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تطبيق أحكام االتفاقية متعددة املوضوع: 

األطراف بين السلطات املختصة بشأن 

التبادل التلقائي ملعلومات الحسابات املالية 

(CRS)  

 الرئيس ةسعاد

 املحترم                                                                                                                                                         التنفيذي

 مسؤول

 املحترم                                                                                                                                                           االلتزام 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
  

            

إشارة إلى االتفاقية متعددة األطراف بين السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي ملعلومات                 

، (CRS) حق املعيار املشترك عن اإلبالغ والعناية الواجبة ملعلومات الحسابات املاليةالحسابات املالية ومل

هـ والئحته بقرار مجلس الوزراء 01/12/1438( وتاريخ 125املوافق عليهما بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

تقارير الخاصة ه. وباإلشارة إلى التعليمات التي يجب اتباعها عند رفع ال30/11/1438( وتاريخ 706رقم )

املالية وملحق املعيار املشترك عن اإلبالغ والعناية الواجبة ملعلومات  الحسابات ملعلوماتبالتبادل التلقائي 

 الحسابات املالية.

  

 الحسابات ملعلوماتيؤكد البنك املركزي على اآلتي عند رفع التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي                  

 (:CRSحق املعيار املشترك عن اإلبالغ والعناية الواجبة ملعلومات الحسابات املالية )املالية ومل

م(، يجب على الشركة 2017سبتمبر  07للحسابات املوجودة مسبقا )التي تم فتحها في أو قبل        .1

ل نهاية املبلغة بذل العناية الالزمة للحصول على رقم/ أرقام التعريف الضريبي وتاريخ امليالد بحلو 

السنة التقويمية الثانية بعد السنة التي تم فيها تحديد أن مثل هذه الحسابات هي حسابات 

يتوجب اإلبالغ عنها، وذلك وفقا للفقرة )ج( من الفقرة السابعة من املادة األولى من ملحق املعيار 

 املشترك.

م(، يجب على الشركة املبلغة أن 2017سبتمبر  08الجديدة )التي تم فتحها في أو بعد للحسابات        .2

تعامل هذه الحسابات بصفتها حسابات يتوجب اإلبالغ عنها وأن يحصل على إقرار ذاتي يحتوي 

  



 
ً
على رقم تعريف املكلف الضريبي أو الرقم املكافئ له الصادر من الدولة التي يقيم فيها ضريبيا

 للفقرة )أ و ب( من املادة الرابعة من ملحق حسب نموذ
ً
ج الرقم الضريبي لكل دولة، وذلك وفقا

 املعيار املشترك. 
 

  

وعليه، يؤكد البنك املركزي السعودي على كافة الشركات املعنية بتطبيق أحكام االتفاقية االطالع                 

املالية  الحسابات ملعلوماتأن التبادل التلقائي على االتفاقية متعددة األطراف بين السلطات املختصة بش

وكذلك رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة وااللتزام بما ورد أعاله عند رفع  املشترك،وملحق املعيار 

وملحق املعيار املشترك عن اإلبالغ والعناية  التقارير الخاصة بالتبادل التلقائي ملعلومات الحسابات املالية 

 (.CRSعلومات الحسابات املالية )الواجبة مل

رابط االتفاقية متعددة األطراف بين السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي ملعلومات           -

  CRS Agreementالحسابات املالية : 

https://www.oecd.org/tax/automatic-: رابط نموذج الرقم الضريبي لكل دولة          -

numbers-identification-assistance/tax-and-implementation-exchange/crs/ 

وفي حال وجود أي مالحظات أو إشكاليات فنية نأمل التواصل مع هيئة الزكاة والدخل مباشرة عبر             

  crs_q@gazt.gov.saيد اإللكتروني التالي:البر 

 لإلحاطة والعمل بموجبه،،

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين

                 

 نطاق التوزيع:

 شركات التأمين. -

 

 
 

https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/InformationExchange/Documents/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
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