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1. نبذة
ــراءات مكافحـــة التهـــرب الضريبـــي  ــادة العالميـــون علـــى إجـ ــز القـ يركـ
وتطبيـــق السياســـات المتعلقـــة بالممارســـات الضريبيـــة األخالقيـــة 
التـــي تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن ســـداد مبلـــغ الضريبـــة الصحيـــح إلـــى 
الســـلطة الضريبيـــة المعنيـــة. وقـــد اســـتهدفت الواليـــات المتحـــدة 
ـــابات  ـــي للحس ـــال  الضريب ـــون االمتث ـــتحداث قان ـــالل اس ـــن خ ـــة م األمريكي
ـــى  ـــن - عل ـــراد األمريكيي ـــد األف ـــام 2014 تحدي ـــي ع ـــكا( ف ـــة )فات األجنبي
النحـــو المحـــدد  ضمـــن لوائـــح قانـــون فاتـــكا - الذيـــن يســـتخدمون 

ــدة. ــات المتحـ ــارج الواليـ ــابات خـ حسـ

الضرائـــب  دافعـــي  علـــى  اقتصـــر  فاتـــكا  قانـــون  نطـــاق  إن  وحيـــث 
عالميـــًا  حــــــــاًل   )G20( العشـــرين  مجموعـــــة  طلبـــت  األمريكييــــن، 
لمكافحـــة التهـــرب الضريبـــي. واســـتجابة لذلـــك، قدمـــت منظمـــة 
ــترك  ــالغ المشـ ــار اإلبـ ــة )OECD( معيـ ــة االقتصاديـ ــاون والتنميـ التعـ
)CRS( الـــذي يُعـــد إجـــراًء وقائيـــًا لمراقبـــة األفـــراد والشـــركات الذيـــن 
لديهـــم حســـابات ماليـــة أجنبيـــة )حيـــث بموجـــب القوانيـــن المحليـــة 
الحاليـــة قـــد ال يُطلـــب مـــن كثيـــر منهـــم الكشـــف عـــن هـــذه الحســـابات 
لســـلطات الـــدول التـــي يكونـــون مقيميـــن ضريبييـــن فيهـــا(. هـــذا، 
وســـوف يســـاعد معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك الســـلطات الضريبيـــة فـــي 
ـــذي  ـــب ال ـــي الضرائ ـــل دافع ـــن دخ ـــة ع ـــات خارجي ـــى معلوم ـــول عل الحص
ـــراء  ـــذا اإلج ـــد ه ـــث يُع ـــة، حي ـــع للضريب ـــارج وال يخض ـــي الخ ـــبونه ف يكتس
 )OECD( ـــة ـــة االقتصادي ـــاون والتنمي ـــة التع ـــادرة منظم ـــن مب ـــزًءا م ج

.)AEOI( بشـــأن التبـــادل التلقائـــي للمعلومـــات

العالميـــة،  االتجاهـــات  مـــع  وتماشـــيًا 
قوانيـــن  أيضـــًا  الكويـــت  دولـــة  طبقـــت 

ـــة  ـــترك  لمكافح ـــالغ المش ـــار اإلب ـــكا ومعي فات
اإلطـــار  يتشـــابه  واللذيـــن  الضريبـــي،  التهـــرب 

العـــام لـــكل منهمـــا إلـــى حـــد كبيـــر، علـــى وجـــه 
فاتـــكا  مـــن  كل  اتفاقيـــات  تتطلـــب  الخصـــوص، 

المؤسســـات  تقـــوم  أن  المشـــترك  اإلبـــالغ  ومعيـــار 
ـــن  ـــة ع ـــات الحكومي ـــر للهيئ ـــم تقاري ـــع وتقدي ـــة بجم المالي

بعـــض المعلومـــات المتعلقـــة بأصحـــاب الحســـابات الواجـــب 
اإلبـــالغ  عنهـــا مـــن األفـــراد والكيانـــات علـــى حـــد ســـواء.

2. االمتثال الضريبي للحسابات 
األجنبية )فاتكا(

ــة  ــة األمريكيـ ــاعدة الحكومـ ــكا كأداة لمسـ ــون فاتـ ــتحداث قانـ ــم اسـ تـ
للحـــد مـــن التهـــرب الضريبـــي مـــن قبـــل دافعـــي الضرائـــب األمريكييـــن 
ــة. بموجـــب قانـــون  ــابات خارجيـ ــتثمارات فـــي حسـ الذيـــن يملكـــون اسـ
فاتـــكا، يتعيـــن علـــى جميـــع المؤسســـات الماليـــة العاملـــة فـــي 
الـــدول الشـــريكة )أي الـــدول التـــي أبرمـــت اتفاقيـــة مـــع حكومـــة 
الواليـــات المتحـــدة لتســـهيل تطبيـــق قانـــون فاتـــكا( تطبيـــق إجـــراءات 
العنايـــة الواجبـــة فـــي مراجعـــة وتحديـــد الحســـابات  الماليـــة الخاصـــة 
بالمواطنيـــن األمريكييـــن، ثـــم اإلبـــالغ عـــن المعلومـــات المتعلقـــة 
ــرة إلـــى  ــة أو مباشـ ــلطات الضرائـــب المحليـ ــابات إلـــى سـ ــذه الحسـ بهـ



.)IRS( مصلحـــة الضرائـــب األمريكيـــة

ــام 2015 حيـــث تتولـــى وزارة  ــكا فـــي عـ ــون فاتـ طبقـــت الكويـــت قانـ
الماليـــة فـــي الكويـــت مســـؤولية الحصـــول علـــى معلومـــات صاحـــب 
الحســـاب المالـــي مـــن المؤسســـات الماليـــة المحليـــة وتقديمهـــا 
إلـــى مصلحـــة الضرائـــب  األمريكيـــة. يتعيـــن علـــى وزارة الماليـــة إبـــالغ 
المعلومـــات إلـــى مصلحـــة الضرائـــب األمريكيـــة فـــي غضـــون تســـعة 

أشـــهر مـــن نهايـــة الســـنة التقويميـــة )أي بحلـــول 30 ســـبتمبر(. 

3. معيار اإلبالغ المشترك
1/3: اإلطار القانوني

والتنميـــة  التعـــاون  منظمـــة  أصـــدرت   ،2016 أغســـطس   19 فـــي 
االقتصاديـــة بياًنـــا صحفيـــًا أعلنـــت فيـــه موافقـــة الكويـــت علـــى اتفاقيـــة 
التبـــادل  )MCAA( لتنفيـــذ  الســـلطة المختصـــة متعـــددة األطـــراف 
وفًقـــا  الخارجيـــة  الماليـــة  الحســـابات  حـــول  للمعلومـــات  التلقائـــي 
ــإن  ــترك، فـ ــار اإلبـــالغ المشـ ــراض معيـ ــترك. وألغـ ــار اإلبـــالغ المشـ لمعيـ
الحســـابات الماليـــة هـــي الحســـابات التـــي تحتفـــظ بهـــا المؤسســـات 
الماليـــة والتـــي تشـــمل حســـابات اإليـــداع، وحســـابات الحفـــظ، وحصـــة 
حقـــوق الملكيـــة، وســـندات الديـــن فـــي بعـــض الكيانـــات االســـتثمارية، 

ــنوي.  ــل السـ ــود الدخـ ــة، وعقـ ــة النقديـ ــن ذات القيمـ ــود التأميـ وعقـ

ــت  ــة الكويـ ــت دولـ ــو 2017، وقعـ ــخ 5 مايـ ــك، وبتاريـ ــى ذلـ ــالوة علـ عـ
اإلداريـــة  المســـاعدة  بشـــأن  األطـــراف  متعـــددة  االتفاقيـــة  علـــى 
ـــت  ـــت الكوي ـــي أصبح ـــة )MAC( والت ـــائل الضريبي ـــي المس ـــة ف المتبادل
توقـــع  التـــي  وعشـــرة  مائـــة  رقـــم  المشـــاركة  الدولـــة  بموجبهـــا 
ــن  ــة القراريـ ــدرت وزارة الماليـ ــة. وفـــي وقـــت الحـــق، أصـ علـــى االتفاقيـ
ــدار  ــنة 2017 بإصـ ــم )46( لسـ ــام 2017 ورقـ ــم )36( لعـ ــن رقـ الوزارييـ
»التعليمـــات االسترشـــادية لتطبيـــق متطلبـــات االتفاقيـــات الدوليـــة 

لتبـــادل المعلومـــات الضريبيـــة«.

2/3: ما هو معيار اإلبالغ المشترك؟
المؤسســـات  مـــن  المشـــترك  اإلبـــالغ  معيـــار  يتطلـــب 
الماليـــة فـــي »الـــدول المشـــاركة« تنفيـــذ سياســـات 
وإجـــراءات العنايـــة الواجبـــة لتحديـــد الحســـابات الواجـــب 
اإلبـــالغ عنهـــا ووضـــع عمليـــات إعـــداد التقاريـــر حـــول 

الحســـابات المحـــددة.

الـــدول المشـــاركة – ومـــن بينهـــا الكويـــت -  هـــي الـــدول التـــي وقعـــت 
ـــالغ المشـــترك  ـــار اإلب ـــادل المعلومـــات بموجـــب  معي ـــة لتب علـــى اتفاقي

ـــاه(. )بنـــد 3/3 أدن

يُطلـــب مـــن المؤسســـات الماليـــة فـــي الكويـــت بشـــكل عـــام جمـــع 
معلومـــات محـــددة واإلبـــالغ عنهـــا )بنـــد 6/3 أدنـــاه( فيمـــا يتعلـــق 

بحســـابات العمـــالء الواجـــب اإلبـــالغ عنهـــا إلـــى وزارة الماليـــة.

3/3: الـــدول المشـــاركة الواجـــب عليهـــا اإلبـــالغ 
مـــن منظـــور الكويـــت

ـــالغ  ـــا اإلب ـــب عليه ـــاركة/ الواج ـــدول المش ـــة ال ـــة قائم ـــر وزارة المالي تنش
يتـــم تحديثهـــا بشـــكل دوري.  الماليـــة والتـــي  علـــى موقـــع وزارة 
ــي  ــا فـ ــاركة )بمـ ــة مشـ ــد 101 دولـ ــبتمبر 2018، يوجـ ــب 30 سـ بحسـ
ذلـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
وقطـــر والبحريـــن(، والتـــي تُعتبـــر مـــن الـــدول المشـــاركة الواجـــب اإلبـــالغ 

إليهـــا مـــن قَبـــل الكويـــت.



اإلبـــالغ  معيـــار  ســـيطبق  مـــن  علـــى   :4/3
؟ ك لمشـــتر ا

ينطبـــق معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك علـــى جميـــع المؤسســـات الماليـــة 
ــد  ــترك، قـ ــالغ المشـ ــار اإلبـ ــراض معيـ ــًا ألغـ ــت، وطبقـ ــة الكويـ فـــي دولـ

تكـــون أًيـــا مـــن المؤسســـات التاليـــة:

•  مؤسسات الحفظ - )مثل: البنوك الحافظة والوسطاء وجهات  
ـــداع(؛       اإلي

•  مؤسسات اإليداع - )مثل: البنوك ومؤسسات االدخار/ القروض   
      واالتحادات االئتمانية(؛

•  الكيانات االستثمارية - )مثل: الصناديق ومديري المحافظ 
     وصناديق االستثمار(؛ أو

•  شـــركات التأميـــن المحـــددة - )مثـــل: شـــركات التأميـــن علـــى الحيـــاة 
وشـــركة التأميـــن التـــي تقـــوم بســـداد دفعـــات تأميـــن القيمـــة 

ــنوي(. ــل السـ ــود الدخـ ــة/ عقـ النقديـ

ـــالغ  ـــا اإلب ـــب عليه ـــات الواج ـــي الجه ـــا ه 5/3: م
ـــترك؟ ـــالغ المش ـــار اإلب ـــا لمعي وفق

ــابات، ســـواء  يُطلـــب مـــن المؤسســـات الماليـــة تحديـــد أصحـــاب الحسـ
كانـــوا أفـــراداً أم كيانـــات، ممـــن هـــم مقيمـــون ضريبيـــون فـــي دولـــة 
ـــالغ  ـــا، اإلب ـــة لديه ـــن الضريبي ـــب القواني ـــالغ بموج ـــة لإلب ـــاركة خاضع مش
عـــن معلومـــات محـــددة )بنـــد 6/3 أدنـــاه( إلـــى وزارة الماليـــة فـــي 
ــب  ــن الضرائـ ــن الضريبـــي بموجـــب قوانيـ ــد الموطـ ــم تحديـ ــت. يتـ الكويـ
ــة  ــات الماليـ ــن المؤسسـ ــب  مـ ــاركة، ويُطلـ ــة مشـ ــكل دولـ ــة لـ المحليـ
الحصـــول علـــى أرقـــام التعريـــف الضريبـــي )TIN( أو مـــا يعادلهـــا وظيفيـــا 
فـــي كل دولـــة مشـــاركة يكـــون صاحـــب الحســـاب مقيًمـــا ضريبًيـــا 
فيهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي الكويـــت، نظـــًرا لعـــدم إصـــدار أرقـــام 
التعريـــف الضريبـــي، يتـــم اعتبـــار أرقـــام الهويـــة المدنيـــة الصـــادرة لألفـــراد 
والكيانـــات مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة للمعلومـــات المدنيـــة معادلـــة 

ألرقـــام التعريـــف الضريبـــي.

علـــى عكـــس قانـــون فاتـــكا، حيـــث توجـــد 
حـــدود معمـــول بهـــا للمراجعـــة واإلبـــالغ 

عـــن الحســـابات الماليـــة لحســـابات األفـــراد 
ـــدود  ـــد ح ـــبًقا، ال توج ـــودة مس ـــات الموج والكيان

معمـــول بهـــا بموجـــب معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك 
ُمســـبًقا  الموجـــودة  الكيـــان  حســـابات  )باســـتثناء 

أو قيمـــة مبلـــغ  الرصيـــد اإلجمالـــي  تتجـــاوز  والتـــي 
ـــالغ  ـــه يجـــب اإلب 250.000 دوالر أمريكـــي(، ممـــا يعنـــي أن

عـــن جميـــع الحســـابات الماليـــة لصاحـــب الحســـاب الـــذي 
يكـــون مقيًمـــا ضريبيـــًا فـــي أي دولـــة مشـــاركة واجـــب عليهـــا 

اإلبـــالغ بغـــض النظـــر عـــن إجمالـــي رصيـــد الحســـاب أو قيمتـــه. 
وبالتالـــي، فـــإن هـــذا يُدخـــل عـــدًدا كبيـــًرا مـــن الحســـابات فـــي نطـــاق 

ــترك. ــار اإلبـــالغ المشـ ــر معيـ تقاريـ

إجراءات وعمليات العناية 
الواجبة )لفتح حسابات للعمالء 

الجدد ومعالجة حسابات 
العمالء الموجودين مسبقًا( 

السلطة الضريبية المحلية 
بالمعلومات المطلوبة بموجب 

معيار اإلبالغ المشترك 

المؤسسات المالية 
المكلفة باإلبالغ

الحسابات المالية

الحسابات الواجب اإلبالغ 
عنها وفقًا لمعيار اإلبالغ 

المشترك

   تقوم بمراجعة 
ما لديها من 

بهدف تحديد

وذلك من خالل 
تطبيق 

 وإبالغ

6/3: التزامـــات المؤسســـات الماليـــة المكلفـــة 
باإلبـــالغ بموجـــب معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك



7/3: المعلومـــات المطلـــوب اإلبـــالغ عنهـــا إلـــى الســـلطة الضريبيـــة بموجـــب 
ـــترك ـــالغ المش ـــار اإلب معي

وفقـــا لمتطلبـــات معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك، يتعيـــن علـــى المؤسســـات الماليـــة تســـجيل المعلومـــات 
التاليـــة  ألصحـــاب الحســـابات واإلبـــالغ عنهـــا إلـــى وزارة الماليـــة:

1. االسم

2. العنوان

3. مكان الوالدة )لألفراد واألشخاص المسيطرين(

4. تاريخ الميالد )لألفراد واألشخاص المسيطرين(

5. نوع الكيان )بالنسبة للكيانات(

6. نوع الشخص المسيطر ألنواع كيانات معينة 
      )لألشخاص   المسيطرين(

7. اسم ورقم تعريف مؤسسة إعداد التقارير 
      المالية

8. دولة )دول( / دولة مشاركة )دول مشاركة(     
      يقع بها مقر اإلقامة الضريبية

9. رقم )أرقام( تعريف دافع الضريبة لكل دولة 
      مشاركة يقع بها مقر اإلقامة الضريبية

10. رقم الحساب

11. رصيد الحساب أو القيمة في نهاية السنة        
         التقويمية ذات الصلة،أو أي فترة إبالغ مناسبة 

         أخرى

12. بالنسبة لحسابات الحفظ - الفائدة أو توزيعات     
         األرباح أو اإليرادات األخرى أو إجمالي العائدات من 

         البيع أو االسترداد المدفوع أو  المضاف خالل 
         السنة

13. بالنسبة لحسابات اإليداع، إجمالي الفائدة 
         المدفوعة أو المضافة  خالل السنة

14. بالنسبة للحسابات األخرى، إجمالي المبلغ  
         المدفوع  أو المضاف خالل السنة

15. الحسابات إذا كانت مقفلة أو خاملة



8/3: متطلبـــات اإلبـــالغ وفقـــا لمعيـــار اإلبـــالغ 
المشـــترك مـــن قَبـــل وزارة الماليـــة

ـــم مـــا يلـــي فـــي  ـــة تقدي تتطلـــب وزارة الماليـــة مـــن المؤسســـات المالي
ـــو:  موعـــد غايتـــه 31 ماي

-  تقديـــم الحســـابات الواجـــب اإلبـــالغ عنهـــا وفقـــا لمعيـــار اإلبـــالغ 
المشـــترك فـــي البوابـــة اإللكترونيـــة للتبـــادل التلقائـــي للمعلومـــات 
 .XML التابعـــة للـــوزارة عـــن طريـــق التقديـــم اليـــدوي/ التقديـــم بصيغـــة

-  تقديـــم نســـخ ورقيـــة مـــن تقاريـــر معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك الســـنوية* 
الصـــادرة مـــن قَبـــل مراقـــب حســـابات معتمـــد )باســـتثناء مراقـــب 

ــا يلـــى: ــابات المؤسســـة الماليـــة المكلفـــة باإلبـــالغ( كمـ حسـ

•     اعتماد تصنيف المؤسسات المالية األجنبية

•     اعتماد إجراءات اإلبالغ

•   إصـــدار شـــهادة ســـنوية )عنـــد   الطلـــب( 
ـــة  ـــات المالي ـــزام المؤسس ـــدى الت ـــن م ع

المشـــترك  اإلبـــالغ  معيـــار  بمتطلبـــات 
وســـالمة العمليـــات واإلجـــراءات الُمتبعـــة 

فـــي هـــذا الصـــدد .

]* طبقـــا للمـــادة 3 مـــن القـــرار الـــوزاري رقـــم )46( لســـنة 2017 
متطلبـــات  لتطبيـــق  اإلضافيـــة   االسترشـــادية  التعليمـــات  بشـــأن 

الضريبيـــة[. المعلومـــات  لتبـــادل  الدوليـــة  االتفاقيـــة 



9/3: ما هي طريقة اإلبالغ طبقًا لمعيار اإلبالغ المشترك؟

ــًا  ــب طبقـ ــالغ الواجـ ــد اإلبـ ــو موعـ ــا هـ 10/3: مـ
ــت؟ ــي الكويـ ــترك فـ ــالغ المشـ ــار اإلبـ لمعيـ

يتعيـــن علـــى كافـــة المؤسســـات الماليـــة الكويتيـــة )بمـــا فـــي ذلـــك 
فـــروع البنـــوك األجنبيـــة/ بنـــوك دول مجلـــس  التعـــاون والصناديـــق 
ــار  ــًا لمعيـ ــالغ وفقـ ــة اإلبـ ــتكمال عمليـ ــت( اسـ ــي الكويـ ــجلة فـ المسـ
اإلبـــالغ المشـــترك علـــى  البوابـــة اإللكترونيـــة للتبـــادل التلقائـــي 
للمعلومـــات الخاصـــة بـــوزارة الماليـــة وتقديـــم نســـخ ورقيـــة مـــن 
تقاريـــر  معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك الســـنوية إلـــى وزارة الماليـــة 
فـــي موعـــد غايتـــه 31 مايـــو مـــن كل عـــام عـــن الســـنة  
الميالديـــة الســـابقة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر. 

ونظـــراً ألن ســـنة 2018 كانـــت هـــي الســـنة األولـــى لإلبـــالغ بموجـــب 
معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك فـــي الكويـــت،  قامـــت وزارة الماليـــة بمنـــح 
تمديـــد لإلطـــار الزمنـــي لإلبـــالغ وتقديـــم تقاريـــر معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك 
الســـنوات  فـــي  ذلـــك،  ومـــع   .2018 نوفمبـــر   1 حتـــى  الســـنوية  
القادمـــة، ســـوف يكـــون التاريـــخ النهائـــي للتقديـــم هـــو 31  مايـــو مـــن 
ـــابقة.  ـــنة الس ـــالغ للس ـــة اإلب ـــات واجب ـــق بالمعلوم ـــا يتعل ـــام فيم كل ع

وفـــي حـــال لـــم يكـــن لـــدى المؤسســـات الماليـــة أيـــة حســـابات واجـــب 
ــود  ــدم وجـ ــر بعـ ــم  تقريـ ــة بتقديـ ــزال ملزمـ ــا تـ ــا مـ ــا، فإنهـ ــالغ عنهـ اإلبـ

ــا.   حســـابات واجـــب اإلبـــالغ عنهـ

تقوم المؤسسات
المالية الكويتية بتنفيذ

إجراءات العناية الواجبة لتحديد
 الحسابات الواجب اإلبالغ

عنها بموجب معيار
اإلبالغ المشترك

تقوم المؤسسات
المالية الكويتية بتقديم
 معلومات معيار اإلبالغ

المشترك إلى وزارة المالية من
خالل البوابة اإللكترونية

للتبادل التلقائي
للمعلومات 

تقوم وزارة المالية
بتبادل المعلومات مع

الدول المشاركة المكلفة
باإلبالغ بحلول الموعد النهائي

المقرر من قبل منظمة
التعاون االقتصادي

والتنمية 



وضع السياسات واإلجراءات بما يتوافق مع متطلبات معيار اإلبالغ المشترك

معالجة حسابات األفراد والكيانات الموجودة ُمسبقًا ألغراض اإلبالغ بموجب معيار اإلبالغ المشترك

تدريب وتوعية الموظفين

التوثيق والتقارير

فتح حسابات األفراد والكيانات الجديدة بناًء على نموذج اإلقرار الذاتي بموجب معيار اإلبالغ المشترك

تحديث نظام تكنولوجيا المعلومات للحصول على حقول بيانات معيار اإلبالغ المشترك وإعداد المعلومات 
الالزمة لإلبالغ

11/3: متطلبات تطبيق معيار اإلبالغ المشترك



4. تواريخ هامة

التواريخ 

الحسابات الموجودة كما في 31 مارس 2017 

الحسابات الموجودة في 1 أبريل2017 أو بعده

 31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2018

31 مارس 2018

1 يناير 2017 – 31 ديسمبر 2017 

31 مايو 2018 )تم تمديده حتى 1 نوفمبر 2018 فيما 
يتعلق باإلبالغ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017( 

30 سبتمبر 2018 

* الحسابات ذات القيمة المرتفعة: حسابات األفراد الموجودة ُمسبقًا ذات الرصيد أو القيمة اإلجمالية التي تتجاوز 1.000.000 
   دوالر أمريكي كما في 31 مارس 2017 أو31 ديسمبر من تلك السنة أو أي سنة الحقة. 

* الحســـابات ذات القيمـــة المنخفضـــة: حســـابات األفـــراد الموجـــودة مســـبقًا ذات الرصيـــد أو القيمـــة اإلجماليـــة التـــي ال تتجـــاوز 
1.000.000 دوالر أمريكـــي كمـــا فـــي 31 مـــارس 2017. 

الحسابات الموجودة ُمسبقًا 

الحسابات الجديدة 

اســـتكمال مراجعـــة حســـابات األفـــراد ذات القيمـــة العاليـــة 
الموجـــودة ُمســـبقًا * 

استكمال مراجعة حسابات األفراد ذات القيمة المنخفضة 
الموجودة ُمسبقًا **   

ــبقًا  ــودة مسـ ــان الموجـ ــابات الكيـ ــة حسـ ــتكمال مراجعـ اسـ
ــاوز 250.000  ــة التـــي تتجـ ــة اإلجماليـ ــد أو القيمـ ذات الرصيـ

ــارس 2017  ــي 31 مـ ــا فـ ــي كمـ دوالر أمريكـ

أول فترة إبالغ في الكويت 

الماليـــة  وزارة  إبـــالغ  الماليـــة  المؤسســـات  علـــى  يجـــب 
ت  مـــا لمعلو با

تبادل المعلومات مع الدول المشاركة 

12/3: ما هي التبعات المترتبة على عدم االلتزام بمتطلبات معيار اإلبالغ المشترك؟
لم تفرض وزارة المالية حتى اآلن أية عقوبات على عدم االلتزام بأنظمة ومتطلبات معيار اإلبالغ المشترك. 



الخالصة

ـــة  ـــات وإجـــراءات العناي ـــرة فـــي تطبيـــق عملي ـــت لديهـــا الخب بالرغـــم مـــن أن معظـــم المؤسســـات الماليـــة فـــي الكوي

الواجبـــة لاللتـــزام بمتطلبـــات تقديـــم التقاريـــر بموجـــب قانـــون فاتـــكا، إال أن معيـــار اإلبـــالغ المشـــترك يفـــرض متطلبـــات 

إضافيـــة ومـــن المهـــم أن تقـــوم المؤسســـات الماليـــة بالتأكـــد مـــن أن السياســـات واإلجـــراءات واألنظمـــة الموجـــودة لديهـــا 

ـــترك.  ـــالغ المش ـــار اإلب ـــق معي ـــزة لتطبي جاه
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المصادر:
- الدليل التعريفي حول معيار اإلبالغ المشترك الصادر عن مكتب التدقيق واالستشارات 

KPMG Safi Al Mutawa & Partners كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Standard  for Automatic Exchange of 
Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition (Published March 27, 2017)

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-
information-in-tax-matters-second-edition-9789264267992-en.htm

- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Standard for Automatic Exchange of 
Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-
exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm
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