
نشرة  – اإلفصاح عن المعلوماتو (،المشترك المعيار) المعيار المشترك عن اإلبالغ

والمؤسسات الفردية األفراد منللعمالء  ةمخصص  

. تم تطوير هذا لألفراد لتبادل التلقائي للمعلومات عن الحسابات الماليةلعالمي معيار  المعيار المشترك هو

.مكافحة التهرب الضريبيلغاية  وتم تصميمه والتنمية االقتصاديالتعاون  ةالمعيار من قبل منظم  

منظمة التعاون االقتصادي المطور من قبل  المعيار المشتركب ملتزمة( المملكة) المملكة العربية السعودية

ومديري األصول وبعض شركات  المصارف ، بما فيهالمملكةفي ا المؤسسات المالية بقيام، وذلك والتنمية

 .2018سنة  خالل لهيئة العامة للزكاة والدخلالمعلومات ل بعض عن باإلبالغجازين، التأمين واألشخاص الم

بما في  المملكة،في  على جميع المؤسسات المالية في المملكة والفروع للمؤسسات المالية األجنبية بموجبه،

وأن تقوم بجمع المعيار المشترك ب تلتزم أنيجب ( "مؤسستناذلك مؤسستنا )المشار إليها فيما يلي ب "

لألغراض  الوالية\البلدتحديد من اجل ( "العميل""، عميل)فيما يلي " عمالئنامعلومات إضافية معينة من 

 .للعميل الضريبية

؟المشتركهل ستتأثر بالمعيار   

محل مؤسسة مالية، بغض النظر عن الجنسية أو  لدىعميل أي يمكن للمعيار المشترك أن يؤثر على 

خارج الدولة  اضريبي نيميالمقالعمالء  بتحديدملزمة بموجب القانون  ةي. وذلك ألن المؤسسات المالاإلقامة

عن بعض  بالغباإلو ،ستثماريةاال همومنتجات همحسابات ،مباشرة ريبصورة مباشرة أو غ ،هايف يملكونالتي 

.(المملكةفي حالة  لهيئة العامة للزكاة والدخلا)المختصة  ةيالضرائب المحلسلطة  یإل المعلومات  

.إذا لم يكن  هذه السلطة تبادل هذه المعلومات مع السلطات الضريبية في البلدان المشاركة يتوجب على ثم

.إضافيةوثائق  للحصول على العميل نتواصل معقد هذه المعلومات في الملف،  لدى مؤسستنا  

 طالع علىضمعلومات. لالبتبادل ال التزمفي المعيار المشترك و شاركم بلد 100أکثر من هناك اآلن،  یحت

في المدرج  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةرابط  مراجعةقائمة كاملة ومحدثة للبلدان المشاركة، يرجى 

.النشرةا في نهاية هذقسم "الروابط المفيدة"   

؟عميلكما هو التأثير بالنسبة لك   

أو تحديث عميل أي شرط إلزامي كجزء من إنشاء عالقة جديدة مع  والمعيار المشترك ه التوثيق بموجب

 . إذا فتحعميلك إجراءات اعرفووتشكل جزءا من عملية فتح الحساب الموجودة مسبقا  العميلتفاصيل 

ير في يجديدة أو إذا حدث تغ يةتأمينأو  يةاستثمر في منتجات مالية أو ادخاراو حسابا مصرفيا جديدا،  العميل

 قوانيناللضمان االلتزام التام بهذه وذلك تقديم تحديثات ذات صلة  العميل ، فيطلب منالعميل ظروف

وأدلة  العميل من قبل ةكامل ذاتي"ال قرارشهادة اإل هذه العملية عن طريق الحصول على " تتمالجديدة. قد 

المعلومات  معقولية إثباتالذاتي أيضا يسهل قرار اإل)إذا لزم األمر(. هذا  العميل ن وضععوثائقية إضافية 

 العميل المعلومات التي تم الحصول عليها منب مقارنةاإلقرار الذاتي  شهادة في نموذج قدمها العميلالتي 

 .إجراءات اعرف عميلككجزء من 



تقديم  ى العميلعل وجبقرار الذاتي، يتاإل من شهادةمعلومات إضافية كجزء  من العميل طلبت مؤسستناإذا 

يوما من تاريخ  90إضافية مطلوبة خالل  ثبوتيةبما في ذلك أي مستندات  )ة(الذاتي المطلوبنموذج اإلقرار 

 .هذا الطلبلمؤسستنا  تقديم

 ، أو تصنيف حساباتالجديد العميل حساب تنشيطلوبة إلى عدم المستندات المطهذه قد يؤدي عدم تقديم 

ولكن لم  اإلقرار الذاتينموذج  العميل طلب من تم حيث ذلك-على أنها "غير موثقة" الموجودة مسبقا  العميل

طبقا الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى  عنها والتبليغ-في الفترة المنصوص عليها  مؤسستنال يقدمها العميل

 للوائح واألنظمة ذات العالقة.

أكثر من طلب  يتلقى العميل، فقد مع مؤسستناعالقات متعددة  ى العميلمالحظة أنه إذا كانت لداليرجى 

الطلبات، حتى إذا  تلك لجميع يستجيب العميلواحد للحصول على وثائق أو معلومات إضافية. من المهم أن 

 آخر.اب أو منتج مالي المعلومات المطلوبة لحس قد قدم ان العميلك

ألغراض المعيار المشترك؟ قدمهاالمتوقع أن تما نوع المعلومات   

شهادة  تقديم المعلومات كجزء من العميل  من تطلب مؤسستناات المعيار المشترك، سوف وفقا لمتطلب

 :والتي تشمل ولكن ال تقتصر بالضرورة على ما يلي، اإلقرار الذاتي

اسم -  

عنوان -  

الوالدةمكان  -  

الوالدةتاريخ  -  

ةالضريبي اإلقامة والية )او واليات( ألغراض /بلدان( )او  بلد -  

)ان وجد(*، الضريبي معٌرفالأرقام( أو رقم ) -  

تقديم سبب مناسب )االختيار من بين ثالثة  العميل الضريبي، سيطلب من معٌرفال في حال عدم توفر رقم* 

 .في نموذج اإلقرار الذاتي( مدرجة ستكون، والتي خيارات

ى يتوجب علالمعلومات المذكورة أعاله.  للتحقق منتقديم مستندات أو معلومات إضافية  العميل منقد يطلب 

 العميلاسم  تندرج تحتتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بتفاصيل عن الحسابات والمنتجات التي  مؤسستنا

 ،للبوليصة النقدية رصيد الحساب الكلي أو القيمة ،على سبيل المثال ال الحصر ،، بما في ذلكلدى مؤسستنا

 .اإلبالغأو الدفعات المودعة، كما في تاريخ  العموالتوإجمالي مبالغ 

، حتى لو كانوا والموجودة مسبقاالجدد  العمالءاإلقامة الضريبية لجميع محل   تحديدالمطلوب من مؤسستنا 

، عادة لن يتم اإلبالغ عن تفاصيلها لكنالذي يحتفظون فيه بحسابهم.  الوالية /في نفس البلد امقيمين ضريبي

 .المعيار المشتركإلى السلطات الضريبية ألغراض 

 جميع اإلبالغ عن مؤسستنا على فيتطلبواحدة،  بلد/ واليةمن  أكثرفي  ضريبيا   ميمق ان العميلإذا ک

.الهيئة العامة للزكاة والدخل یإل المعلومات لألغراض الضريبية  



مزيد من المعلوماتال  

الروابط المبينة في  مراجعةيرجى و  ،على العميل تأثيرهلمزيد من المعلومات حول المعيار المشترك وكيفية 

.أدناه الجدول  

 الروابط المفيدة

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-
standard/  
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-
monitoring-process/   

منظمة التعاون االقتصادي 
  والتنمية

http://www.sama.gov.sa/  النقد العربي  مؤسسة
 السعودي

https://www.cma.org.sa   الوق الماليةهيئة  
https://gazt.gov.sa  الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 

 انضريبية. إذا ك استشاراتتقديم  ان مؤسستناوليس بإمك مؤسستناغير مسموح لمن ال همالحظة أنالى يرج

د.مستشار ضرائب معتممع  التواصلضريبية، يرجى  استشارةبحاجة إلى  العميل  

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/
http://www.sama.gov.sa/
https://www.cma.org.sa/
https://gazt.gov.sa/

