصاحب

د عا الائي اليؤاااي اليالي األ نبي الينش إل الخاص

إيب الدخ األيإيكي

ذلك في حال اليؤاا اليالي األ نبي

اليشاإك أ اليؤاا اليالي األ نبي اليا ا التي تعتبإ ييت ا
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.

 .4تحديد يا إذا كاا الحااب الي

د في ح زل كياا أ نبي غيإ يالي ه حااب أيإيكي.

فييا يتعاق بصاحب الحااب الذي ييتاك حاابا لكياا ي

ل يت تحديد صاحب

د يابقا

الحااب عا أنه شخص أيإيكي يحدد أ يؤاا يالي  ،ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ
التابع لاعإاق تحديد يا ياي 1 :يا إذا كاا صاحب الحااب لديه أشخاص يايطإيا،
 2يا إذا كاا صاحب الحااب كيانا أ نبيا غيإ يالي اابي،

 3يا إذا كاا أي يا

األشخاص اليايطإيا التابعيا لصاحب الحااب ي اطنيا أيإيكييا أ يقيييا في ال رياي
اليتحدل.



عند اتخاذ ي

هذه القإاإاي ،ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق

أا تتبع الت يهاي ال اإدل في الفقإاي الفإعي التالي
الظإ ف القائي

بالتإتيب الينااب الذي يت افق يع

.

لاعإاق أا تعتيد ،ألغإاض تحديد األشخاص

أ -ي ز لايؤاا اليالي اليباغ التابع
اليايطإيا التابعيا لصاحب حااب يا ،عا يعا ياي ت
إ إاءاي يكافح غاي األي ا  /أعإف

يعها ارحتفاظ بها بي ب

عيياك.

ب -ي ب أا تحص اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق ،ألغإاض تحديد يا إذا كاا
صاحب الحااب كيانا أ نبيا غيإ يالي اابي ،عا إالإاإ ذاتي ي ز أا يك ا ذلك
عا

ااتياإل  W-8أ  W-9ليصاح

يتفق عايها يا صاحب الحااب لتحديد

إيب الدخ األيإيكي أ ااتياإه يشابه
عه ،يا ل يكا في ح زتها يعا ياي أ

تك ا هناك يعا ياي يت فإل بشك عاني ،تاتطيع بيقت اها أا تقإإ بشك يعق

أا

صاحب الحااب ه كياا أ نبي غيإ يالي ينتج.
لاعإاق،ألغإاض تحديد يا إذا كاا الشخص

ي -ي ز لايؤاا اليالي اليباغ التابع
اليايطإ التابع لكياا أ نبي غيإ يالي اابي ه ي اطا أيإيكي أ يقي في ال رياي
اليتحدل لألغإاض ال إيبي  ،عا يا
 1يعا ياي ت

ياي :

يعها ارحتفاظ بها بي ب إ إاءاي يكافح غاي األي ا /

أعإف عيياك في حال حااب الكياا الي
احد أ أك إ يا الكياناي غيإ األيإيكي
تت ا ز  1,000,000د رإ أيإيكي؛
 2إالإاإ ذاتي ي ز أا يك ا ذلك عا
إيب الدخ

د يابقا الي
غيإ اليالي

د في ح زل

بإصيد ا اليي ر

أ

ااتياإل  W-8أ  W-9ليصاح

األيإيكي أ ااتياإه يشابه يتفق عايها يا صاحب
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الحااب أ يا ذلك الشخص اليايطإ في حال حااب الكياا الي
يابقا الي
اليالي

د في ح زل احد أ أك إ يا الكياناي غيإ األيإيكي

بإصيد أ اليي تت ا ز  1,000,000د رإ

د
غيإ

أيإيكي .

ث -تت يعايا الحااب عا أنه حااب أيإيكي إذا كاا أي يا األشخاص اليايطإيا
التابعيا لكياا أ نبي غيإ يالي اابي ي اطنا أيإيكيأ أ يقييا في ال رياي اليتحدل
األيإيكي .
ج -ت اليي اليإا ع

اإل إاءاي اإل افي الينطبق عا

حااباي الكياا الي

دل

يابقا.

 1ي ب اتيا يإا ع حااباي الكياا الي

دل يابقا التي يت ا ز إصيدها

أ الييتها  250,000د رإ أيإيكي اعتباإا يا  30ي ني  /حزيإاا
 ،2014بحا

 30ي ني  /حزيإاا ( .2016مهلة

 2ي ب اتيا يإا ع حااباي الكياا الي

إنقضت)

دل يابقا التي ر يت ا ز إصيدها

أ الييتها  250,000د رإ أيإيكي اعتباإا يا  30ي ني  /حزيإاا
 ،2014لكنها تت ا ز  1,000,000د رإ أيإيكي اعتباإا يا 31
ديايبإ /كان ا األ

( 2015مهلة إنقضت)أ في أي ان رحق  ،خال

ات أشهإ يا بعد آخإ ي

في الان التق ييي التي ت ا ز فيها إصيد

الحااب أ الييته  1,000,000د رإ

أيإيكي .

 3إذا حدث تغييإ يا في الظإ ف اليتعاق بحااب الكياا الي

د يابقا

تابب في يعإف اليؤاا اليالي اليباغ التابع [لاعإاق] ،أ في أا يك ا
لديها ابب ليعإف  ،أا اإلالإاإ الذاتي أ أي ائق أخإى يإتبط بالحااب
غيإ صحيح أ غيإ ي

ق بها ،ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع

لاعإاق أا تعيد تحديد

ع الحااب فقا لإل إاءاي الينص ص في الفقإل

ث يا هذا القا

.
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ملحق  : 8اجراءات العناية الواجبة لحسابات االشخاص االعتباريين الجديدة
أ -حسابات كيان غير مطلوب مراجعتها أو تحديدها أو اإلبالغ عنها .فييا يتعاق ب ييع الحااباي
ح يا تاك الحااباي ،ر

ال ديدل لاكياا ،أ عا نح ينفص  ،فييا يتعاق بأي ي ي ع يحددل ب

يك ا يطا با أا تت يإا ع حااب بطاال اإلئتياا أ حااب تاهي ارئتياا الد اإ الذي يعاي يعايا
الحااب ال ديد لاكياا أ تحديده أ اإلبالغ عنه شإيط أا تنفذ اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق
التي تحتفظ بذلك الحااب الاياااي اإل إاءاي لينع إصيد الحااب اليديا لصاحب الحااب الذي
يت ا ز  50,000د رإ

أيإيكي.

ب -حسابات الكيان الجديدة األخرى .فييا يتعاق بحااباي الكياا ال ديدل غيإ اليذك إل في الفقإل أ،
ي ب أا تقإإ اليؤاا اليالي التابع لاعإاق يا إذا كاا صاحب الحااب 1 :شخصا أيإيكيا يحددا،
أ

 2يؤاا يالي تابع لاعإاق أ ليؤاا يالي في نطاق اختصاص شإيك ،أ

 3يؤاا يالي

أ نبي يشاإك أ يؤاا يالي أ نبي تعتبإ ييت ا أ يالك ياتفيد يعفي ذلك عا النح اليعإفه به
هذه اليصطاحاي في ل ائح زاإل الخزان األيإيكي ذاي الصا أ

 4كياا أ نبي غيإ يالي ينتج أ

كياا أ نبي غيإ يالي اابي.
.1

ي ز لايؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق ،يع يإاعال الفقإل الفإعي التالي  ،أا تقإإ

يا إذا كاا صاحب الحااب كيانا أ نبيا غيإ يالي ينتج ،أ يؤاا يالي تابع لاعإاق أ
يؤاا يالي أخإى في نطاق اختصاص شإيك ،إذا ااتطاعي اليؤاا اليالي اليباغ التابع
لاعإاق أا تقإإ بشك يعق

أا صاحب الحااب ييتاك ذلك ال

ع عا أااس الإال التعإيفي

العاليي ال ايط ) (GIINلصاحب الحااب أ عا أااس أي يعا ياي أخإى يت فإل بشك
عاني أ ي
.2

دل في ح زل اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق.



إذا كاا صاحب الحااب ه يؤاا يالي تابع لاعإاق أ يؤاا يالي أخإى في

نطاق اختصاص شإيك تعاي يا الِب يصاح

إيب الدخ األيإيكي عا أنها يؤاا يالي

غيإ يشاإك  ،عندها ر يك ا الحااب حاابا أيإيكيا ،لكا ي ب اإلبالغ عا اليدف عاي
اليقدي لصاحب الحااب بيا يتياش يع يتطاباي اتفاالي اليؤاا اليالي األ نبي
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.3



في ييع الحاري األخإى ،ي ب عا اليؤاا اليالي اليباغ التابع لاعإاق الحص

عا إالإاإ ذاتي يا صاحب الحااب كي تحدد
الذاتي ،تنطبق الق اعد التالي
أ-

ع صاحب الحااب.

:

إذا كاا صاحب الحااب شخصا أيإيكيا يحددا ،ي ب عا

اليباغ التابع لاعإاق أا تعاي الحااب عا أنه حااب
ب-



اعتيادا عا اإلالإاإ

اليؤاا اليالي

أيإيكي.

إذا كاا صاحب الحااب كيانا أ نبيا غيإ يالي اابي ،ي ب عا

اليؤاا

اليالي اليباغ التابع لاعإاق أا تحدد األشخاص اليايطإيا كيا ه يقإإ بي ب
إ إاءاي يكافح غاي األي ا  /أعإف عيياك ،ي ب أا تقإإ يا إذا كاا أي ينه ه
شخص أيإيكي أ يقي في ال رياي اليتحدل األيإيكي عا أااس اإلالإاإ الذاتي اليقد
يا صاحب الحااب أ ذلك الشخص.



ي ب عا

اليؤاا اليالي اليباغ التابع

لاعإاق أا تعاي ذلك الحااب عا أنه حااب أيإيكي إذا كاا أي شخص يا هذا القبي
ه ي اطا أيإيكي أ يقي في ال رياي
ي-

اليتحدل.

إذا كاا صاحب الحااب 1 :شخصا ر يعتبإ ي اطنا أيإيكيا يحددا ،أ

2

يؤاا يالي تابع لاعإاق أ يؤاا يالي أخإى في نطاق اختصاص شإيك ،يع
يإاعال الفقإل الفإعي ب  3ث يا هذا القا  ،أ

 3يؤاا يالي أ نبي يشاإك

أ يؤاا يالي أ نبي تعتبإ ييت ا أ يالك ياتفيد يعف  ،عا النح اليعّإف به هذه
اليصطاحاي في ل ائح زاإل الخزان األيإيكي ذاي الصا  ،أ
يالي ينتج ،أ

 4كيانا أ نبيا غيإ

 5كيانا أ نبيا غيإ يالي اابي ر يك ا أي يا أشخاصه اليايطإيا

ي اطنا أيإيكيا أ يقييا في ال رياي اليتحدل ،عندها ر يك ا الحااب حاابا أيإيكيا،
ر يك ا يطا با اإلبالغ عنه.
ث-

إذا كاا صاحب الحااب يؤاا يالي غيإ يشاإك

بيا في ذلك يؤاا يالي

تابع لاعإاق أ يؤاا يالي أخإى في نطاق اختصاص شإيك تت يعاياتها يا الِب
يصاح

إيب الدخ األيإيكي عا أنها يؤاا يالي غيإ يشاإك  ،عندها ر يك ا

الحااب حاابا أيإيكيا ،لكا ي ب اإلبالغ عا اليدف عاي اليقدي لصاحب الحااب بيا
يتياش يع يتطاباي اتفاالي اليؤاا اليالي األ نبي .
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