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 الملحق الثاني 

 

تُعامل الكيانات التالية معاملة المالكين المستفيدين المعفيين أو المؤسسات المالية التي تعتبر ممتثلة، حسب ما  

 .قد تقتضيه الحالة، وتكون الحسابات التالية مستثناة من تعريف الحسابات المالية
1

 

 

السلطات المختصة في  تم إبرامه بينيجوز تعديل هذا الملحق الثاني عن طريق اتفاق خطي مشترك ي

ليتضمن كيانات وحسابات إضافية تمثل مخاطرة منخفضة بالنسبة ( 1:  )والواليات المتحدة[ العراق]

الستخدامها من قبل مواطنون أمريكيون من أجل التهرب من دفع الضريبة األمريكية ولدي هذه الكيانات 

الواردة في هذا الملحق الثاني اعتباراً من تاريخ توقيع والحسابات خصائص مشابهة للكيانات والحسابات 

إلزالة كيانات وحسابات لم تعد، بسبب تغير الظروف،  تمثل مخاطرة منخفضة بالنسبة ( 2)االتفاقية، أو 

وتكون مثل هذه اإلضافة أو اإلزالة    .الستخدامها من قبل أشخاص أمريكيون من أجل التهّرب من الضرائب

في تاريخ التوقيع على االتفاق المشترك، ما لم يتم النص على ما هو خالف ذلك فما يتعلق سارية المفعول 

ويجوز ضم اإلجراءات المتعلقة بالتّوصل إلى ذلك االتفاق المشترك في اتفاقية مشتركة أو  ]   .بهذا األمر

  [.من االتفاقية 4من المادة  3ترتيب مشترك وارد في الفقرة 

 

تُعامل الكيانات التالية على أنها مؤسسات مالية غير    .ون المعفيون بخالف األموالالمالكون المستفيد  .1

من قانون ضريبة  1472و 1471ألغراض القسمين [ للعراق]مبلغة وكمالكين مستفيدين معفيين تابعين 

تجاري  مشتق من التزام يتم االحتفاظ به ألمر يتعلق بنشاط مالي بمبلغالدخل األمريكي، بخالف ما يتعلق 

  .من النوع الذي تنخرط فيه شركة تأمين محددة، أو مؤسسة حفظ، أو مؤسسة إيداع

 

وإلزالة أي شك، فإن [ )للعراق]، أو أي قسم سياسي فرعي تابع  [العراق]حكومة     .كيان حكومي  - أ

من ]ل ، أو أي وكالة أو هيئة مملوكة بالكام(ذلك يشمل الوالية أو المحافظة أو المقاطعة أو البلدية

بالكيان الحكومي التابع "ويُشار إلى كل منها )أو أي واحد أو أكثر مما سبق ذكره [ العراق

وتتكون هذه الفئة من األجزاء المتكاملة والكيانات الخاضعة للسيطرة واألقسام السياسية     [".للعراق]

   [.للعراق]الفرعية التابعة 

 

                                                      
1
اف المذكورة في هذا الملحق الثاني هي ملخص  للوائح النهائية لوزارة الخزانة األمريكية وتشمل التعديالت على إن األوص]  

إن وزارة الخزانة األمريكية لم تعد تنوي أن     .اللوائح النهائية التي تكون وزارة الخزانة األمريكية مستعدة للموافقة عليها

التفاقيات الحكومية الدولية المستقبلية فئات الكيانات أو الحسابات التي تناولتها تدرج بشكل منفصل في الملحق الثاني ل

وعالوة على ذلك، فإن وزارة الخزانة األمريكية لم تعد تعتزم إدراج المنظمات أو .  األوصاف المذكورة في هذه الوثيقة

إلى ( 2)كيانات موصوفة في الفقرات الفرعية من بهذه األنواع من ال    .الكيانات غير الربحية التي ال تعتبر مؤسسات مالية

وتعكس األوصاف الواردة في هذا الملحق الثاني  المشاورات المكثفة مع   .من القسم السادس من الملحق األول( 4)ب

عنصر المؤسسات المالية والحكومات، وبالتالي، فإنه ال يمكن إدخال المزيد من التعديالت عليها فقط من أجل تسهيل أو حذف 

على سبيل المثال، فيما يتعلق بشرط أن يكون لدى المؤسسة المالية التي لديها قاعدة من العمالء المحليين )معين من وصف ما 

بالمئة من حساباتها المالية على األقل من حيث القيمة  في حوزة مقيمين اعتباراً من آخر يوم من السنة التقويمية السابقة  98

، فإن  وزارة الخزانة األمريكية  لن توافق على "من القسم الثالث من هذا الملحق الثاني( أ)ي الفقرة وفقاً للنص الوارد ف"

إال أن وزارة الخزانة األمريكية مستعدة لمناقشة تطبيق هذا الملحق الثاني على كيانات أو حسابات ال تفي   (.تطبيق نسبة أقل

ء من هذه المناقشة، يجب على الدولة الشريكة في االتفاقية أن تقدم وكجز.  بجميع الشروط الخاصة بوصف معين وارد هنا

لوزارة الخزانة األمريكية وصفاً محدداً مكتوباً بالشروط التي تم الوفاء بها، وتلك التي لم يتم الوفاء بها، ويجب عليها أن تبين 

 .[  منخفضة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وجود شرط بديل يوفر تأكيداً مساوياً بأن ذلك الكيان أو الحساب يمثل مخاطرة
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نظمة أو وكالة أو مكتب أو صندوق تمويل أو يعني أي شخص أو م[ للعراق]تابع  جزء متكامل .1

ًً كان تعيينه، يشكل سلطة حاكمة تابعة  ويجب أن تدخل [.   للعراق]هيئة أو أي كيان آخر، أياَ

، [للعراق]اإليرادات الصافية للسلطة الحاكمة في حسابها الخاص أو في حسابات أخرى تابعة 

أو  حكوميالجزء المتكامل أي فرد وال يشمل  .   وال يؤول أي جزء لمصلحة أي شخص خاص

 .  مسؤول  أو إداري يعمل بشكل خاص أو شخصي

 

أو، بخالف ذلك، يشكل كياناً [ العراق]كيان خاضع للسيطرة يعني كياناً منفصالً شكلياً عن   .2

  :قضائياً منفصالً، شريطة

 

نات الحكومية  أن يكون الكيان مملوكاً بالكامل ومسيطر عليه من قبل واحد أو أكثر من الكيا  - أ

سواء بشكل مباشر أو من خالل واحد أو أكثر من الكيانات الخاضعة [ للعراق]التابعة 

   للسيطرة؛

 

تدخل اإليرادات الصافية للكيان في حسابه الخاص أو في حسابات واحد أو أكثر من الكيانات  - ب

   و ، وال يؤول  أي جزء من دخله لمصلحة أي شخص خاص؛[للعراق]الحكومية التابعة 

 

عند حلّه أو [ للعراق]تُستثمر أصول الكيان في واحد أو أكثر من الكيانات الحكومية التابعة  - ت

   .تصفيته

 

الذين ال يؤول الدخل إلى مصلحة أشخاص عاديين إذا كان هؤالء األشخاص هم المستفيدون   .3

علق برعاية لجمهور العام وتتلصالح ابرنامج حكومي ونشاطات ذلك البرنامج تُمارس  يستهدفهم

 .مشتركة أو تتصل بإدارة أحد جوانب الحكومة
2 
وعلى الرغم مما سبق ذكره، فإن الدخل يعتبر   

أنه يؤول لمنفعة أشخاص عاديين إذا اشتُق هذا الدخل من استخدام كيان حكومي ما من أجل 

ممارسة نشاط تجاري، مثل النشاط المصرفي التجاري الذي يقدم خدمات مالية إلى أشخاص 

  .عاديين

 

وتشمل هذه الفئة     .أي منظمة دولية أو وكالة أو هيئة مملوكة بالكامل للمنظمة الدولية   .منظمة دولية  - ب

تكون مكونة ( 1( )بما في ذلك المنظمة التي تتجاوز حدود الوالية الوطنية)أي منظمة حكومية دولية 

رئيسي سارية المفعول مع  لديها اتفاقية مقر( 2)بشكل أساسي من حكومات غير أمريكية؛ و

  .ال يؤول دخلها لمصلحة أشخاص عاديين( 3)؛ و [العراق]

 

مؤسسة تكون بحكم القانون أو مرسوم حكومي سلطة أساسية، بخالف حكومة    .بنك مركزي  - ت

ويجوز أن تشمل مثل هذه المؤسسة     .ذاتها، تقوم بإصدار أدوات بغرض تداولها كعملة[ العراق]

، سواء كانت مملوكة كلياً أو جزيئا أو غير مملوكة من قبل [العراق]ن حكومة هيئات مستقلة ع

 [.العراق]

                                                      
2
إال أن دخل صندوق    .عموماً ستعتبر نشاطات برنامج الضمان االجتماعي الوطني أنها يتم تقديمها لعامة الناس فيما يتعلق بالرعاية المشتركة]   

نه يؤول إلى شخص عادي، على الرغم من أنه يجوز أن يظل المعاشات المؤسس لتقديم مزايا متعلقة بالتقاعد لموظفي الحكومة، فسوف يعتبر عموماً بأ

  .[من القسم الثاني من هذا الملحق الثاني( ث)صندوق المعاشات يُعامل على انه مالك مستفيد معفي بموجب الفقرة 
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تُعامل الكيانات التالية على أنها مؤسسات مالية     .صناديق مؤهلة ألن تعتبر مالكين مستفيدين معفيين .2

من  1472 و 1471، وكمالك مستفيد معفي لألغراض الواردة في القسمين [للعراق]غير مبلغة تابعة 

  :قانون ضريبة الدخل األمريكي

 

، شريطة [العراق]صندوق تقاعد مؤسس في  .  صندوق تقاعد مؤهل بموجب اتفاقية ضريبة دخل] - أ

والواليات [ العراق]أن الصندوق يحق له االستفادة من مزايا بموجب اتفاقية ضريبة دخل مبرمة بين 

أو يحق له الحصول على )اخل الواليات المتحدة المتحدة األمريكية بشأن الدخل المشتق من مصادر د

ويفي بأي قيود مطبقة على شروط [ العراق]كمقيم في ( تلك المزايا إذا أشتق أي دخل من هذا القبيل

 [.المزايا، ويعمل الصندوق بشكل أساسي إلدارة أو تقديم مزايا للتقاعد
3

 

 

لتقديم مزايا متعلقة بالتقاعد أو [ راقالع]صندوق يتم تأسيسه في    .واسع المشاركةصندوق تقاعد   - ب

أو أشخاص )اإلعاقة أو الوفاة أو أي مزيج منها وذلك لمستفيدين هم موظفون حاليون أو سابقون 

مقابل  ذلكيعملون لدى واحد أو أكثر من أصحاب العمل، و( معينون من قبل هؤالء الموظفين

  :الخدمات التي يقومون بتقديمها، شريطة أن الصندوق

 

    يكون لديه مستفيد واحد له حق في أكثر من خمسة بالمائة من أصول الصندوق؛ال  .1

 

يخضع للوائح الحكومية ويقدم معلومات سنوية عن مستفيديه إلى السلطات الضريبية ذات الصلة  .2

   ؛ و[العراق]في 

 

   :يفي بواحد من الشروط التالية على األقل  .3

 

بموجب [ العراق]ئب على دخل االستثمارات في أن يكون الصندوق معفى عموماً من الضرا  - أ

   بسبب وضعه كبرنامج للتقاعد أو المعاش؛ أو[ العراق]قوانين 

 

بخالف تحويالت األصول )بالمائة على األقل من إجمالي مساهماته  50أن الصندوق يتلقى   - ب

قاعد من هذا القسم أو من حسابات الت( ث)إلى ( أ)من برامج أخرى مذكورة في الفقرات من 

من ( من القسم الخامس من هذا الملحق الثاني( 1)أو المعاش الواردة في الفقرة الفرعية أ

 أوأصحاب العمل الراعين له؛ 

 

إال عند وقوع أحداث معينة  بهامن الصندوق مسموحاً  تكون التوزيعات أو المسحوباتال  - ت

على صناديق التقاعد  باستثناء  تدوير التوزيعات)تتعلق بالتقاعد أو اإلعاقة أو الوفاة 

من هذا القسم أو حسابات التقاعد أو المعاش المذكورة ( ث)إلى ( أ)المذكورة في الفقرات من 

الغرامات على  طبقأو ت  ، (من القسم الخامس من هذا الملحق الثاني( 1)في الفقرة الفرعية أ

  قبل وقوع تلك األحداث؛ أو يتم القيام بهاالتي  المسحوباتأو  التوزيعات

 

                                                      
3
حسابات األجنبية والواليات المتحدة لديهما اتفاقية ال يتم إدراج هذه الفقرة إال إذا كانت الدولة الشريكة في اتفاقية  تطبيق قانون االمتثال الضريبي لل]   

  .[سارية خاصة بضريبة الدخل تحتوي على هذا البند
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التي يقدمها الموظفون ( بخالف مساهمات تعويض معينة مسموح بها)المساهمات  تكون  - ث

 50,000أو قد ال تتجاوز  الذي يكتسبه الموظفإلى الدخل  بالرجوعمحدودة  للصندوق

مع تطبيق القواعد المنصوص عليها في الملحق األول والخاصه دوالر أمريكي في السنة، 

  .لةبتجميع الحساب وتحويل العم

 

لتقديم مزايا متعلقة بالتقاعد أو [ العراق]صندوق يتم تأسيسه في    .المشاركة صندوق تقاعد محدود  - ت

أو أشخاص معينون من قبل هؤالء )اإلعاقة أو الوفاة لمستفيدين هم موظفون حاليون أو سابقون 

يقومون  مقابل الخدمات التي وذلكيعملون لدى واحد أو أكثر من أصحاب العمل، ( الموظفين

  :بتقديمها، شريطة

 

 مشاركاً؛  50أن يكون عدد المشاركين بالصندوق أقل من   .1

 

أن يكون الصندوق تحت رعاية واحد أو أكثر من أصحاب العمل، وال يكون أصحاب العمل   .2

   .كيانات استثمارية أو كيانات أجنبية غير مالية سلبية

 

بخالف تحويالت األصول من )ق إن تكون مساهمات الموظف وصاحب العمل في الصندو  .3

من هذا القسم أو حسابات التقاعد ( أ)صناديق التقاعد المؤهلة بحكم االتفاقية والمذكورة في الفقرة 

محدودة ( من القسم الخامس من هذا الملحق الثاني( 1)أو المعاش المذكورة في الفقرة الفرعية أ 

   ، على التوالي؛يحصل عليهاللموظف والمكافآت التي  المكتسب الدخلبالرجوع إلى 

 

بالمائة من أصول  20الحصول على أكثر من [ العراق]إن ال يحق للمشاركين غير المقيمين في   .4

 الصندوق؛ و 

 

أن يخضع الصندوق للوائح الحكومية ويقدم معلومات سنوية عن مستفيديه إلى السلطات  .5

 [.العراق]الضريبية ذات الصلة في 

 

بواسطة مالك مستفيد معفي [ العراق]صندوق يتم تأسيسه في    .تفيد معفيصندوق المعاش لمالك مس  - ث

من أجل تقديم مزايا متعلقة بالتقاعد أو اإلعاقة أو الوفاة لمستفيدين أو مشاركين هم موظفون حاليون 

أو ليسوا موظفين ( أو أشخاص معينون من قبل هؤالء الموظفين)أو سابقون لدى مالك مستفيد معفي 

سابقين، إذا كانت المزايا المقدمة لمثل هؤالء المستفيدين أو المشاركين هي مقابل خدمات  حاليين أو

 .شخصية يتم  تقديمها للمالك المستفيد المعفي

 

هو كيان يعتبر مؤسسة مالية تابعة    .كيان استثماري مملوك كلياً من قبل مالكين مستفيدين معفيين  - ج

طة أن كل حائز لحصة مباشرة في الكيان هو مالك مستفيد فقط ألنه كيان استثماري، شري[ للعراق]

فيما يتعلق بقرض تم )معفي، وكل حائز لفائدة دين في ذلك الكيان هو إما أن يكون مؤسسة إيداع 

  .أو مالك مستفيد معفي( تقديمه إلى ذلك الكيان

 

. تبر ممتثلةمالية  صغيرة أو ذات نطاق محدود تكون مؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية تع مؤسسات .3

يتم معاملتها على أنها مؤسسات [ للعراق]المؤسسات المالية التالية هي مؤسسات مالية غير مبلغة تابعة  
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ممتثلة، حسب ما قد تقتضية  تعتبرمالية أجنبية مسجلة تعتبر ممتثلة أو مؤسسات مالية أجنبية معتمدة 

   .ريكيمن قانون ضريبة الدخل األم 1471الحالة، ألغراض القسم رقم 

 

إن المؤسسة المالية التي تفي بالشروط     .مؤسسة مالية مسجلة ذات قاعدة من العمالء المحليين  - أ

يتم معاملتها كمؤسسة مالية أجنبية مسجلة تعتبر [ للعراق]التالية هي مؤسسة مالية غير مبلغة تابعة 

  :من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471ممتثلة ألغراض القسم رقم 

 

ب أن تكون المؤسسة المالية مرخصة ومنظمة على أنها مؤسسة مالية بموجب قوانين يج  .1

    ؛[العراق]

 

ولهذا  [.  العراق]يجب أن ال يكون لدى المؤسسة المالية مكاناً ثابتاً لممارسة نشاطها خارج   .2

لمالية الغرض، فإن المكان الثابت ال يشمل مكاناً غير معلن عنه للجمهور وتمارس منه المؤسسة ا

 وظائف دعم إداري فقط،؛

 

ولهذا  .  [العراق]يجب على المؤسسة المالية أن ال تجتذب عمالء أو اصحاب حسابات من خارج   .3

[ العراق]الغرض، لن تعتبر المؤسسة المالية قد أجتذبت عمالء أو اصحاب حسابات من خارج 

طة أن هذا الموقع ال يذكر على تقوم بتشغيل موقع الكتروني، شري( أ: )لمجرد أن المؤسسة المالية

نحو محدد أن المؤسسة المالية تقدم حسابات أو خدمات مالية لغير المقيمين، وبخالف ذلك، ال 

في اإلعالم المطبوع أو  تعلن( ب)تستهدف أو تجتذب عمالء أو أصحاب حسابات أمريكيين، أو 

ولكنها قامت [ العراق] في محطة إذاعية أو تلفزيونية أنها وزعت أو بثت بشكل أساسي داخل

أيضاً بشكل عارض بالتوزيع أو البث في دول أخرى، شريطة أن اإلعالن ال يذكر على نحو 

محدد أن المؤسسة المالية تقدم حسابات أو خدمات مالية لغير المقيمين، وبخالف ذلك، ال 

   تستهدف أو تجتذب عمالء أو أصحاب حسابات أمريكيين؛

 

تحديد أصحاب الحسابات [ العراق]المؤسسة المالية بموجب قوانين  يكون مطلوباً من يجب أن  .4

المقيمين ألغراض إما اإلبالغ عن المعلومات أو استقطاع الضريبة المتعلقة بالحسابات المالية 

لمكافحة  [بالعراق]التي يحوزها المقيمون أو ألغراض الوفاء بمتطلبات العناية الواجبة الخاصة 

 ؛ غسيل األموال

 

بالمائة على األقل من الحسابات المالية من حيث القيمة والمحفوظة من  98أن تكون نسبة يجب   .5

بما في )السنة التقويمية السابقة  في حوزة مقيمين  فيقبل المؤسسة المالية اعتباراً من آخر يوم 

؛[ ]العراق]في ( ذلك مقيمين يعتبرون كيانات
4

   

 

، أو قبل ذلك التاريخ، 2014تموز / ألول من يوليوفي ا يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية،  .6

سياسات وإجراءات تتماشى مع تلك المنصوص عليها في الملحق األول، من أجل منع المؤسسة 

مؤسسة مالية غير مشاركة ومن أجل مراقبة ما إذا كانت  أليالمالية من توفير حساب مالي 

ألي شخص أمريكي محدد غير مقيم في المؤسسة المالية تقوم بفتح أو االحتفاظ بحساب مالي 

وقت افتتاح الحساب [ العراق] بما في ذلك الشخص األمريكي الذي كان مقيماً في[ )العراق]
                                                      

4
سابات األجنبية ال يتم ضم اللغة المكتوبة بين القوسين إال عندما تكون الدولة الشريكة في اتفاقية التعاون لتسهيل تطبيق قانون االمتثال الضريبي للح]  

  .[حاد األوربيدولة عضو في االت
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أو أي كيان أجنبي غير مالي سلبي لديه أشخاص [( العراق]المالي ولكن فيما بعد لم يعد مقيماً في 

    ؛[العراق]يكيين غير مقيمين في  مسيطرون هم مقيمون في الواليات المتحدة أو مواطنين أمر

 

يجب أن تنص مثل تلك السياسات واإلجراءات على أنه إذا ما تم  تحديد أي حساب مالي في   .7

أو في حوزة كيان أجنبي غير مالي سلبي [ العراق]حوزة شخص أمريكي محدد غير مقيم في 

ريكيون غير مقيمين في مواطنون أمهم لديه أشخاص مسيطرون مقيمون في الواليات المتحدة أو 

، فيجب على المؤسسة المالية اإلبالغ عن مثل هذا الحساب المالي على النحو الذي [العراق]

أو القيام بإغالق مثل [ للعراق]يكون مطلوباً إذا كانت المؤسسة المالية مؤسسة مالية مبلغة تابعة 

  هذا الحساب المالي؛

 

ق بالحساب الموجود مسبقاً والموجود في حوزة فرد غير يجب أن تقوم المؤسسة المالية، فيما يتعل  .8

أو الموجود في حوزة كيان ما، بمراجعة تلك الحسابات الموجودة مسبقاً وفقاً [ العراق]مقيم في 

لإلجراءات المنصوص عليها في الملحق األول والتي تنطبق على الحسابات الموجودة مسبقاً من 

الي في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، ويجب أجل تحديد أي حساب أمريكي أو حساب م

على النحو الذي يكون مطلوباً إذا كانت المؤسسة المالية  عليها اإلبالغ عن ذلك الحساب المالي 

  أو القيام بإغالق مثل هذا الحساب المالي؛[ للعراق]مؤسسة مالية مبلغة تابعة 

 

مؤسسة مالية في  نفسه وهو مالية مؤسسةتابع لذو صلة كل كيان  تأسيس أو تنظيميجب  .9

( ث)إلى ( أ)، باستثناء أي كيان ذو صله يكون صندوق تقاعد مذكور في الفقرات من [العراق]

من القسم الثاني من هذا الملحق الثاني، ويجب على الكيان أن يفي بالشروط المنصوص عليها 

   ؛(أ)في هذه الفقرة 

 

ممارسات تميز ضد فتح حسابات مالية أو يجب أال يكون لدى المؤسسة المالية سياسات أو  .11

 ؛ و[العراق]االحتفاظ بها بالنسبة لألفراد الذين يكونون أشخاصاً أمريكيين محددين ومقيمين في 

 

من القسم السادس من ( ت)يجب أن تفي المؤسسة المالية بالشروط المنصوص عليها في الفقرة   .11

  .هذا الملحق الثاني

 

المالية التي تفي بالشروط التالية مؤسسة مالية غير مبلغة  تابعة  تعتبر المؤسسة   .مصرف محلي - ب

ويتم معاملتها على أنها مؤسسة مالية أجنبية معتمدة تعتبر ممتثلة وذلك ألغراض القسم رقم [ للعراق

  :من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471

 

( أ)إما [ العراق]ين وهي مرخصة ومنظمة بموجب قوان)أن تعمل المؤسسة المالية فقط بوصفها  .1

  إتحاد ائتماني أو منظمة ائتمانية تعاونية مشابهة تعمل بدون ربح؛( ب)مصرف، أو 

 

أن يتكون نشاط المؤسسة المالية بشكل أساسي، في حالة المصرف، من استالم اإليداعات من  .2

م عمالء تجزئة ليس لهم صلة ببعضهم البعض وتقديم القروض لهؤالء العمالء، أو من استال

اإليداعات من األعضاء في حالة االتحاد االئتماني أو المنظمة اإلئتمانية التعاونية المشابهة، 

شريطة أن ال يمتلك أي عضو أكثر من خمسة في المائة من األسهم في ذلك االتحاد االئتماني أو 

 تلك المنظمة االئتمانية التعاونية؛ في
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من هذا ( 3)و أ( 2)يها في الفقرة الفرعية أأن تفي المؤسسة المالية بالشروط المنصوص عل .3

القسم، شريطة أنه، باإلضافة إلى القيود الواردة على الموقع اإللكتروني المذكور في الفقرة 

 من هذا القسم، فإن الموقع اإللكتروني ال يسمح بفتح حساب مالي؛( 3)الفرعية أ

 

صول في ميزانيتها العمومية، وأن ال مليون دوالر كأ 175أن ال تمتلك المؤسسة المالية أكثر من   .4

مليون دوالر  500تمتلك المؤسسة المالية وأي كيانات أخرى تابعة لها، مجتمعين،  أكثر من 

  كإجمالي أصول مسجلة على ميزانيتهم العمومية الموحدة أو المجمعة؛ و

 

، ذو صلةن ، ويجب على أي كيا[العراق]مؤسساً أو منظماً في  ذو صلةيجب أن يكون أي كيان   .5

( أ)يكون مؤسسة مالية، باستثناء أي كيان ذو صلة يكون صندوق تقاعد  مذكور في الفقرات من 

من القسم الثاني من هذا الملحق الثاني أو مؤسسة مالية لديها فقط حسابات منخفضة ( ث)إلى 

الفقرة من هذا القسم، أن يفي بالشروط المنصوص عليها في هذه ( ت)القيمة مذكورة في الفقرة 

    (.ب)

 

والتي [ للعراق]تعتبر المؤسسة المالية التابعة    .مالية لديها فقط حسابات ذات قيمة منخفضة مؤسسة - ت

ويتم معاملتها على أنها مؤسسة مالية [ للعراق]تفي بالشروط التالية مؤسسة مالية غير مبلغة  تابعة 

  :من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471أجنبية معتمدة تعتبر ممتثلة وذلك ألغراض القسم رقم 

 

  أن المؤسسة المالية ليست كياناً استثمارياً،  .1

 

أن ال يتجاوز رصيد أو قيمة أي حساب مالي في حوزة المؤسسة المالية أو أي كيان ذو صلة   .2

دوالر، تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في الملحق األول بالنسبة لتجميع الحساب  50,000

 ؛ و  وتحويل العملة

 

مليون دوالر كأصول في ميزانيتها العمومية، وأن ال  50أن ال تمتلك المؤسسة المالية أكثر من   .3

مليون دوالر  50تمتلك المؤسسة المالية وأي كيانات أخرى تابعة لها، مجتمعين،  أكثر من 

    .كإجمالي أصول مسجلة على ميزانيتهم العمومية الموحدة أو المجمعة

 

والتي تفي [ للعراق]تعتبر المؤسسة المالية التابعة     .بطاقات اإلئتمان مسجلة ومؤهلة منظمة إلصدار  - ث

ويتم معاملتها على أنها مؤسسة مالية أجنبية [ للعراق]بالشروط التالية مؤسسة مالية غير مبلغة  تابعة 

  :من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471مسجلة تعتبر ممتثلة وذلك ألغراض القسم رقم 

 

المؤسسة المالية هي مؤسسة مالية فقط ألنها تقوم بإصدار بطاقات إئتمان وتقبل  أن تكون  .1

اإليداعات فقط عندما يقوم العميل بدفع مبلغ يتجاوز الرصيد المستحق على بطاقته وال يتم إعادة 

   الفائض في الدفع إلى العميل فوراً؛

 

أو قبل ذلك التاريخ، بتطبيق  2014تموز / يوابتداًء من األول من يول تقوم المؤسسة المالية،  .2

ألف دوالر، أو لضمان رد  50,000سياسات وإجراءات إما لمنع قيام العميل بإيداع مبلغ يتجاوز 

يوماً، ويتم في كل حالة تطبيق  60ألف دوالر إلى العميل خالل  50,000أي إيداع يتجاوز 
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ولهذا     .بتجميع الحساب وتحويل العملة القواعد المنصوص عليها في الملحق األول فيما يتعلق

الغرض فإن إيداع العميل ال يشير إلى أرصدة اإلئتمان في الرسوم المتنازع عليها،  ولكنه يشمل 

  أرصدة االئتمان التي تنتج عن إعادة البضائع؛ و

 

 من القسم السادس من( ت)يجب أن تفي المؤسسة المالية بالشروط المنصوص عليها في الفقرة   .3

  .هذا الملحق الثاني

 

إن المؤسسات     .كيانات استثمارية مؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية تعتبر ممتثلة وقواعد خاصة أخرى .4

[ للعراق]من هذا القسم هي مؤسسات مالية غير مبلغة تابعة ( ج)إلى ( أ)المالية المذكورة في الفقرات من 

تعتبر ممتثلة، حسب ما قد تقتضيه الحالة، ألغراض  يتم معاملتها على أنها مؤسسات مالية أجنبية مسجلة

من هذا القسم تقدم ( ح)إضافة إلى ذلك، فإن الفقرة     .من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471القسم رقم 

     .قواعد خاصة قابلة للتطبيق على الكيان االستثماري

 

إذا كان األمين على [ العراق] ئتمان تم تأسيسه بموجب قوانينا   .موثق من قبل األمينئتمان ا  - أ

، أو أو مؤسسة مالية أجنبية مبلغة وفقاً للنموذج األولهو مؤسسة مالية أمريكية مبلغة،  االئتمان

مؤسسة مالية أجنبية مشاركة وتقوم باإلبالغ عن جميع المعلومات المطلوب اإلبالغ عنها عمالً 

ويكون مثل هذا االئتمان    .وجودة في االئتمانباالتفاقية فيما يتعلق بكافة الحسابات األمريكية الم

تتم معاملتها على أنها مؤسسة مالية أجنبية معتمدة تعتبر [ للعراق]مؤسسة مالية غير مبلغة  تابعة 

  .من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471ممتثلة ألغراض القسم رقم 

 

إن المؤسسة المالية     .ةكيان استثماري مسجل وتحت الرعاية وشركة أجنبية خاضعة للسيطر  - ب

من هذا القسم ولديها كيان راعي يمتثل لمتطلبات الفقرة ( 2)أو ب( 1)المذكورة في الفقرة الفرعية ب

يتم معاملتها على أنها [ للعراق]من هذا القسم، هي مؤسسة مالية غير مبلغة تابعة ( 3)الفرعية ب

من قانون ضريبة الدخل  1471رقم  مؤسسة مالية أجنبية مسجلة تعتبر ممتثلة ألغراض القسم

 .  األمريكي

 

كانت كياناً استثمارياً تأسس في ( أ)تكون المؤسسة المالية كياناً استثمارياً تحت الرعاية إذا   .1

، أو ائتمان أجنبي تقوم باالستقطاعوهذا الكيان ليس وسيطاً مؤهالً، أو شراكة أجنبية [ العراق]

كياناً اتفق مع مؤسسة ( ب)ة الخزانة األمريكية ذات الصلة وبموجب لوائح وزار يقوم باالستقطاع

    .مالية ليعمل ككيان راعي للمؤسسة المالية

 

المؤسسة المالية ( أ)تكون المؤسسة المالية شركة أجنبية خاضعة للسيطرة والرعاية  إذا كانت  .2

هي شركة أجنبية خاضعة للسيطرة تم تأسيسها
5
ت وسيطاً وهي ليس[ العراق]بموجب قوانين  

مؤهالً، أو شراكة أجنبية تقوم باالستقطاع ، أو مؤسسة ائتمانية أجنبية تقوم باالستقطاع بموجب 

المؤسسة المالية مملوكة بالكامل، سواء بشكل ( ب)لوائح وزارة الخزانة األمريكية ذات الصلة؛ و

أو تطلب من مباشر أو غير مباشر، من قبل مؤسسة مالية أمريكية مبلغة توافق على العمل، 

                                                      
5
بالمائة من إجمالي سلطة التصويت المجمعة لكافة فئات أسهم  50يعني أي شركة أجنبية إذا كان أكثر من " شركة أجنبية خاضعة للسيطرة"مصطلح     

في أي يوم خالل " هم أمريكيينلحملة أس"تلك الشركة لها الحق في التصويت، أو كانت القيمة اإلجمالية ألسهم تلك الشركة مملوكة، أو تعتبر مملوكة، 

فيعني، بالنسبة ألي شركة أجنبية، شخص أمريكي يمتلك، أو " حملة أسهم أمريكيين" أما مصطلح     .السنة الخاضعة للضريبة لتلك الشركة األجنبية

  .ا التصويت في تلك الشركة األجنبيةبالمائة أو أكثر من إجمالي سلطة التصويت المجمعة لكافة فئات األسهم التي يحق له 10يعتبر أنه يمتلك، 
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تتشارك المؤسسة المالية في نظام ( ت)مؤسسة تابعة أن تعمل، ككيان راعي للمؤسسة المالية؛ و

إلكتروني  للحسابات مع الكيان الراعي يّمكن الكيان الراعي من تحديد جميع أصحاب الحسابات 

ات والعمالء والمستفيدين من المؤسسة المالية واإلطالع على كافة المعلومات المتعلقة بالحساب

والتي تحتفظ بها المؤسسة المالية بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المعلومات التي تُحدد 

هوية العميل، والوثائق التي تتعلق بالعميل، وأرصدة الحسابات، وجميع المبالغ المدفوعة إلى 

   .صاحب الحساب أو المستفيد

 

    :أن يمتثل الكيان الراعي للشروط التالية  .3

 

كمدير صندوق مالي، )الكيان الراعي مرخصاً له بالعمل نيابة عن المؤسسة المالية  أن يكون  - أ

من أجل الوفاء بشروط اتفاقية المؤسسة المالية ( أو أمين، أو مدير شركة، أو شريك إداري

   .األجنبية

 

ي وذلك أن يقوم الكيان الراعي بالتسجيل لدى مصلحة ضريبة الدخل األمريكية ككيان راع - ب

 على الموقع اإللكتروني لقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية التابع للمصلحة؛ 

 

، لدى 2015كانون األول / ديسمبر 31أن يقوم الكيان الراعي بتسجيل المؤسسة المالية قبل  - ت

من القسم ( ت)مصلحة ضريبة الدخل األمريكية بموجب شروط التسجيل الواردة في الفقرة 

 من هذا الملحق الثاني؛ السادس 

 

أن يوافق الكيان الراعي على أداء كافة إجراءات العناية الواجبة واالستقطاع  واإلبالغ   - ث

من القسم السادس من هذا ( ت)بما في ذلك الشروط الواردة في الفقرة )والمتطلبات األخرى 

طلب من المؤسسة بالنيابة عن المؤسسة المالية، وهي األمور التي كان سيُ ( الملحق الثاني

؛[للعراق] المالية القيام بها إذا ما كانت مؤسسة مالية مبلغة تابعة 
6
  

 

يقوم الكيان الراعي بتحديد المؤسسة المالية وإدخال الرقم التعريفي العالمي الوسيط الخاص   - ج

 بالمؤسسة المالية في جميع عمليات اإلبالغ التي يتم أكمالها بالنيابة عن المؤسسة المالية؛ 

 

يجوز لمصلحة ضريبة الدخل األمريكية    .إذا لم يتم إلغاء صفة الرعاية عن الكيان الراعي  - ح

إلغاء صفة الراعي عن الكيان الراعي فيما يتعلق بكافة المؤسسات المالية الخاضعة للرعاية 

 إذا حدث إخفاق جوهري من قبل الكيان الراعي فيما يتعلق باالمتثال اللتزاماته الواردة أعاله

  .بالنسبة ألي مؤسسة مالية تحت الرعاية

 

[ للعراق]تعتبر المؤسسة المالية التابعة    .آلية استثمارية تحت الرعاية مملوكة لمجموعة صغيرة  - ت

ويتم معاملتها على أنها مؤسسة  [للعراق]والتي تفي بالشروط التالية مؤسسة مالية غير مبلغة  تابعة 

                                                      
6

سسة مالية يقوم الكيان الراعي الذي يرعى كالً من مؤسسة مالية تابعة للدولة الشريكة في اتفاقية قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية ومؤ]   

واإلبالغ والمتطلبات األخرى بالنسبة للمؤسسة المالية  أجنبية ال تقع ضمن نطاق اختصاص شريك، بأداء كافة إجراءات العناية الواجبة واالستقطاع

بها إذا ما كانت  التابعة للدولة الشريكة في االتفاقية، وهي األمور التي كان سيُطلب من المؤسسة المالية التابعة للدولة الشريكة في االتفاقية القيام

لق بالمؤسسة المالية األجنبية األخرى، أداء كافة إجراءات العناية الواجبة واالستقطاع مؤسسة مالية مبلغة تابعة للدولة الشريكة في االتفاقية، وفيما يتع

 .[شاركةواإلبالغ والمتطلبات األخرى وهي األمور التي كان سيُطلب من المؤسسة المالية األجنبية القيام بها إذا ما كانت مؤسسة مالية أجنبية م
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من قانون ضريبة الدخل  1471وذلك ألغراض القسم رقم  مالية أجنبية معتمدة تعتبر ممتثلة

  :األمريكي

 

، أو وسيطاً مؤهلً أن تكون المؤسسة المالية مؤسسة مالية فقط ألنها كيان استثماري وليست   .1

يقوم باالستقطاع بموجب لوائح وزارة الخزانة  ائتماناً أجنبياً شراكة أجنبية تقوم باالستقطاع، أو 

 . ةاألمريكية ذات الصل

 

مبلغة وفقاً للنموذج  مؤسسة مالية أجنبيةأو أن يكون الكيان الراعي مؤسسة مالية أمريكية مبلغة،   .2

كمدير )، أو مؤسسة مالية أجنبية مشاركة، وهو مخول بالعمل نيابة عن المؤسسة المالية األول

لية، جميع ، ويوافق على أن يؤدي بالنيابة عن المؤسسة الما(مهني، أو أمين، أو شريك إداري

التي كان  وهي األمورإجراءات العناية الواجبة واالستقطاع واإلبالغ والمتطلبات األخرى، 

 ؛[للعراقتابعة ] سيُطلب من المؤسسة المالية القيام بها إذا ما كانت مؤسسة مالية مبلغة

 

 ؛  صلةأن ال تستمر المؤسسة المالية في العمل كآلية استثمارية ألطراف ليس لهم   .3

 

بغض )ن يمتلك عشرون فرداً أو أقل جميع فوائد الدين وفوائد الحصص في المؤسسة المالية أ  .4

النظر عن فوائد الدين المملوكة من قبل المؤسسات المالية األجنبية المشاركة والمؤسسات المالية 

يمتلك  األجنبية التي تعتبر ممتثلة وفوائد الحصص المملوكة من قبل كيان ما إذا ما كان هذا الكيان

بالمائة من فوائد الحصص في المؤسسة المالية وهو نفسه مؤسسة مالية تحت الرعاية  100

 ؛ و(ومذكور في هذا القسم ت

 

    :أن يمتثل الكيان الراعي للشروط التالية  .5

  

أن يقوم الكيان الراعي بالتسجيل لدى مصلحة ضريبة الدخل األمريكية وذلك على الموقع   - أ

 االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية التابع للمصلحة؛ اإللكتروني لقانون 

 

أن يوافق الكيان الراعي على أن يؤدي بالنيابة عن المؤسسة المالية، جميع إجراءات العناية  - ب

الواجبة واالستقطاع واإلبالغ والمتطلبات األخرى، وهي األمور التي كان سيُطلب من 

، ويحتفظ بالوثائق [للعراق]سسة مالية مبلغة تابعة المؤسسة المالية القيام بها إذا ما كانت مؤ

   التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمؤسسة المالية لمدة ست سنوات؛

 

أن يحدد الكيان الراعي المؤسسة المالية في جميع عمليات اإلبالغ التي يتم إكمالها بالنيابة   - ت

 عن المؤسسة المالية؛ و 

 

يجوز لمصلحة ضريبة الدخل األمريكية إلغاء    .الراعي يتم إلغاء صفة الرعاية عن الكيان الأ - ث

صفة الراعي عن الكيان الراعي فيما يتعلق بكافة المؤسسات المالية الخاضعة للرعاية إذا 

حدث إخفاق جوهري من قبل الكيان الراعي فيما يتعلق باالمتثال اللتزاماته الواردة أعاله 

   .بالنسبة ألي مؤسسة مالية تحت الرعاية

 



Model 2 IGA Annex II 

November 4, 2013 

 

11 

 

ويعتبر مؤسسة [ العراق]كيان استثماري تم تأسيسه في     .االستثمار ومدراء االستثمار مستشارو  - ث

يدير المحافظ االستثمارية ( 2)يقدم استشارات استثمارية ويعمل بالنيابة عن، أو ( 1)مالية فقط ألنه 

ودعة باسم ذلك عميل ما ألغراض استثمار أو إدارة أو االشراف على أموال م ،ويعمل بالنيابة عن

ويعد مثل هذا الكيان االستثماري    .مؤسسة مالية غير مشاركة ليستالعميل لدى مؤسسة مالية 

ويُعامل كمؤسسة مالية أجنبية معتمدة تعتبر ممتثلة إلغراض [ للعراق]مؤسسة مالية غير مبلغة تابعة 

  .من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471القسم رقم 

 

وهو منظم على أنه آلية استثمارية [ العراق]كيان استثماري تأسس في    .لجماعيةلية االستثمار اآ  - ج

بما في ذلك فوائد الدين التي )جماعية، شريطة أن جميع الفوائد الموجودة في آلية االستثمار الجماعية 

يتم حيازتها من قِبل، أو من خالل، واحد أو أكثر من المالكين ( ألف دوالر 50,000تتجاوز 

من القسم السادس ( 4)تفيدين، أو كيانات أجنبية غير مالية منتجة مذكورة في الفقرة الفرعية بالمس

من الملحق األول، أو أشخاص أمريكيين ليسوا أشخاصاً أمريكيين محددين، أو مؤسسات مالية ليست 

( ت)مؤسسات مالية غير مشاركة، ويفي الكيان االستثماري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 

ويكون مثل هذا الكيان االستثماري مؤسسة مالية غير    .من القسم السادس من هذا الملحق الثاني

وتتم معاملته على أنه مؤسسة مالية أجنبية مسجلة تعتبر ممتثلة إلغراض القسم [ للعراق]مبلغة تابعة 

   .من قانون ضريبة الدخل األمريكي 1471رقم 

 

    :لتالية على الكيان االستثماريتطبق القواعد ا    .قواعد خاصة  - ح

 

فيما يتعلق بالفوائد في الكيان االستثماري الذي يعتبر آلية استثمارية جماعية موصوفة في الفقرة   .1

بخالف المؤسسة المالية التي )من هذا القسم،  تعتبر التزامات اإلبالغ ألي كيان استثماري ( ج)

 .قد تم الوفاء بها( ة الجماعية من خاللهايتم االحتفاظ بالفوائد في اآللية االستثماري

 

   :فيما يتعلق بالفوائد في  .2

 

كيان استثماري تأسس في نطاق اختصاص شريك وتم تنظيمه كآلية استثمارية جماعية، فإن   - أ

والتي ( ألف دوالر 50,000بما في ذلك فوائد الدين التي تتجاوز )جميع الفوائد الموجودة فيه 

و من خالل، واحد أو أكثر من المالكين المستفيدين المعفيين، أو كيانات يتم حيازتها من قِبل، أ

من القسم السادس من الملحق ( 4)أجنبية غير مالية منتجة مذكورة في الفقرة الفرعية ب

األول، أو أشخاص أمريكيين ليسوا أشخاصاً أمريكيين محددين، أو مؤسسات مالية ليست 

  مؤسسات مالية غير مشاركة؛ أو

 

ان استثماري يعتبر آلية استثمارية جماعية مؤهلة بموجب لوائح وزارة الخزانة األمريكية كي  - ب

 ذات الصلة؛ 

 

بخالف [ )للعراق]مؤسسة مالية تابعة  نفسه تعتبر التزامات اإلبالغ ألي كيان استثماري هو

قد تم ( اللهاالمؤسسة المالية التي يتم االحتفاظ بالفوائد في اآللية االستثمارية الجماعية من خ

 .الوفاء بها
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أو ( ج)وهو غير مذكور في الفقرة [ العراق]فيما يتعلق بالفوائد في كيان استثماري تأسس في   .3

من االتفاقية، تعتبر  4من المادة  4من هذا القسم، وبما يتماشى مع الفقرة ( 2)الفقرة الفرعية ح

ا يتعلق بتلك الفوائد قد تم الوفاء بها إذا التزامات اإلبالغ لجميع الكيانات االستثمارية األخرى فيم

كانت المعلومات المطلوب اإلبالغ عنها من قبل الكيان االستثماري المذكور أوالً بموجب 

االتفاقية فيما يتعلق بتلك الفوائد قد تم اإلبالغ عنها من قبل ذلك الكيان االستثماري أو شخص 

  .آخر

 

والذي يتم تنظيمه كآلية استثمارية جماعية [ العراق] لن يخفق الكيان االستثماري المؤسس في]  .4

من هذا القسم، أو بخالف ذلك، ( 2)أو الفقرة الفرعية ح( ج)في أن يكون مؤهالً بموجب الفقرة 

كمؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة فقط ألن اآللية االستثمارية الجماعية قد أصدرت أسهماُ مادية 

    :لحاملها، شريطة ما يلي

 

 31ن اآللية االستثمارية الجماعية لم تصدر، وال تصدر، أي اسهم مادية لحاملها بعد أ  - أ

 ؛ 2012كانون الثاني / ديسمبر

 

 أن اآللية االستثمارية الجماعية تسحب جميع تلك األسهم عند التنازل عنها؛   - ب

 

[( لعراقل]أو المؤسسة المالية المبلغة التابعة )تمارس اآللية االستثمارية الجماعية  أن  - ت

إجراءات العناية الواجبة الواردة في الملحق األول وتقوم باإلبالغ عن أي معلومات مطلوب 

   اإلبالغ عنها فيما يتعلق بتلك األسهم عندما تقدم تلك األسهم لالسترداد أو لدفع آخر؛ و

 

 أن لدى اآللية االستثمارية الجماعية سياسات وإجراءات لضمان استرداد تلك األسهم أو  - ث

كانون الثاني / تثبيتها في أقرب وقت ممكن، وفي جميع األحوال قبل األول من يناير

2017.] 
7

 

 

تعتبر الحسابات التالية مستثناة من تعريف الحسابات المالية     .الحسابات المستثناة من الحسابات المالية  .5

  .ولذلك، ال تُعامل على أنها حسابات أمريكية

 

  .حسابات توفير معينة  - أ

 

[ العراق]حساب للتقاعد أو المعاش يتم االحتفاظ به في  .  ساب التقاعد والمعاشح .1

 ]العراق]ويفي بالشروط التالية بموجب قوانين 

يخضع الحساب للوائح باعتباره حساباً شخصياً للتقاعد أو باعتباره جزءاً من خطة للتقاعد أو   - أ

بما في ذلك المزايا )المعاش المعاش مسجلة أو منظمة لتوفير مزايا خاصة بالتقاعد أو 

 ؛(المتعلقة باإلعاقة أو الوفاة

 

                                                      
7
ك في اتفاقية قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية قد سمح مسبقاً آلليات االستثمار الجماعية بإصدار يتم ضم هذا البند فقط عندما يكون الشري]  

  .[لحاملهاأسهم 

 



Model 2 IGA Annex II 

November 4, 2013 

 

13 

 

أي أن المساهمات المدفوعة للحساب والتي  كانت ستخضع )الحساب محمي من الضرائب  - ب

أو مستثناة من الدخل من الضرائب هي قابلة للخصم [ العراق]للضرائب بموجب قوانين 

ة، أو يتم تأجيل دفع الضرائب اإلجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للضرائب بنسبة مخفض

 ؛(على دخل االستثمار أو يخضع للضرائب بنسبة مخفضة

 

يكون مطلوباً فيما [ العراق]اإلبالغ السنوي عن المعلومات  إلى السلطات الضريبية في   - ت

 يتعلق بالحساب؛

 

بالوصول إلى سن تقاعد محدد أو إعاقة محددة أو وفاة أو يتم تطبيق  مشروطة المسحوبات  - ث

 غرامات على المسحوبات التي تتم قبل وقوع مثل تلك األحداث المعينة؛ وال

 

هناك حد ( 2)ألف دوالر أو أقل، أو  50,000أن تكون المساهمات السنوية محددة بـ ( 1)إما   - ج

دوالر أمريكي أو  1,000,000أقصى من المساهمة في الحساب طوال الحياة محددة بمبلغ 

د المذكورة في الملحق األول والمتعلقة بتجميع الحسابات تطبق القواعأقل، وفي كل حالة 

   .وتحويل العملة

 

بخالف عقد [ )العراق]حساب يتم االحتفاظ به في     .حسابات التوفير غير المتعلقة بالتقاعد  .2

  [:العراق]ويفي بالشروط التالية بموجب قوانين  ( التأمين أو العقد ذو اإليراد السنوي

 

  ائح باعتباره آلية للتوفير وذلك ألغراض غير التقاعد؛يخضع الحساب للو  - أ

 

أي أن المساهمات المدفوعة للحساب والتي  كانت ستخضع )الحساب محمي من الضرائب  - ب

هي قابلة للخصم أو مستثناة من الدخل اإلجمالي لصاحب [ العراق]للضرائب بموجب قوانين 

دفع الضرائب على دخل الحساب أو تخضع للضرائب بنسبة مخفضة، أو يتم تأجيل 

 ؛(االستثمار أو يخضع للضرائب بنسبة مخفضة

 

على سبيل )للوفاء بمعايير محددة تتعلق بالغرض من حساب التوفير  المسحوبات تخضع  - ت

أو يتم تطبيق الغرامات على عمليات السحب التي يتم ( المثال، توفير مزايا تعليمية أو طبية

 ر؛ القيام بها قبل الوفاء بتلك المعايي

 

تطبيق القواعد  ألف دوالر أو أقل، ويتم 50,000تكون المساهمات السنوية محددة بـ   - ث

  .المذكورة في الملحق األول والمتعلقة بتجميع الحسابات وتحويل العملة

 

عقد تأمين على الحياة يتم االحتفاظ به في   .عقود  معينة للتأمين على الحياة ذات فترات زمنية محددة  - ب

يغطي فترة سوف تنتهي قبل أن يصل الشخص المؤّمن عليه إلى سن التسعين، شريطة أن و[ العراق]

   :العقد يفي بالشروط التالية

 

إن األقساط التأمينية الدورية، التي ال تقل مع مرور الزمن، تكون واجبة الدفع على األقل سنوياً   .1

المؤّمن عليه سن التسعين، أيهما  خالل المدة التي يكون العقد فيها قائماً أو إلى أن يبلغ الشخص

  أقصر؛
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عن طريق السحب، أو القرض، )أن ال يكون للعقد قيمة عقدية يمكن ألي شخص الحصول عليها   .2

 دون إنهاء العقد؛( أو خالف ذلك

 

الذي يتم دفعه عند الغاء أو إنهاء العقد  أقساط ( بخالف المزايا الخاصة بالوفاة)أال يتجاوز المبلغ  .3

سواء )لمجمعة المدفوعة للعقد، ناقصاً منها مجموع رسوم الوفاة والمرض والمصاريف التأمين ا

 لفترة أو فترات وجود العقد وأي مبالغ ُدفعت قبيل إلغاء أو إنهاء العقد؛( فُرضت فعلياً أم ال

 

  .لقيمته( المحّول إليه)أن ال يكون العقد في حوزة المنقول إليه   .4

 

تركة إذا ما تضمنت الوثائق كجزء من فقط [ العراق]االحتفاظ به في  حساب يتم   .تركة ضمنحساب   - ت

 . الخاصة بذلك الحساب نسخة من وصية المتوفي أو شهادة الوفاة

 

   :ويتم تأسيسه فيما يتعلق بأي مما يلي[ العراق]حساب يتم االحتفاظ به في   .حساب ضمان - ث

 

  .أمر محكمة أو حكم قضائي  .1

 

  :ملكية عقارية أو خاصة، شريطة أن الحساب يفي بالشروط التالية بيع أو مقايضة أو تأجير  .2

 

أن يتم تمويل الحساب فقط بدفعة مقدمة، أو عربون، أو إيداع بمبلغ مناسب يضمن تحقيق   - أ

التزام متعلق مباشرة بالمعاملة، أو مبلغ مشابه، أو أن يكون مموالً من قبل أصل مالي مودع 

   ل أو تأجير الملكية؛في حساب له عالقة ببيع أو تباد

 

يتم تأسيس الحساب واستعماله فقط من أجل ضمان تحقيق التزام المشتري بدفع مبلغ شراء   - ب

الملكية، أو قيام البائع بدفع أي خصومات محتملة، أو قيام المؤجر أو المستأجر بدفع قيمة أي 

 أضرار تتعلق بالملكية المؤجرة حسب االتفاق في عقد اإليجار؛

 

ع أصول الحساب، بما في ذلك الدخل الذي يتم تحصيله في هذا الشأن أو، بخالف دف سيتم  - ت

بما في ذلك الوفاء )ذلك، توزيعه، لمصلحة المشتري، أو البائع، أو المؤجر، أو المستأجر 

عند بيع الملكية أو مقايضتها أو التنازل عنها أو عند إنهاء عقد ( بالتزام ذلك الشخص

  اإليجار؛

 

يس حساباً هامشياً أو حساباً مشابهاً لذلك تم تأسيسه فيما يتعلق ببيع أو مقايضة أن الحساب ل  - ث

 أصل مالي؛

 

   .أن الحساب غير مرتبط بحساب بطاقة ائتمان  - ج

 

التزام لدي مؤسسة مالية تقوم بخدمة قرض مضمون بملكية عقارية بأن تضع جانباً جزء  وجود  .3

ضرائب أو التأمين المتعلق بالملكية العقارية في من المبلغ المدفوع فقط من أجل تسهيل دفع ال

  .وقت الحق
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  .أي التزام خاص بمؤسسة مالية من أجل فقط تسهيل دفع الضرائب في وقت الحق  .4

 

ومستثنى من تعريف [ العراق]حساب يتم االحتفاظ به في    .حسابات نطاق االختصاص الشريك  - ج

ات المتحدة ونطاق اختصاص شريك أخر من أجل الحساب المالي بموجب اتفاق مبرم ما بين الوالي

تسهيل تطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية، شريطة أن يخضع ذلك الحساب لنفس 

الشروط واإلشراف بموجب قوانين نطاق االختصاص الشريك األخر هذا وكأن الحساب قد تأسس في 

مؤسسة مالية تابعة لنطاق االختصاص نطاق االختصاص الشريك هذا ويتم االحتفاظ به من قبل 

 .الشريك وموجودة فيه

 

تطبّق التعريفات اإلضافية والقواعد الخاصة التالية على األوصاف     .تعريفات وقواعد خاصة أخرى .6

  :المذكورة أعاله

 

وفقاً  يعني مصطلح مؤسسة مالية أجنبية مبلغة    .وفقاً للنموذج األول مؤسسة مالية أجنبية مبلغة  - أ

على  أو هيئة تابعة لهذه الحكومة حكومة غير أمريكيةبشأنها ، مؤسسة مالية توافق نموذج األوللل

 وذلك خلفاً الحصول على المعلومات وتبادلها بموجب النموذج األول من االتفاقية الحكومية الدولية، 

االتفاقية المالية التي تُعامل كمؤسسة مالية غير مشاركة بموجب النموذج األول من  للمؤسسة

وألغراض هذا التعريف، يعني مصطلح النموذج األول من االتفاقية الحكومية     .الحكومية الدولية

الدولية ترتيباً مبرماً بين الواليات المتحدة أو وزارة الخزانة األمريكية وحكومة غير أمريكية أو 

الضريبي للحسابات األجنبية من  واحدة أو أكثر من الهيئات التابعة لها من أجل تطبيق قانون االمتثال

خالل اإلبالغ الذي تقوم به هذه المؤسسات المالية للحكومة غير األمريكية أو الهيئة التابعة لها، 

     .والذي يعقبة تبادل تلقائي للمعلومات المبلغ عنها مع مصلحة ضريبة الدخل األمريكية

 

ية أجنبية مشاركة مؤسسة مالية وافقت يعني مصطلح مؤسسة مال    .مؤسسة مالية أجنبية مشاركة - ب

على االمتثال لشروط اتفاقية المؤسسة المالية األجنبية، بما في ذلك المؤسسة المالية الموصوفة في 

النموذج الثاني من االتفاقية الحكومية الدولية  والتي وافقت على االمتثال لشروط  اتفاقية المؤسسة 

سسة مالية أجنبية مشاركة ايضاً فرع وسيط مؤهل لمؤسسة ويشمل مصطلح مؤ    .المالية األجنبية

   .وفقاً للنموذج األولجنبية مبلغة أمالية أمريكية مبلغة، ما لم يكن ذلك الفرع  مؤسسة مالية 

ألغراض هذا التعريف، يعني مصطلح اتفاقية مؤسسة مالية أجنبية، حيثما يكون ذلك مناسباً، اتفاقية و

من االتفاقية إضافة إلى ترتيب ما ينص على ( 1)النحو المّعرف في المادة مؤسسة مالية أجنبية على 

من ( ب) 1471يتم معاملتها على أنها ممتثلة لمتطلبات القسم  حتىالشروط المطلوبة للمؤسسة المالية 

وعالوة على ذلك، وألغراض هذا التعريف، فإن مصطلح النموذج    .قانون ضريبة الدخل األمريكي

التفاقية الحكومية الدولية يعني ترتيباً مبرماً بين الواليات المتحدة أو وزارة الخزانة الثاني من ا

أو أكثر من الهيئات التابعة لها من أجل تسهيل تطبيق  ةاألمريكية وحكومة غير أمريكية أو واحد

الية إلى قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية من خالل اإلبالغ المباشر من قبل المؤسسات الم

مصلحة ضريبة الدخل األمريكية  وفقاً لشروط اتفاقية المؤسسة المالية األجنبية، ويتمم ذلك تبادل 

   .المعلومات بين هذه الحكومة غير األمريكية أو الهيئة التابعة لها ومصلحة ضريبة الدخل األمريكية 

  

يجب أن .  ة مسجلة تعتبر ممتثلةمتطلبات التسجيل للمؤسسة المالية المؤهلة كمؤسسة مالية أجنبي  - ت

 :تفي المؤسسة المالية المؤهلة كمؤسسة مالية مسجلة تعتبر ممتثلة بالمتطلبات التالية
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التسجيل على الموقع اإللكتروني لقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية التابع لمصلحة   .1

ريبة الدخل األمريكية ضريبة الدخل األمريكية عمالً باإلجراءات التي وضعتها مصلحة ض

 .والموافقة على االمتثال للشروط الخاصة بوضعها المسجل كمؤسسة تعتبر ممتثلة

 

أن يشهد الموظف المسؤول بها كل ثالث سنوات لمصلحة ضريبة الدخل األمريكية، إما بشكل   .2

قد تم  عن تلك المؤسسة المالية والكيانات التابعة لها ذات الصلة، بأنهنيابة فردي أو جماعي، 

/ المؤسسة المالية منذ األول من يوليو تدعيهاالوفاء بجميع الشروط الخاصة بفئة االمتثال التي 

 ؛2014تموز 

 

أن تحتفظ في سجالتها بتأكيد من مصلحة ضريبة الدخل األمريكية بأن المؤسسة المالية مسجلة   .3

ط العالمي للمؤسسة المالية  أو على أنها مؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة وبالرقم التعريفي الوسي

بأي معلومات أخرى على النحو الذي تحدده مصلحة ضريبة الدخل األمريكية في النماذج أو 

  التوجيهات األخرى؛ و

 

توافق على  إبالغ مصلحة ضريبة الدخل األمريكية إذا طرأ تغيير ما في الظروف يجعل  أن  .4

لية التي تعتبر ممتثلة والذي تم تسجيلها وفقا ً له، المؤسسة المالية غير مؤهلة لوضع المؤسسة الما

وأن تفعل ذلك خالل ستة أشهر من حدوث التغيير في الظروف ما لم تكن المؤسسة المالية قادرة 

التي تمتد واإلشعار خلل الفترة التي يجب أن تقدم فيها على استعادة أهليتها للتمتع بصفة االمتثال 

   .لستة أشهر

 

 


