
�أو  �ملطلوبة  �ملعلومات  �إعطاء  رف�ضي  حالة  فـي  يرتتب  ماذ� 
�لنماذج �خلا�ضة  �أو  بالإف�ضاح  �لتفوي�ض  �لتوقيع على منوذج 

بقانون FATCA ؟
الوثائق  اأو  املعلومات  اإعطاء  يرف�ضون  الذين  العمالء  يخ�ضع 
 % 30 بن�ضبة  اقتطاع �ضريبي  اإىل   FATCA لقانون  املطلوبة وفقا 
احل�ضاب.  فـي  يقيد  اأو  يدفع  اأمريكي  م�ضدر  من  دخل  اأي  على 
اإغالق  الأجنبية  املالية  املوؤ�ض�ضات  على  يتوجب  ذلك  اإىل  اإ�ضافة 

ح�ضابات الأ�ضخا�ص غري املتعاونني. 
 

ما هي طبيعة �ملعلومات �لتي �ضيتم تزويدها �إىل د�ئرة �لإير�د�ت 
�لد�خلية �لأمريكية “IRS” وما هي دورية �إر�ضالها )متطلبات 

�لإبالغ(؟
املعلومات  تزويد  الأجنبية  املالية  املوؤ�ض�ضات  على  يتوجب 
الأ�ضخا�ص  بح�ضابات  واخلا�ضة  اأدناه  املذكورة  والبيانات 

الأمريكيني لديها ب�ضكل �ضنوي ابتداءًا من العام 2015:
• احل�ضاب، 	 ا�ضم   :2014 عام  خالل  القائمة  للح�ضابات 

والعنوان، ومعلومات التعريف ال�ضريبية، ورقم احل�ضاب، 
ور�ضيده.

• اأعاله 	 املذكورة  املعلومات  اإىل  اإ�ضافة   :2016 العام  فـي 
مبالغ  عن  بالإبالغ  الأجنبية  املالية  املوؤ�ض�ضات  �ضتقوم 

الدخل من امل�ضادر الأمريكية.  
• اإجمايل 	 لي�ضمل  الإبالغ  نطاق  �ضيت�ضع   :2017 العام  فـي 

املتحدة  الوليات  فـي  ال�ضتثمارات  من  املتح�ضالت 
الأمريكية. 

 
ما هي جهود جمعية �لبنوك فـي فل�ضطني فـيما يتعلق بقانون 

FATCA ؟

لاللتزام  فل�ضطني  فـي  العاملة  البنوك  جميع  اجلمعية  حتث 
وعي  م�ضتوى  رفع  على  وتعمل   FATCA قانون  مبتطلبات 
اللتزام  عدم  وخماطر  اآثار  حول  البنوك  من  اأع�ضاءها 

.FATCA مبتطلبات قانون
 

قانون االلتزام باملتطلبات 
ال�سريبية للح�سابات االأجنبية 

ال�سادر عن حكومة الواليات 
املتحدة االأمريكية

)FATCA(

 
اأ�سئلة متكررة

 

ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع دائرة االإيرادات 
الداخلية االأمريكية “IRS” على العنوان التايل:

 www.irs.gov 

يوفر هذا املن�ضور معلومات عامة وحمدثة حتى  متوز 2013. املعلومات املذكورة فـي 
هذا املن�ضور ل تعد م�ضورة �ضريبية ول يجوز العتماد عليها على هذا الأ�ضا�ص. يرجى 

الرجوع اإىل م�ضت�ضارك القانوين/ال�ضريبي للمزيد من املعلومات. 



ما هو �ملق�ضود بقانون  FATCA ؟
للح�ضابات  ال�ضريبية  باملتطلبات  اللتزام  قانون  هو   FATCA

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  حكومة  عن  وال�ضادر  الأجنبية 
.2014 متوز   1 فـي  التنفـيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل   و�ضوف 

ماذ� ميثل قانون FATCA ؟  
)غري  الأجنبية  املالية  املوؤ�ض�ضات  جميع  من   FATCA قانون  يتطلب 
الأمريكية( فـي العامل الدخول فـي اتفاقية مع م�ضلحة ال�ضرائب الأمريكية 
على  التعرف  بهدف   )”IRS“ الأمريكية  الداخلية  الإيرادات  )دائرة 

احل�ضابات الأمريكية وتوثيقها والإبالغ عنها.
 

ما �ملق�ضود باحل�ضابات �لأمريكية؟
اأكان  اأمريكي )�ضواًء  اإىل �ضخ�ص  يعود  اأي ح�ضاب  الأمريكي هو  احل�ضاب 
�ضخ�ضا طبيعيا اأو اعتباريا( اأو يعود ملوؤ�ض�ضة/�ضركة اأجنبية مملوكة من قبل 
�ضخ�ص اأمريكي بن�ضبة تزيد عن 10 % من الأ�ضهم اأو احل�ض�ص من راأ�ص 

املال �ضواًء ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر.
 

�لإير�د�ت  د�ئرة  �إىل  �ل�ضنوية  �لإبالغ  عمليات  تت�ضمن  هل 
�لد�خلية �لأمريكية “IRS” جميع �ملوؤ�ض�ضات/�ل�ضركات �لأمريكية 

و�ملوؤ�ض�ضات/�ل�ضركات �لأجنبية �ململوكة من �ضخ�ض �أمريكي؟ 
امل�ضاهمة  ال�ضركات  ومثالها  ال�ضتثناءات  بع�ص   FATCA قانون  و�ضع  ل، 
العامة واملتداولة فـي الأ�ضواق املالية ولكن ب�ضروط حددها القانون. وملعرفة 
على  تنطبق    FATCA قانون  فـي   املحددة  ال�ضتثناءات  كانت  اإذا  فـيما 
من  امل�ضورة  طلب  اأو  ال�ضتعانة  عليك  يتوجب  فانه  موؤ�ض�ضتك  اأو  �ضركتك 

م�ضت�ضارك ال�ضريبي.
 

لغايات قانون FATCA، ما هو �ملق�ضود بال�ضخ�ض �لأمريكي؟
»ال�ضخ�ص الأمريكي« هو اأي �ضخ�ص يندرج �ضمن اأي من الفئات التالية:

• يحمل جواز �ضفر اأمريكي	
• يحمل اجلن�ضية الأمريكية )منفردة اأو مزدوجة(	
• 	)Green Card( يحمل بطاقة الإقامة الدائمة
• مقيم فـي الوليات املتحدة الأمريكية	
• مكان الولدة فـي الوليات املتحدة الأمريكية	
• �ضخ�ص ل يحمل اجلن�ضية الأمريكية )اأو غري مواطن اأمريكي( ولكن 	

املتحدة  الوليات  املتوا�ضلة فـي  الإقامة  تنطبق عليه �ضروط فح�ص 
الأمريكية

• دافعي ال�ضريبة فـي الوليات املتحدة الأمريكية لأي �ضبب اآخر	

ما هو تاأثري قانون FATCA علي كعميل؟
البنك الذي تتعامل معه �ضوف يطلب منك تعبئة بيانات ومناذج 
اإحدى  على  حتتوي  ح�ضابك  معلومات  كانت  حال  فـي  خا�ضة 
موؤ�ضرات ال�ضخ�ص الأمريكي والواردة فـي قانون FATCA وهي:

 
فـيما يتعلق بالأفراد:

• مواطن اأمريكي اأو مقيم فـي الوليات املتحدة الأمريكية	
• مكان الولدة فـي الوليات املتحدة الأمريكية	
• عنوان الإقامة اأو عنوان املرا�ضالت الربيدية فـي الوليات 	

املتحدة الأمريكية 
• رقم الهاتف فـي الوليات املتحدة الأمريكية 	
• الوليات 	 فـي  ح�ضاب  اإىل  اأموال  لتحويل  ثابتة  دفع  اأوامر 

املتحدة الأمريكية 
• عنوان 	 اأو  احل�ضاب  على  قائمة  وكالة  فـي  الوكيل  عنوان 

املتحدة  الوليات  فـي  احل�ضاب  على  بالتوقيع  املفو�ص 
الأمريكية

• اإذا كان العنوان الوحيد فـي ملف احل�ضاب هو “لطرف / من 	
خالل” اأو “حفظ املرا�ضالت”

 
فـيما يتعلق باملوؤ�ض�ضات/ال�ضركات:

• موؤ�ض�ضة/�ضركة اأمريكية 	
• مقيمة فـي الوليات املتحدة الأمريكية	
• عنوان الإقامة اأو عنوان املرا�ضالت الربيدية فـي الوليات 	

املتحدة الأمريكية
• الوليات 	 فـي  ح�ضاب  اإىل  اأموال  لتحويل  ثابتة  دفع  اأوامر 

املتحدة الأمريكية اأو اإىل ح�ضاب يكون عنوانه فـي الوليات 
املتحدة الأمريكية

• رقم الهاتف فـي الوليات املتحدة الأمريكية	
• عنوان 	 اأو  احل�ضاب  على  قائمة  وكالة  فـي  الوكيل  عنوان 

املتحدة  الوليات  فـي  احل�ضاب  على  بالتوقيع  املفو�ص 
الأمريكية

• من 	  / “لطرف  هو  احل�ضاب  ملف  فـي  الوحيد  العنوان  كان  اإذا 
خالل” اأو “حفظ املرا�ضالت”

 ما هي �لوثائق و�مل�ضتند�ت �ملطلوب مني تقدميها �إىل �لبنك 
و�ملتعلقة بقانون FATCA ؟

فـي حال كنت �ضخ�ضا اأمريكيا، يجب عليك تعبئة وتوقيع منوذج 
منوذج “التفوي�ص بالإف�ضاح” وذلك لتمكني  “W-9” وكذلك 
اإىل  وبياناتك  معلوماتك  اإر�ضال  من  معه  تتعامل  الذي  البنك 
انك  حال  وفـي   .”IRS“ دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية 
ل�ضت �ضخ�ضا اأمريكيا ولكن معلومات ح�ضابك لدى البنك الذي 
الأمريكي،  ال�ضخ�ص  موؤ�ضرات  اإحدى  على  حتتوي  معه  تتعامل 
توؤكد  فـيجب عليك تعبئة وتوقيع منوذج “W-8” والذي مبوجبه 

.FATCA انك ل�ضت �ضخ�ضًا اأمريكيا خا�ضعا لقانون
 

ما هو منوذج W-9 ؟
الأمريكية  الداخلية  الإيرادات  دائرة  عن  �ضادر  منوذج  هو 
الأمريكي  ال�ضخ�ص  بيانات  ل�ضتيفاء  ي�ضتخدم   ”IRS“
دائرة  اإىل  ال�ضريبية  املعلومات  عن  الإف�ضاح  ولغايات 
النموذج  وي�ضمل   .”IRS“ الأمريكية  الداخلية  الإيرادات 
التعريف  ومعلومات  والعنوان،  ال�ضم،  اخرى  اأمور  �ضمن  من 

ال�ضريبية لالأ�ضخا�ص الأمريكيني. 
 

ما هو منوذج W-8 ؟
الأمريكية  الداخلية  الإيرادات  دائرة  عن  �ضادر  منوذج  هو 
الأمريكيني الذين  غري  الأ�ضخا�ص  قبل  من  “IRS” ي�ضتخدم 
باأنهم  لتاأكيد  وذلك  الأمريكي  ال�ضخ�ص  موؤ�ضرات  لديهم 

اأ�ضخا�ص غري اأمريكيني. 
 

كنت �أحمل �جلن�ضية �لأمريكية/بطاقة �لإقامة �لد�ئمة
)Green Card( ولكنني تنازلت عنها منذ عدة �ضنو�ت، هل ما 

زلت �أعترب �ضخ�ضا �أمريكيا ؟
ل، ولكن عليك اإثبات تنازلك عن اجلن�ضية الأمريكية من خالل 
النموذج  تقدمي  اأو  الأمريكية«  اجلن�ضية  فقدان  »�ضهادة  تقدمي 
اخلا�ص “بالتخلي عن �ضفة الإقامة الدائمة ال�ضرعية”)منوذج 
املتحدة  الوليات  فـي  دائما  مقيما  كنت  حال  فـي   )I-407

الأمريكية.
 


