
معلومات تهمك عن تحديد 
الهوية الضريبية 

ت عامة
معلوما



FATCA هو قانون لاللتزام بالضرائب على الحسابات األجنبية، صدر 
في الواليات المتحدة األمريكية في 18 مارس 2010، وصدر في 

الكويت بشأنه القانون رقم 109 لسنة 2015 والقرارات الوزارية 
ذات الصلة. يتطلب قانون FATCA من جميع المؤسسات المالية 

غير األمريكية )المؤسسات المالية األجنبية أو FFIs( تحديد 
وتوثيق واإلبالغ عن الحسابات األمريكية.

من المتوقع أن تمتثل جميع المؤسسات المالية المحلية 
 FATCA والعالمية العاملة داخل أو خارج دولة الكويت لمتطلبات

وفقًا للتشريعات المحلية ولألعراف التجارية. أي مؤسسة مالية 
أو عميل ال يمتثل لتلك المتطلبات، يعتبر مخالفًا للتشريعات 

المحلية مما يعرضه لخسائر مالية وعزلة عن النظام المالي 
العالمي.

ما هو هدف قانون FATCA؟

يهدف قانون FATCA إلى تحديد الحسابات األمريكية حول العالم، 
وتعزيز الشفافية على الصعيد الدولي ومكافحة التهرب الضريبي 

لتصبح السرية المصرفية التزامًا ال يتعارض مع مبدأ الشفافية 
الضريبية.

يهدف قانون FATCA إلى 
تحديد الحسابات األمريكية

عالميًا
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ما هو إطار تقرير المعلومات 
العالمي الخاص بالضرائب )GIR(؟



من هو الشخص األمريكي وفقًا لقانون FATCA؟

يتم تصنيف العميل كشخص أمريكي في حالة وجود أحد هذه 
الدالئل ولم يتنازل* عن صفة الشخص األمريكي رسميًا أمام 

الجهات األمريكية:

أواًل: بالنسبة لألفراد:
مواطن أمريكي أو يحمل جواز سفر أمريكي )سواء كان حاماًل 	 

للجنسية األمريكية فقط أو مزدوج/ متعدد الجنسيات وإحداها 
الجنسية األمريكية(

مكان الميالد في الواليات المتحدة األمريكية	 
مقيم بشكل دائم في الواليات المتحدة األمريكية )على سبيل 	 

المثال: حامل البطاقة الخضراء(
دافع ضرائب أمريكي ألي سبٍب آخر	 

ثانيًا: بالنسبة لغير األفراد )الشركات/ الكيانات القانونية(:
مكان التأسيس أو مكان إدارة النشاط هو الواليات المتحدة 	 

األمريكية
فرع تابع لكيان قانوني أمريكي	 
كيان قانوني غير أمريكي - غير مالي وغير نشط، يتضمن مساهم 	 

واحد أو أكثر من مساهم أمريكي يمتلك/ يمتلكون بشكل مباشر 
أو غير مباشر أكثر من 25% من ذلك الكيان القانوني.

*أن يكون العميل قد تنازل رسميًا عن الجنسية أو اإلقامة 
األمريكية )في حال التنازل يجب أن يقدم المستند األمريكي 

المؤيد لذلك التنازل(

ما هو المطلوب من جميع العمالء بما فيهم العمالء غير 
األمريكيين؟

بشكل عام، ُيطلب من جميع العمالء تحديد هويتهم/ إقامتهم 
الضريبية للبنك من خالل النماذج المعدة لذلك.

من المسؤول عن دقة واكتمال المعلومات المذكورة في 
تلك النماذج؟

العميل هو المسؤول عن صحة واكتمال المعلومات المقدمة 
إلى البنك، وعلى العميل تحديث تلك البيانات متى طلب البنك 

ذلك أو فور حدوث أي تغيير في تلك المعلومات.



ما هي شهادة التصديق الذاتي؟ وهل يجب تعبئتها من قبل 
األشخاص األمريكيين فقط؟

شهادة التصديق الذاتي هي نموذج صادر عن الجهات المختصة 
في الكويت. يتوفر هذا النموذج باللغتين العربية واإلنجليزية 

ويجب استخدامه من قبل العمالء المقيمين بدولة الكويت في 
بعض الحاالت أو عند توافر بعض الدالالت التي تتطلب من العميل 

تأكيد هويته الضريبية بأنه شخص غير أمريكي، ولكن في حالة 
إفصاح العميل أو تصنيفه من قبل البنك على أنه شخص أمريكي 

.W9فيتعين على العميل حينئذ تعبئة نموذج ال

ما هي اإلجراءات ضد العمالء غير المتعاونين؟

سيتم تصنيف العمالء الذين لم يتمكن البنك من التواصل 
معهم من خالل بيانات االتصال المتوفرة لديه أو الذين تم 

التواصل معهم ولم يقوموا باستكمال المعلومات المطلوبة 
كعمالء "غير متعاونين". 

وسوف يتخذ البنك كافة اإلجراءات الالزمة ضدهم لحفظ حقوقه 
.FATCA ولتأكيد التزام البنك بتطبيق متطلبات

إذا كانت البلد التي أقيم فيها/أخضع لقوانينها الضريبية 
لديها اتفاقية ضريبية مع الواليات المتحدة، هل تعفيني تلك 

االتفاقية من قانون FATCA أو متطلبات التعرف اإلضافية )إن 
وجدت(؟

ال تعفي اتفاقيات منع االزدواج الضريبي أو أي اتفاقية دولية 
مماثلة لتبادل المعلومات من متطلبات االلتزام الخاصة بقانون 

FATCA أو من متطلبات التعرف اإلضافية.

إذا كان لدي حساب مشترك مع أحد األشخاص األمريكيين، 
فهل سيصنف هذا الحساب كحساب أمريكي؟

نعم، ُيصنف الحساب المشترك كحساب أمريكي إذا كان أحد أو 
كل مالكي الحساب أمريكيين.

ر؟ ماذا عن متطلبات FATCA لفتح أو تحديث حسابات الُقصَّ

عادًة، يطلب البنك أن يقوم كل من الولي أو الوصي والقاصر 
بتعبئة نموذج "اعرف عميلك". وعند وجود أي مؤشر أمريكي في 
بيانات الولي أو الوصي والقاصر، سيطلب البنك من الوصي تعبئة 

نموذج FATCA ببيانات القاصر وتوقيعه نيابة عنه.



هل سيتم اإلبالغ عن الحسابات غير األمريكية؟

ال، لن يتم اإلبالغ عن أية حسابات مصنفة كحسابات غير أمريكية.

هل الجهات أو الكيانات الحكومية المملوكة بالكامل 
 للحكومة معفاة من متطلبات التعرف على العمالء

أو تعبئة نماذج FATCA؟

ال، يجب التعرف على جميع العمالء غير األفراد وتعبئة نماذج 
FATCA لتصنيف العميل بطريقة صحيحة.

ما هي طبيعة المعلومات التي سيتم تبادلها مع السلطات 
المحلية؟

يعتمد ذلك على المعلومات التي تحددها السلطات المحلية 
حول العمالء الخاضعين للتقرير والتي قد تختلف من سنة إلى 

أخرى، وقد تشمل ما يلي:
اسم العميل	 
رقم التعريف الضريبي	 
العنوان	 
أرقام الحسابات	 
األرصدة المتاحة لكل حساب أو منتج	 
الفوائد أو المدفوعات األخرى المستلمة خالل السنة الخاضع 	 

لها التقرير

بالنسبة للعمالء غير األفراد هل شهادة التصديق الذاتي 
 مطلوبة من جميع الشركات حتى لو كانت هيئة حكومية

أو سلطة أو منظمة دولية وما إلى ذلك؟

نعم، بموجب القرار الوزاري رقم 48 لعام 2015 الصادر في دولة 
الكويت، يجب على جميع العمالء غير األفراد تزويد المؤسسات 
المالية بهذا النموذج. ويستثنى فقط من هذا الطلب العميل 

غير المقيم حيث يمكنه تزويد البنك بنموذج ال W8 كبديل عن 
شهادة التصديق الذاتي.

هل يجب على جميع الشركات أو الصناديق االستثمارية 
التسجيل لدى مصلحة الضرائب األمريكية IRS والحصول على 

رقم تعريف الوسيط العالمي )GIIN(؟

نعم، يجب على جميع الشركات أو الصناديق االستثمارية 
التسجيل والحصول على GIIN ما لم تكن مملوكة بالكامل 

للحكومة وتقوم بإدارة أموال الدولة فقط.



CRS مقدمة عن

إلى ماذا يرمز اختصار CRS؟

هو االسم المختصر التفاقية تبادل المعلومات الضريبية 
.”Common Reporting Standard“ المشتركة

ما هي اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة CRS؟

اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة CRS هي متطلب 
رقابي عالمي ومحلي ُيلزم كافة المؤسسات المالية القيام 

بتحديد الهوية الضريبية لجميع العمالء. كونك أحد عمالء بنك 
الكويت الوطني، قد يتوجب عليك القيام بتحديد هويتك الضريبية 

من خالل استكمال بعض البيانات اإلضافية، وذلك لتصنيف 
هويتك الضريبية بشكٍل صحيح بغرض حماية بيانات حسابك. 

يرجى مراجعة مستشارك القانوني/ الضريبي للحصول على 
معلومات حول وضعك الضريبي.

هي اتفاقية مفّعلة تحت مظلة منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )OECD( بغرض تبادل المعلومات المالية للحد من 

التهرب الضريبي الدولي.

لمزيد من المعلومات حول اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية 
المشتركة ومتطلباتها، تفضل بزيارة الموقع

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
/common-reporting-standard

ما هو هدف ال CRS؟

يهدف ال CRS إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية 
وحماية النظم الضريبية.

ما هي الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )OECD(؟

حاليًا يوجد أكثر من 100 دولة انضمت لهذه االتفاقية الدولية، 
بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

للحصول على قائمة الدول يرجى زيارة الموقع التالي:

https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI- 
commitments.pdf

هل دولة الكويت من الدول األعضاء في ال CRS؟

نعم، دولة الكويت من الدول األعضاء في هذه االتفاقية.

ما هو التزام دولة الكويت بهذه االتفاقية؟

يتطلب من دولة الكويت تحديد هوية العمالء الضريبية واإلبالغ 
عن طريق وزارة المالية عن حسابات العمالء الخاضعين لقانون 

الضرائب في دولة أخرى من الدول األعضاء.



CRS تطبيق متطلبات ال

ما هو المطلوب من بنك الكويت الوطني كونه أحد البنوك 
العاملة في دولة الكويت وهي إحدى الدول األعضاء؟

بنك الكويت الوطني ملزم بتحديد هوية عمالئه الضريبية، وفي 
بعض الحاالت استيفاء معلومات إضافية لتأكيد الهوية الضريبية 
لبعض العمالء. هذا وفي حال خضوع العميل لمتطلبات اإلبالغ، 
يتعين على البنك مشاركة تلك المعلومات مع السلطة المحلية 

بدولة الكويت والتي بدورها ستقوم بتبادل تلك المعلومات مع 
الجهات المعنية بالدول األعضاء األخرى.

هل كل البنوك/ المؤسسات المالية تطبق ال CRS؟

نعم، المؤسسات المالية المنوه عنها في االتفاقية والعاملة 
في الدول األعضاء ُملزمة بتطبيق متطلبات اتفاقية CRS )بما في 

ذلك البنوك، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات وصناديق 
إدارة األصول واالستثمار(.

تعريف اإلقامة الضريبية

ما هو تعريف اإلقامة الضريبية؟

يعتمد تعريف اإلقامة الضريبية على القوانين الخاصة بكل دولة 
من الدول األعضاء. وقد يختلف التعريف من دولة إلى أخرى. 

ونظرًا ألن تعريف اإلقامة الضريبية قد يخضع للتحديث المستمر 
من قبل الدول األعضاء فإنه يتعذر تقديم المشورة للعمالء حول 

تعريف اإلقامة الضريبية.
اإلقامة: يقصد بها شخص مقيم أو يعمل في دولة ما 	 
اإلقامة الضريبية: ويقصد بها – بصفة عامة – أن شخصًا يخضع 	 

للقوانين الضريبية في دولة ما وليس من الضرورة أن يكون 
مقيمًا فيها بنفسه أو يعمل بها، ويصبح العميل خاضعًا 

للضرائب في تلك الدولة بناًء على معايير اإلقامة الضريبية لتلك 
الدولة

 بما أنه ال يوجد في دول الخليج على وجه العموم ضرائب
على األفراد، ما هو رقم التعريف الضريبي للعمالء الخليجيين 

بما في ذلك دولة الكويت؟

يمكن لبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعمالء 
المقيمين الذين لديهم إقامة سارية في تلك الدول )طبقًا 

لتعريف الشخص المقيم( استخدام الرقم المدني الخاص بهم 
كرقم التعريف الضريبي TIN مع كافة المؤسسات المالية داخل 

وخارج الكويت.



 هل يمكن أن يكون العميل مقيمًا ضريبيًا في أكثر من بلد
في آٍن واحد؟

نعم، هذا يعتمد على تعريف اإلقامة الضريبية في كل بلد يتعامل 
معها العميل.

هل يوجد عميل ليس لديه إقامة ضريبية في أي بلد؟

ال، يجب أن يكون لكل عميل إقامة ضريبية في دولة واحدة على 
األقل.

هل ترتبط جنسية العميل بإقامته الضريبية؟

ال ترتبط جنسية العميل بإقامته الضريبية إال في بعض الحاالت 
النادرة مثل الواليات المتحدة األمريكية، وُينصح دائمًا بأن يقوم 

العميل بالتواصل مع مستشاره الضريبي أو القانوني.

هل اتفاقية CRS تعتبر بدياًل ألية قوانين/ متطلبات ضريبية 
)FATCA :أخرى؟ )مثال

ال، حيث أن متطلبات وإجراءات ال CRS مستقلة تمامًا عن 
متطلبات وإجراءات قانون FATCA أو أي اتفاقيات ضريبية أخرى.

CRS مقابل FATCA

هل يمكن أن يخضع العميل لقانون FATCA وCRS معًا؟

نعم، ويتعين على العميل في هذه الحالة تعبئة النماذج 
المطلوبة حسب متطلبات FATCA وال CRS كل على حدة 

ويقوم بالتوقيع على كال النموذجين.

هل يتم إعفاء العميل من متطلبات ال CRS في حال كان 
مقيمًا ضريبيًا في بلد لم ينضم إلى اتفاقية ال CRS؟

العمالء األفراد

عند فتح حساب جديد: ال يتم إعفاء أي من العمالء األفراد من 
.CRS متطلبات ال

عند تحديث بيانات حساب قائم: يتم إعفاء العميل في حالة عدم 
وجود مؤشر يدل على خضوع العميل لمتطلبات وإجراءات ال 

 .CRS

العمالء غير األفراد "كيان قانوني"

يجب استيفاء المستندات المطلوبة حسب إجراءات ال CRS من 
 جميع العمالء الجدد أو عند تحديث بياناتهم لتحديد تصنيف

الشركة/الكيان القانوني بدقة.



ما هي شهادة التصديق الذاتي )CRS Self-Certificate Form(؟

هي شهادة خاصة بقانون تبادل المعلومات الضريبية المشتركة، 
يتم استيفاؤها من العميل إلثبات/ تأكيد حالة إقامته الضريبية.

ما هي البيانات المطلوب تعبئتها في شهادة التصديق الذاتي 
)CRS Self-Certificate Form(؟

العمالء األفراد	 
االسم	 
العنوان	 
مكان الميالد	 
دولة/ دول اإلقامة الضريبة	 
رقم/ أرقام اإلقامة الضريبية )إن وجد(	 

العمالء غير األفراد، "كيان قانوني"
االسم	 
العنوان	 
مكان التأسيس	 
دولة/ دول اإلقامة الضريبة	 
رقم/ أرقام اإلقامة الضريبية )إن وجد(	 
محل التسجيل	 
نوع الكيان القانوني	 
 معلومات الشخص/ األشخاص الذين يمارسون حق السيطرة	 

على الكيان القانوني عن طريق الملكية/ اإلدارة

تغيير في معلومات العميل

من هم العمالء الذين سيتم اإلبالغ عنهم؟

العمالء الذين أقّروا في شهادة التصديق الذاتي
)CRS Self-certificate Form( أن لديهم إقامة ضريبية في 

إحدى الدول األعضاء أو العمالء الذين لديهم مؤشر يدل على 
خضوعهم ل CRS ولم يتعاونوا مع البنك لتحديد حالتهم 

الضريبية.



التقرير

في حال قيام العميل بتغيير بياناته الشــخصية، هل سيؤثر 
هذا التغيير على صحة وســريان شهادة التصديق الذاتي 
)CRS Self-Certificate Form(؟ وفي حال كانت اإلجابة 

"بنعم"، ما هي تلك البيانات؟

في حال قام العميل بتغيير بياناته الشخصية المبّينة أدناه، فإن 
هذا التغيير سيؤثر على صحة وسريان شهادة التصديق الذاتي 

وسيتعين عليه فور حدوث التغيير تعبئة شهادة جديدة بالبيانات 
الشخصية الجديدة: 

اسم العميل	 
اإلقامة الضريبة للعميل )على سبيل المثال: لم يعد العميل 	 

مقيمًا ضريبيًا في البلد المذكور في شهادة التصديق الذاتي 
وأصبح مقيمًا ضريبيًا في بلد آخر لم يتم ذكره في شهادة 

التصديق الذاتي(
تغيير في األشخاص الذين يمارسون حق السيطرة أو بياناتهم 	 

)للعمالء غير األفراد/ كيان قانوني(

تم إصدار هذه النشرة التوعوية من قبل بنك الكويت الوطني 
 FATCA لتوفير معلومات عامة ولزيادة الوعي العام حول القانون

.CRS واتفاقية تبادل المعلومات الضريبية

هذا وال يعتبر هذا اإلعالن التوعوي بأي شكل بمثابة مشورة قانونية 
أو ضريبية وال ينبغي اعتباره كذلك بأي حال من األحوال. وال يكون 

البنك مسؤواًل بأي شكل على اعتماد أي شخص على ما تضمنه من 
معلومات أو أي استخدام أو سوء استخدام لهذا المستند.

FATCA لمزيد من المعلومات أو المشورة بخصوص متطلبات 
أو االتفاقية الدولية لتبادل المعلومات الضريبية CRS بشأن 

العميل أو تصنيفه الضريبي، يتعين على العميل التواصل 
مع مستشاره القانوني أو الضريبي أو مراجعة أي من المكاتب 
المعتمدة من وزارة المالية لتقديم خدمات FATCA واتفاقية 

 .CRS تبادل المعلومات الضريبية

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.oecd.org أو www.irs.gov

لمزيد من المعلومات، امسح رمز QR أدناه:




