
المعيار المشترك عن اإلبالغ )المعيار المشترك(، واإلفصاح عن المعلومات – نشرة مخصصة 
للعمالء من األفراد والمؤسسات الفردية

هل ستتأثر بالمعيار المشترك؟

يمكــن للمعيــار المشــترك أن يؤثــر علــى أي عميــل لــدى مؤسســة ماليــة، بغــض النظــر عــن الجنســية أو محــل اإلقامــة. وذلــك ألن 
المؤسســات المالیــة ملزمــة بموجــب القانــون بتحديــد العمــاء المقیمیــن ضريبيــا خــارج الدولــة التي يملكــون فيها، بصورة مباشــرة 
أو غیــر مباشــرة، حســاباتهم ومنتجاتهــم االســتثمارية، وباإلبــاغ عــن بعــض المعلومــات إلــی ســلطة الضرائــب المحلیــة المختصــة 

)الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي حالــة المملكــة(.

ثــم يتوجــب علــى هــذه الســلطة تبــادل هــذه المعلومــات مــع الســلطات الضريبيــة فــي البلــدان المشــاركة .إذا لــم يكــن لــدى 
مؤسســتنا هــذه المعلومــات فــي الملــف، قــد نتواصــل مــع العميــل للحصــول علــى وثائــق إضافيــة.

حتــی اآلن، هنــاك أكثــر مــن 100 بلــد مشــارك فــي المعيــار المشــترك والتــزم بتبــادل المعلومــات. لاطــاع علــى قائمــة كاملــة ومحدثة 
للبلــدان المشــاركة، يرجــى مراجعــة رابــط منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة المــدرج فــي قســم »الروابــط المفيــدة« فــي نهايــة 

هذا النشــرة.

ما هو التأثير بالنسبة لك كعميل؟

التوثيــق بموجــب المعيــار المشــترك هــو شــرط إلزامــي كجــزء مــن إنشــاء عاقــة جديــدة مــع أي عميــل أو تحديــث تفاصيــل العميــل 
الموجــودة مســبقا وتشــكل جــزًء مــن عمليــة فتــح الحســاب وإجــراءات اعــرف عميلــك. إذا فتــح العميــل حســابا مصرفيــا جديــدا، أو 
اســتثمر فــي منتجــات ماليــة أو ادخاريــة أو تأمينيــة جديــدة أو إذا حــدث تغييــر فــي ظــروف العميــل، فيطلــب مــن العميــل تقديــم 
تحديثــات ذات صلــة وذلــك لضمــان االلتــزام التــام بهــذه القوانيــن الجديــدة. قــد تتــم هــذه العمليــة عــن طريــق الحصــول علــى 
»شــهادة اإلقــرار الذاتــي« كاملــة مــن قبــل العميــل ووثائــق ثبوتيــة إضافيــة عــن وضــع العميــل )إذا لــزم األمــر(. هــذا اإلقرار الذاتــي أيضا 
يســهل التثبــت بالحــد المعقــول مــن المعلومــات التــي قدمهــا العميــل فــي نمــوذج شــهادة اإلقــرار الذاتــي مقارنــة بالمعلومــات 

التــي تــم الحصــول عليهــا مــن العميــل كجــزء مــن إجــراءات اعــرف عميلــك.

إذا طلبــت مؤسســتنا مــن العميــل معلومــات إضافيــة كجــزء مــن شــهادة اإلقــرار الذاتــي، يتوجــب علــى العميــل تقديــم نمــوذج 
اإلقــرار الذاتــي المطلــوب)ة( بمــا فــي ذلــك أي مســتندات ثبوتيــة إضافيــة مطلوبــة خــال 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم مؤسســتنا لهــذا 

الطلــب.

قــد يــؤدي عــدم تقديــم هــذه المســتندات المطلوبــة إلــى عــدم تنشــيط حســاب العميــل الجديــد، أو تصنيــف حســابات العميــل 
الموجــودة مســبقا علــى أنهــا »غيــر موثقة«)حســاب غيــر مكتمــل, ويترتــب عليــه تجميــد( -ذلــك حيــث تــم طلــب مــن العميــل 
تقديــم نمــوذج اإلقــرار الذاتــي ولكنــه لــم يقدمهــا لمؤسســتنا فــي الفتــرة المنصــوص عليهــا -والتبليــغ عنهــا إلــى الهيئــة العامــة 

للــزكاة والدخــل طبقــا للوائــح واألنظمــة ذات العاقــة.

يرجــى الماحظــة أنــه إذا كانــت لــدى العميــل عاقــات متعــددة مــع مؤسســتنا، فقــد يتلقــى العميــل أكثــر مــن طلــب واحــد للحصــول 
علــى وثائــق أو معلومــات إضافيــة. مــن المهــم أن يســتجيب العميــل لجميــع تلــك الطلبــات، حتــى إذا كان العميــل قــد قــدم 

المعلومــات المطلوبــة لحســاب أو منتــج مالــي آخــر.



ما نوع المعلومات المتوقع أن تقدمها ألغراض المعيار المشترك؟

وفقــا لمتطلبــات المعيــار المشــترك، ســوف تطلــب مؤسســتنا مــن العميــل تقديــم المعلومــات كجــزء مــن  شــهادة اإلقــرار الذاتــي، 
والتــي تشــمل ولكــن ال تقتصــر بالضــرورة علــى مــا يلــي:

- االسم

- العنوان

- مكان الوالدة

- تاريخ الوالدة

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

- رقم )أو أرقام( المعٌرف الضريبي*، )ان وجد(

* فــي حــال عــدم توفــر رقــم المعــٌرف الضريبــي، ســيطلب مــن العميــل تقديــم ســبب مناســب )االختيــار مــن بيــن ثاثــة خيــارات، والتــي 
ســتكون مدرجــة فــي نمــوذج اإلقــرار الذاتي(.

قــد يطلــب مــن العميــل تقديــم مســتندات أو معلومــات إضافيــة للتحقــق مــن المعلومــات المذكورة أعــاه. يتوجب على مؤسســتنا 
ــدى مؤسســتنا،  ــزكاة والدخــل بتفاصيــل عــن الحســابات والمنتجــات التــي تنــدرج تحــت اســم العميــل ل ــد الهيئــة العامــة لل تزوي
بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، رصيــد الحســاب الكلــي أو القيمــة النقديــة للبوليصــة، وإجمالــي مبالــغ العمــوالت أو 

الدفعــات المودعــة، كمــا فــي تاريــخ اإلبــاغ.

المطلــوب مــن مؤسســتنا تحديــد  محــل اإلقامــة الضريبيــة لجميــع العمــاء الجــدد والموجــودة مســبقا، حتــى لــو كانــوا مقيميــن 
ــى الســلطات  ــاغ عــن تفاصيلهــا إل ــن يتــم اإلب ــذي يحتفظــون فيــه بحســابهم. لكــن، عــادة ل ــة ال ــا فــي نفــس البلــد/ الوالي ضريبي

ــترك. ــار المش ــراض المعي ــة ألغ الضريبي

 فــي أكثــر مــن بلــد/ واليــة واحــدة، فيتطلــب علــى مؤسســتنا اإلبــاغ عــن جميــع المعلومــات لألغــراض 
ً
إذا کان العميــل مقیــم ضريبيــا

الضريبيــة إلــی الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

المزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات حول المعيار المشترك وكيفية تأثيره على العميل، يرجى و مراجعة الروابط المبينة في الجدول أدناه.

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/ مؤسسة النقد العربي السعودي

https://www.cma.org.sa هيئة السوق المالية

https://gazt.gov.sa الهيئة العامة للزكاة والدخل

ــم استشــارات ضريبيــة. إذا كان العميــل  ــه مــن الغيــر مســموح لمؤسســتنا وليــس بإمــكان مؤسســتنا تقدي يرجــى الماحظــة أن
بحاجــة إلــى استشــارة ضريبيــة، يرجــى التواصــل مــع مستشــار ضرائــب معتمــد.


