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 القحطاني ماجد نايف بن هذال

 إدارة العمليات والشؤون الدولية -الهيئة العامة للزكاة والدخل باململكة العربية السعودية 

  امللخص:
مريكيين ي الذى يلجأ إليه بعض األشخاص األ ملواجهة التهرب الضريب (FATCA) قانون االمتثال الضريبي للحسابات االجنبية " فاتكا"ُوضع 

واالجانب اطنين يلزم البنوك باإلفصاح عن بيانات ومعلومات عمالئها من املو والذى ُ حسابات بنكية خارج الواليات املتحدة األمريكية،بالذين يحتفظون 

في مدى التزام البنوك  مشكلة البحثتكمن و  . قانون الرض استيفاء متطلبات (، وذلك بغIRSمريكية ملصلحة الضــرائب األمــريكية )حاملي الجنسية األ 

مريكية وبالتالي خضوعهم حصول مائتي ألف سعودي للجنسية األ في ظل  مريكيةللسلطات الرقابية األ  ة باستيفاء متطلبات قانون فاتكا إرضاء  السعودي

. مريكيةواأل  سعوديةال نحكومتيالالتفاقية املبرمة بين ل امتثاالالنظام املصرفي السعودي  مؤسسات أصبح ملزم التطبيق في الذيفاتكا ملتطلبات قانون 

، وهو ما لم نظام ضريبي يمارس فيه لمتطبيق قانون فاتكا الضريبى في نظام مصرفي سعودي مدى تمثل في يموضوع  هفي تناول تمثلت أهمية البحث

التعرف على مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية  لىويهدف البحث إ .تتطرق إليه  دراسات سابقة

(، وتتبع SPSSحصائية للعلوم االجتماعية )الحزم اإل صفي التحليلي، باستخدام الو البحث على املنهج  اعتمد ،األمريكية في النظام املصرفي السعودي

من أهمها وجود عالقة إيجابية بين التزام البنوك السعودية باستيفاء  لى عدة نتائجإتوصل البحث و الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث.

استيفاء مؤسسات النظام  تعزيز البحث ومن توصياتمتطلبات قانون فاتكا وزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي، 

فصاح البنوك السعودية ضرورة إ، و قابية األمريكية في النظام املصرفي السعودياملصرفي السعودي  ملتطلبات قانون فاتكا لزيادة  ثقة السلطات الر 

 .قانون فاتكا ملتطلبات متثالمريكية بما يجنبهم عقوبات عدم اال حاملي الجنسية األ  الحسابات عمالئه

 .، قانون فاتكا، النظام املصرفي السعوديالمتثال الضريبى، التهرب الضريبيا :الكلمات املفتاحية

 

 االطار املنهجي للبحث الفصل االول:

 ول:املبحث األ 

 قدمة:امل
ــ ـــــابات األجنبية أو ما يســ ــــــكاُيعتبر قـــــانون االمتثال الضــــريبي للحسـ  بـفـاتــ

 
 Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ــمى اختصــارا

Act جزء م18/3/2010الرئيس باراك أوباما في ووقع عليه لكونغرس األمريكي الذي وافق عليه ا 
 
 Hiring من قانون حوافز التوظيف األمريكي ا

Incentives to Restore Act Employment (HIRE Act
مريكية والذى قدم بعض أشكال ار رفع مستوى التوظيف للعمالة األ طفي إ، وذلك  1(

م وبدأ 2013يناير  17صدار قانون فاتكا بشكل نهائي في تم إقد فرص عمل للعاطلين ، و  عفاءات الضريبية لتشجيع قطاع األعمال على توفيرحوافز واإل ال

وهو من القوانين التي أحدثت ضجة في املجتمع الدولي بوجه عام وفي القطاع املصرفي على وجه الخصوص، في ظل  ، 2م2014تطبيقه الفعلي في يوليو 

                                                             
1 - Thomas F. Commito,JD, LLM, CLU, ChFC, AEP(November 2017), An Overview of the Foreign Account Tax Compliance Act, 
Journal of Financial Service Professionals, Page 11-13. 
2
-  Grinberg, Itai (2012), Beyond  FATCA: An Evolutionary Moment for the International Tax  System , Georgetown University 

Law Center. P. 23-24 .  
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 Green قامة قانونية  ة خارج حدودها أو من لديه مستند إلتعّقب كل شخص يحمل الجنسية األمريكي توّسع الواليات املتحدة األمريكية في مّد أذرعها

Card"( بالواليات املتحدة األمريكية؛ وذلك بغرض كشف بياناته املالية ملصلحة الضــرائب األمــريكيةIRS- Internal Revenue Services بهدف )

 .الدولي ظاهرة التهرب الضريبيمريكية في ظل تفش ي إنعاش الخزانة األ 

بضرورة الكشف عن الحسابات التي تعود ألشخاص أمريكيين، من أفراد  مريكيةخارج الواليات املتحدة األ لزم قانون فاتكا املؤسسات املالية يُ 

تشير اإلحصاءات املتوافرة إلى أن عدد السعوديين الحاصلين على أو خارجها، و مريكية األ داخل الواليات املتحدة  شركات أو غيرهم سواء كانوا مقيمينأو 

ر بحدود  ّدِّ
ُ
ألف أفصحوا ملؤسسة النقد العربي السعودي عن اكتسابهم الجنسية األمريكية، األمر  30ألف سعودي من بينهم  200الجنسية األمريكية ق

باعتبارها اآلليات التي يتّم من خاللها توفير البيانات واملعلومات الخاصة الذى سينعكس على أداء مؤسسات النظام املصرفي السعودي وخاصة البنوك 

حكومة األمريكية وفق  الة اتفاقية مع الحكومة السعوديبالسعوديين حاملي الجنسية األمريكية وتسليمها إلى وزارة الخزانة األمريكية في ظل إبرام 

ثال الضريبي الدولي وتنفيذ القاض ي باملوافقة على االتفاقية بين الحكومتين لتحسين االمت، و ن مجلس الوزراء في حكومة اململكةصدر م (265)رقم قرار

وزير املالية السعودي مع  بواسطةم 15/11/2016املوافق  هجرية15/2/1438فاتكا وملحقيها: )األول( و )الثاني( املوقع عليهما في الرياض بتاريخ قانون 

 من وزارة الخزانة األمريكيةالواليات املتحدة األمريكية  سفير
 
 .  3باململكة مفوضا

لزكاة والدخل ببيانات مالية عن العامة ل هيئةالبتزويد بموجب االتفاقية في اململكة  ) البنوك(مؤسسات النظام املصرفي السعوديتلتزم 

قد ؛  ملتطلبات القانون تلك املؤسسات متثال اوفي حال عدم  ،الضرائب األمريكية بتلك البيانات مصلحةعلى أن تقوم الهيئة بتزويد  ،عمالئها األمريكيين 

بل السلطات األمريكية املختصة، إلى جانب عقوبات قد يتعّرض لها أفراد سعو  تتعرض الجنسية  حامليمن  ديون لعقوبات مالية وغير مالية من قِّ

 األمريكية جراء التهرب الضريبي.

 :أسئلة الدراسة
 :البحث في التساؤالت التاليةكلة تتمثل مشضوء ما سبق  يوف 

دية ما مدى التزام مؤسسات النظام املصرفي السعودي بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية في ظل إبرام حكومة اململكة العربية السعو  .1

 اتفاقية يتم بموجبها االمتثال لهذا القانون؟

 فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي؟ما مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون  .2

 ما مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا لزعزعة ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي؟ .3

 انون فاتكا؟ما مدى تفش ي ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة بسبب التهرب الضريبي وفق ق .4

 يمارس في اململكة على خالف نظام  .5
 
 ضريبيا

 
حكومات عدة الزكاة والدخل في ظل االتفاقيات الضريبية مع  هيئةهل أوجد فرض قانون فاتكا نظاما

 بشأن االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي؟

 أهمية البحث:
 تتمثل أهمية البحث في اآلتي:

في ظل قلة الدراسات التي تناولت موضوع البحث ، حيث يمكن أن تساعد صناع القرار من االستفادة من يعتبر البحث إضافة علمية جديدة  .1

 النتائج املتوقعة.

هيمنة السلطات الرقابية األمريكية على البنوك العاملة في الدول التي يتواجد فيها مواطنون سعوديون يحملون الجنسية األمريكية، مدى إبراز  .2

 عوملة قانون فاتكا.في ظل توجه دولي ل

مبدأ السرية املصرفية التي أصبحت محّل شكوك السلطات الرقابية واملتعاملين مع البنوك، في ظل تطبيق البنوك  مدى تأثرالتأكيد على  .3

 .فاتكاالسعودية لقانون 

 .فاتكاتطلبات قانون إبراز مخاطر التسرب النقدي املتوقع من الجهاز املصرفي السعودي في حال استيفاء البنوك السعودية مل .4

 أهداف البحث:
 التعرف على  قانون فاتكا ومتطلبات استيفائه في ظل التزام حكومة اململكة العربية السعودية بتطبيقه على مستوى املؤسسات املالية عموم .1

 
ا

 والبنوك السعودية على وجه الخصوص.

 فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي.التعرف على مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون  .2

                                                             
هجرية ، الخاص باملوافقة على اتفاقية بين حكومتي اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية  9/5/1438(  بتاريخ 265قرار مجلس الوزراء رقم ) األمانة العامة ملجلس الوزراء ،   -3

 . لتنفيذ قانون فاتكا وملحقيها: )األول( و )الثاني(
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مبدأ السرية املصرفية وفق نظام مراقبة البنوك الصادر من السلطات الرقابية في اململكة العربية السعودية في ظل  عرف على مدى تأثرالت .3

 تطبيق قانون فاتكا في النظام املصرفي السعودي.

في ظل إبرام حكومة اململكة اتفاقية يتم بموجبها االمتثال لهذا  فاتكالتزام مؤسسات النظام املصرفي السعودي بقانون الكشف عن درجة ا .4

 القانون.

 بيان مدى تفش ي ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا. .5

 واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون فاتكا. التعرف على  مدى استحداث النظم الضريبية .6

 فرضيات البحث: 
املصرفي الفرضية األولى : التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا يؤدى إلى زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام  .1

 السعودي.

 لنظام مراقبة البنوك الصادرة عن مؤسسة النقد الفرضية الثانية : إفشاء السرية املصرفية للعمالء  .2
 
بسبب تطبيق قانون فاتكا ، يعد مخالفا

 العربي السعودي.

ر التهرب الضريبي وفق متطلبات قانون االمتثال الضريبى للحسابات االجنبية " فاتكا" األمريكي في ظاهرة التسر  .3 ِّ
ّ
ب النقدي في الفرضية الثالثة : يؤث

 كة العربية السعودية. البنوك العاملة في اململ

ر استيفاء البنوك السعودية ملتطلبات قانون االمتثال الضريبى للحسابات االجنبية " فاتكا" األمريكي في دخول  .4 ِّ
ّ
نظام ضريبي الفرضية الرابعة : يؤث

 جديد يفرض على البنوك السعودية إتباعه.

 متغيرات البحث:
 املتغير املستقل : قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية " فاتكا"  .1

 املتغير التابع : مؤسسات النظام املصرفي السعودي. .2

( ، وتتبع SPSSلتحقيق أهداف البحث تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية )منهج البحث: 

 ث السابقة ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة بموضوع البحث.الدراسات والبحو 

 حدود البحث:
 .العاملة في اململكة  ) البنوك( الحدود املكانية : مؤسسات النظام املصرفي السعودي .1

 .م2018م حتى العام 2012الحدود الزمانية: تتمثل في تغطية الفترة من العام  .2

 في املصارف بمستوياتهم الوظيفية املختلفة. الحدود البشرية: العاملون  .3

 فاتكا في النظام املصرفي السعودي حدود املوضوعية: أثر قانون ال .4

 وتقسم الى : :ع البيانات واملعلوماتيجم مصادر 
والدراسات والرسائل ومواقع والبحوث وتقارير السلطات الرقابية جنبية اسات السابقة والكتب العربية واأل الدر بثانوية: تم االستعانة مصادر  .1

  .االنترنت ذات العالقة بموضوع البحث

ساسية املالءمة واملستخدمة في ميدان البحوث الوصفية، وقد تضمنت داة األ األ  باعتبارهامصادر أولية: تم االستناد على استمارة االستبانة  .2

مستوياتهم الوظيفية  العاملين في املصارف بمختلف الذى استهدفمن واقع تصميمها مجموعة من العبارات التي تخدم الدراسة وفرضياتها  

 وتخصصاتهم .

 الفصل االول: االطار املنهجي للبحث
 هيكل البحث .ول: املبحث األ 

 املبحث الثاني: الدراسات السابقة.

 .في ظل التكيف مع استيفاء متطلباته ( فاتكاال الضريبي للحســـابات األجنبية )الفصل الثاني: اإلطار النظري لـقانون االمتث

 )فاتكا (.املبحث األول: ملحة تاريخية لـقانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية 

 هدافه.أاملبحث الثاني: مفهوم قانون فاتكا و 

 (.فاتكا  )ت االجنبية الفصل الثالث: مدى استيفاء مؤسسات النظام املصرفي السعودي لـمتطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابا

السعودية والواليات  املبحث األول : املحلق )األول( و)الثاني ( التفاقية تحسين االمتثال الضريبى الدولي وتنفيذ قانون فاتكا بين حكومتي اململكة العربية

 مريكيةاملتحدة األ 
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 تكا " في السعوديةاملبحث الثاني : مدى تطبيق قانون االمتثال الضريبى للحسابات االجنبية " فا

 الدراسة امليدانية:الفصل الرابع: 

: منهجية الدراسة امليدانية.
 
 أوال

: اختبار فروض الدراسة وتحليل البيانات
 
 ثانيا

 س: الخاتمة )النتائج والتوصيات(ماخالفصل ال

 الدراسات السابقة:املبحث الثاني: 

  دراسة Fariz Huseynov and Bonnie K. Klamm   (2012)(4): 
تناولت الدراسة دور املسؤولية االجتماعية للشركات وعالقتها بالتهرب الضريبي وهى شركات تربط األهداف االقتصادية إلدارة أعمالها 

 شركات ،بمسؤولياتها االجتماعية. وقد تعرضت الدراسة للعالقة بين التجنب الضريبي وإدارة الضرائب بالشركات من منظور املسؤولية االجتماعية لل

جتماعية وكيفية تطوير تكاليف التشغيل وتجنب الخسائر املحتملة نتيجة االمتثال لقانون فاتكا. وتؤكد الدراسة على وجود تطابق بين املسؤولية اال 

ة إلى تهدف الدراسوحوكمة الشركات؛ من منطلق مسؤولية الشركات تجاه أصحاب املصلحة الى جانب مسؤوليتها تجاه املجتمع ككل. كما  للشركات 

في ظل تحقيق أهداف أصحاب املصلحة . وتوصلت الدراسة إلى ضرورة التخلص من صور  الربط بين التهرب الضريبي واملسؤولية االجتماعية للشركات

ركة اإلدارة التجنب السالبة للضريبة ألنها تمثل الجانب السالب في املساهمة في تحمل نصيب األشخاص االعتباريين في اإلنفاق العام والبد من مشا

لتزام الكامل الضريبية في تقديم اإلفصاح الكافي واألمين لجميع تعامالت األشخاص األمريكيين الخاضعين للضريبة خارج أمريكا وفق قانون فاتكا مع اال

 بسداد الضريبة طواعية ألنهم حاملين للجنسية األمريكية، ولتجنب الغرامات والعقوبات. 

ا  تتفق الدراسة السابقة مع البحث الحالي في توصلهما لنتائج مفادها ضرورة االلتزام  بتطبيق قانون فاتكا في املؤسسات املالية باعتباره 

ثر تطبيق  أ قضية أخالقية ، أما االختالف فقد تناولت الدراسة السابقة تطبيق القانون من منظور املسؤولية االجتماعية ، بينما تناول البحث الحالي

رض عليها نظام ضريبي أمريكي )) البيئة املصرفية السعودية( بيئة مصرفية  قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا( في
ُ
( تسعى FATCAف

 .الستيفاء متطلباته

 دراسة Roberta Christian and James Alm   (2012
()5:) 

مصطلحات  تناولت الدراسة  بعض الحجج غير االقتصادية لسلوك االمتثال الضريبي، إذ تعتبر األخالق أهم عامل في االمتثال الضريبي، في ظل استخدام

الكامل  ملترادفات "األخالق" مثل الشعور بالواجب واملسؤولية االجتماعية. كذلك تعرضت الدراسة لقياس اإليرادات الخاضعة للضريبة واالمتثال

تعلق لتطبيق متطلبات قانون فاتكا من منظور سلوكي، حيث أشارت إلى أهمية الُبعد السيكولوجي في االفصاح عن الدخل الخاضع للضريبة ، سواء امل

أخالقية ربما بأحكام قانون فاتكا أو بغيرها من قوانين الضريبة ؛ لذا تعتبر األخالق مجموعة من القواعد الشخصية ،فقد يكون لألفراد قواعد 

 يتعرضون إلى تكاليف نفسية عندما ال يدفعون الضرائب، أو ربما يشعرون بالرضاء عند دفع الضرائب. 

ية في وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن أحد الجوانب املثيرة لالهتمام حول االمتثال الضريبي هو أن معظم الناس يدفعون معظم مستحقاتهم الضريب

 عن وجود ما  معظم الوقت، على الرغم
 
 للتهرب الضريبي بسبب ضعف احتماالت التدقيق واالنفالت من العقوبات. هذا فضال

 
من وجود حوافز قوية جدا

سلوكي لألفراد عند يدل على أن األخالق تؤثر على كيفية اتخاذ األفراد للقرارات املتعلقة باالمتثال الضريبي. وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالُبعد ال

ا نتيجة ار القوانين الضريبية، وعلى البنوك املتعاملة مع األشخاص حاملي الجنسية األمريكية دراسة األبعاد املتعلقة باحتماالت انخفاض ربحيتهإصد

 للعقوبات في حال عدم االلتزام بإمداد وزارة الخزانة األمريكية ببيانات ومعلومات عن عمالئهم األمريكيين.

ابقة مع البحث الحالي في توصلهما لنتائج مفادها ضرورة االلتزام  بتطبيق قانون فاتكا في املؤسسات املالية املصرفية مع تجنب وتتفق الدراسة الس      

 ، بينما تناول التهرب الضريبى باعتبارها  قضية أخالقية ، أما االختالف فقد تناولت الدراسة السابقة تطبيق القانون من منظور املسؤولية االجتماعية 

 هذا البحث تطبيق قانون فاتكا كأحد  متطلبات السلطات الرقابية ذات العالقة بقانون فاتكا في اململكة العربية السعودية .

 

 

 

 

                                                             
4 - Fariz Huseynov, Bonnie K. Klamm, "Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility". Journal of Corporate 
Finance, Volume 18, Issue (4, September 2012).  
5 - Christian, Roberta Calvet,& Alm, James (13 October2012), "Empathy, sympathy, and tax compliance", Journal of Economic 

Psychology.  
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 (  2013دراسة ابراهيم، نبيل عبدالرؤوف )( 6) م : 

( على إيرادات املؤسسات املالية FATCAهدفت الدراسة الى التعرف على مدى تأثير تطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )  

على كل من املؤسسات  املصرية وحصيلة ضريبة الدخل املستحقة على تلك اإليرادات، كما هدفت الى التعرض للتحديات التي تواجه تطبيق قانون فاتكا

أهمية  قة بتلبية متطلبات تطبيق القانون. وترجعاملالية )البنوك( في مصر،  ومصلحة الضرائب املصرية ) ضريبة الدخل( ومقترحات الحلول ذات العال

د الخزانة الدراسة إلى اهتمام الحكومة األمريكية بتعظيم عوائدها الضريبية من خالل إلزام املؤسسات املالية خارج حدودها ) بما فيها مصر( بإمدا

يتها من التعرف على البيانات املدرجة بالنماذج التي أقرتها الخزانة األمريكية ببيانات عن عمالئها حاملي الجنسية األمريكية. كما تستمد الدراسة أهم

 . األمريكية للمولين لإلفصاح عن االيرادات التي تحصل عليها األشخاص األمريكيين وفق قانون فاتكا

إلى نتائج  ولقد توصلت الدراسة( ، وذلك باستخدام استمارة االستبانة لجمع البيانات. SPSSواعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي )

 ألن معظم األ 
 
صول املالية لالستثمارات األمريكية في مفادها أن حصيلة مصلحة الضرائب املصرية ) ضريبة الدخل( لم تتأثر بتطبيق  قانون فاتكا نظرا

 وجد أثار على ضريبة الدخل عن أرباح هذه البنوك.فروع بنوك مصرية خارج مصر، ومن ثم ال توجد أثار على ايرادات البنوك املصرية وبالتالي على ال ت

 ها منمصر بما يمكناملؤسسات املالية في وأوصت الدراسة بإجراء تعديالت تشريعية وادارية وتسويقية على القوانين ونظم املعلومات القائمة في  

د التعاقد. واتفق الباحثان في تناول موضوع أثر قانون فاتكا على االستيفاء بمتطلبات تطبيق قانون فاتكا ، مع ضرورة االتفاق على املعاملة باملثل عن

حاسبية( للحكومة املؤسسات املالية املصرفية ، أما االختالف فقد تجسد في تناول الدراسة السابقة  تأثير قانون فاتكا في اإليرادات العامة )الناحية امل

 على مؤسسات النظام املصرفي السعودي من ناحية األداء.املصرية، بينما تناولت البحث الحالي تأثير قانون فاتكا 

 (  2016دراسة فرحان، عماد محمد )( 7) م : 

 هدفت الدراسة إلى معرفة مدي امكانية تطبيق قانون فاتكا في مؤسسات النظام املصرفي العراقي  من خالل دراسة البيئة القانونية للمصارف

راقية في % من األموال الع90العاملة في العراق،  في ظل وجود تحديات تواجه االقتصاد العراقي وبالتالي النظام املصرفي العراقي نتيجة وجود أكثر من 

التفاقيات البنوك األمريكية العتبارات سياسية. وتستمد الدراسة أهميتها من خالل سعي النظام املصرفي العراقي الى التعامل مع مختلف القوانين وا

 يئة املصرفية العراقية . الدولية في سبيل حماية االقتصاد العراقي، وذلك من خالل دور البنك املركزي العراقي في تعزيز تطبيق قانون فاتكا في الب

يذ قانون فاتكا في واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي في تطرقه ملعطيات البيئة القانونية العراقية ذات العالقة بمدى امكانية ايجاد آلية تنف 

 النظام املصرفي العراقي. 

أو آلية لتطبيق قانون فاتكا في البيئة املصرفية العراقية بالرغم من ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها عدم وجود خطة أو إجراءات   

 عن عدم جاهزية موظفي
 
ها وجود بعض النصوص القانونية  التي تساعد على استيفاء متطلبات تطبيق قانون فاتكا في البنوك العراقية، هذا فضال

راقي إجراء تعديالت على قوانينها لتتكيف مع قانون فاتكا ، بحيث تتمكن البنوك لتطبيق قانون فاتكا. وأوصت الدراسة بضرورة تبني البنك املركزي الع

 العراقية من القيام بتهيئة أنظمتها املعلوماتية والوسائل الالزمة مع تدريب موظفيها الستيفاء متطلبات تطبيق قانون فاتكا.

املالية املصرفية في كال الدولتين) السعودية والعراق(، أما االختالف فقد تجسد واتفق الباحثان في تناول موضوع أثر تطبيق قانون فاتكا على املؤسسات  

متثال الضريبى، في تناول الدراسة السابقة ملدى تأثير قانون فاتكا في أداء املصارف العراقية في ظل عدم وجود اتفاقية مع الحكومة األمريكية بشأن اال 

ا على مؤسسات النظام املصرفي السعودي امللتزمة بتطبيق قانون فاتكا بموجب االتفاقية املبرمة بين حكومة بينما تناول البحث الحالي تأثير قانون فاتك

 اململكة والحكومة األمريكية.

  8م(2018بن نوبة ، رحاب محمد )ادراسة  : 

الليبية وضريبة الدخل عند تطبيق قانون هدفت الدراسة الى التعرف على اآلثار املالية املترتبة على إيرادات املؤسسات املالية )البنوك( 

(FATCA وتستمد الدراسة  أهميتها من التعرف على البيانات املدرجة بالنماذج التي اقرتها الخزانة األمريكية للممولين لإلفصاح عن إيرادات ،)

نية العامة للدولة الليبية، اعتمدت الدراسة على املنهج األشخاص من خارج أمريكا ومدى تأثير فاتكا على الحصيلة الضريبية وبالتالي تأثيرها على امليزا

بيق قانون االستقرائي واملنهج االستنباطي الختبار فرضية ) ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات فئات الدراسة حول وجود تأثير معنوي لتط

يوجد بها عدد كبير من األمريكيين وأن أغلبهم قدموا بعقود عمل تتبع لشركات فاتكا على ايرادات البنوك في ليبيا (، وكانت أهم نتائجها: إن ليبيا ال 

                                                             
( على املؤسسات املالية: دراسة FATCAم( ، دراسة تحليلية لآلثار املحاسبية والضريبية املترتبة على تطبيق قانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات الخارجية )2013ابراهيم، نبيل عبدالرؤوف )  - 6

 .  2، مجميدانية ، القاهرة، الجمعية املصرية للمالية العامة والضرائب ، املؤتمر الضريبي التاسع عشر: النظام الضريبي املصري وحتمية التغيير

كلية االدارة  –( ، جامعة البصرة FATCA) متثال الضريبي األمريكي للحسابات األجنبيةاالجراءات الرقابية للبنك املركزي العراقي في ظل اتفاقية قانون اال (، 2016فرحان، عماد محمد ) - 7

 . 42، العدد 11، مجلدمجلة العلوم االقتصاديةواالقتصاد ، 

كلية القانون  -(، جامعة املرقب 1، العدد)م الشرعية والقانونيةمجلة العلو ، (على املؤسسات املالية الليبيةFATCAتطبيق قانون االمتثال الضريبي االمريكي )م( ، 2018ابن نوبة،  رحاب محمد  ) - 8

 .بالخمس
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أهم التوصيات إجراء معروفة ومحصورة. وأيضا ال توجد  اتفاقية ثنائية بين ليبيا وأمريكا ملنع االزدواج الضريبي وبالتالي ال مجال لتطبيقه في ليبيا، ومن 

 ة الليبية بما يمهد لتطبيق اتفاقية فاتكا بين ليبيا والواليات املتحدة األمريكية. تعديالت تشريعية وادارية في البيئة املصرفي

ــــسات املالية املصرفية في كل من الدولتيــن) السعودية وليبي ا(، أما واتفق الباحـثان في تناول موضوع أثر تطبيق  قانون فاتكا على املؤســ

مدى تأثير قانون فاتكا في أداء املصارف الليبية في ظل عدم وجود اتفاقية ثنائية مع الحكومة األمريكية االختالف فقد تجسد في تناول الدراسة السابقة 

مريكية ، بينما تناول بشأن االمتثال الضريبى ، إال أن البنك املركزي الليبي أصدر تعليمات للمصارف العاملة في ليبيا بالتعاقد مباشرة مع وزارة الخزانة األ 

تأثير تطبيق قانون فاتكا على مؤسسات النظام املصرفي السعودي امللتزمة بتطبيق قانون فاتكا بموجب االتفاقية املبرمة بين حكومة  البحث الحالي

 اململكة العربية السعودية والحكومة األمريكية.

 التكيف مع استيفاء متطلباته اإلطار النظري لـقانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية " فاتكا"  في ظل : الفصل الثاني
 :
ً
 :ملحة تاريخية لـقانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية " فاتكا" أوال

وقد الزم الضريبة التي تعتبر من املكونات األساسية إليرادات الدولة على مر العصور،  لدفع عديدة طرقا شهدت املجتمعات البشرية تاريخيا 

  ظاهرةهذه الولقد أضحت  .والدولي الضريبي على املستويين املحلي التهرب ظاهرةعمليات فرض الضرائب 
 
 يؤرق مضاجع الساسة عموما

 
هاجسا

 من الضريبي االزدواج واملتعددة األطراف لتفادي الثنائية االتفاقيات الدولية من العديد لتبني الدولي املجتمع والقانونيين على وجه الخصوص، مما دفع

 الدولي املستوى  على الضريبية للمشاكل حلول  إيجاد إلى الثنائية الجبائية االتفاقيات حيث تسعى .الدولي من جهة أخرى  الضريبي ومكافحة التهرب جهة،

 :( 9) هما  رئيسيين هدفين في حصرها يمكن والتي

 األموال رؤوس تداول  و االستثمار تشجيع حركة إلى الضريبي التعاون  فيؤدي بالضريبة املكلف كاهل يثقل الذي الضريبي االزدواج تجنبالهدف االول: 

 الضريبي االختصاص مجال ذلك بتحديد و الدولية، باالتفاقية املعنية البلدان بين

  .الضريبي بتوزيع االختصاص يسمى ما وفق االتفاقية في طرف دولة لكل 

 تبادل و الدولتين في املختصة بين الجهات املعلومات تبادل بواسطة ذلك و االقتصاديات كاهل يثقل الذي الضريبي التهرب مكافحةالهدف الثاني: 

 .الضريبة تحصيل مجال في املساعدة

 من انطالقا الضريبي، بالتعاون  املعنية قوانين الدول  في املدرجة التنازع قواعد بين التباينات معالجة في بائيةجال االتفاقيات أهمية تكمنو 

 . الداخلي القانون  على الدولية املعاهدات سمو قاعدة

واسعة االنتشار في معظم دول العالم كما في الواليات املتحدة األمريكية رغم شدة العقوبات التي ظاهرة  الضريبي الدوليالتهرب أصبح لقد 

ة مريكية في ظل تزايد ججز املوازنالعامة اال  تظهر بشدة في املوازنة الضريبيلتهرب لتفرض على املتهربين من دفع الضرائب، وقد أخذت اآلثار السالبة 

نتيجة التهرب الضريبي خالل $ ليون تر  304يرادات ضريبية تقدر بنحو مريكية إالحكومة األ  فقدانواتساع حجم الدين العام ، حيث تشير التقديرات الى 

التي تنص أحكامه الرئيسية على وجوب أن تفصح املؤسسات قانون فاتكا مريكية الستحداث األمر الذي دفع السلطات األ ، م2010 –م 2001الفترة من 

 % في رأسمال شركة أجنبية،10، أو مساهم بنسبة تفوق الـ$ألف 50عن أي عميل حامل للجنسية األمريكية تزيد أرصدته الدائنة عن املالية  املالية وغير

  صلحة الضرائب األمريكية.مل وذلك

لك في ظل التهرب الضريبي الدولي وأسبابه، وذ لى مفهومض في مفهوم قانون  فاتكا التطرق إ: يجدر بالباحث قبل الخو (10) الدولي الضريبي التهرب مفهوم

مت به منظمة وعلى سبيل املثال ما قا، العديد من الدول واملنظمات االقليمية والدولية ملكافحة ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وتجنب ازدواجيته  سعي

(، وقد  CRS- Common Reporting Standardمعيار االبالغ املشترك ) اتفاقية تمثلت في اعتمدت  ( التيOECDوالتنمية ) التعاون االقتصادي دول 

في  االتفاقية ( بنشر كتيب تنفيذOECDقامت منظمة)و م، 2014سبتمبرفي  (G20وزراء مالية مجموعة العشرين )قبل من  اتم تأييده

وذلك بهدف الوصول الى نظام عالمي حقيقي لتبادل املعلومات حول الحسابات املالية في ظل تفش ى ظاهرة التهرب الضريبى على م، 2015أغسطس

 الضريبي املشترك والتفتيش الضريبية املعلوماتالبيانات و  تبادل في الضريبية اإلدارات بين املتبادلة املساعدة بموجبها نطاق ، وحددتاملستوى العالمي

 .(11)قانون فاتكا من هذه االتفاقية  نصوص أغلب بين الدول األعضاء في املنظمة، وقد استوحت الضريبي والتحصيل

                                                             
9- Action Plan for the erosion of the tax base and the transfer of profits(BEPS) Modernizing the international tax rules: point on the 
BEPS project exchange information and program on Tax and Development, OECD, 2013. 

 (، التهرب الضريبى واقع وتوصيات ، ورقة علمية، صنعاء: املؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.2010وهبه ، محمد سليم ) يوليو 10-
11  Rahimi- Laridjani, Eschrat   & Hauser, Erika ( January-February2016) , The New Global FATCA: An Overview of the OECD~S 

Common Reporting Standard in Relation to FATCA, International Tax Journal. 
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بأنه " مساع أو جهود أو محاوالت يقوم بها املكلف للتخلص من كل أو جزء من التزاماته القانونية بأداء الضريبة  الضريبيعرف التهرب يُ   

 الدول  تفقد شأنه أن الدول "، ومن حدود عبر الضريبة من تهرب كل " بأنه J.J.Neuer   العالم  الدولي فقد عرفه الضريبي املستحقة عليه " ، أما التهرب

 
 
 . (12)إيراداتها  دموار  من مورد مهما

 ذات أخرى  دول  في وتأديتها مرتفع جبائي ضغط ذات دول  في خضوع املكلفين بدفع الضريبة تجنب في الدولي الضريبي التهرب تتجلى أحد أشكال

 بعض تمنحها التي واإلعفاءات ذلك من خالل استغالل التسهيالت ويتم املشروع، الدولي الضريبي بالتهرب عليه يطلق ما وهذا منخفض، ضغط جبائي

 التجارة من %50 حوالي  تداول  فيها م تم2004منطقة في عام  72 يقارب ما إلىارتفع عددها  التي الضريبية بالجنات عليها يطلق التي املناطق أو الدول 

 . (13(( OECDمنظمة)  تقارير حسب ما أشارت إليه العاملية وذلك 

 :(14) في الدولي الضريبي التهرب تتمثل أهم أسباب

 الضريبي التشريع في ثغرات وجود املناطق أو أو الفئات بعض حق في إجحاف أو الضريبة معدالت ارتفاع في تتمثل التي  الضريبي التشريع عيوب.  

 الضريبةتقدير  وسوء املرونة الضرائب من حيث انعدام بتحصيل املكلف اإلداري  الجهاز تعقيد تعني التي الضريبية اإلدارة عيوب. 

 لمكلفلالضريبي  الوعي غياب  .  

 
ً
 هدافه:أو  FATC) ) مفهوم قانون فاتكا: ثانيا

 : مفهوم فاتكا

بأنه  " مصطلح أمريكي مختصر يعني نظام االلتزام الضريبى على الحسابات األجنبية التي يملكها األمريكيون  FATCA  )) فاتكا   رف قانون عُ 

ويلزم هذا النظام املؤسسات املالية في الخارج بضرورة الكشف عن الحسابات  (،Account Tax Compliance Act  Foreignاملقيمون في الخارج )

ألمريكية " التي تعود ألشخاص أمريكيين، من أفراد أو شركات أو غيرهم سواء أكان هؤالء مقيمون داخل الواليات املتحدة أو خارجها إلدارة الضرائب ا

 بعد موافقة( HIRE Actته الواليات املتحدة األمريكية ، وقد تم وضعه كجزء من قانون حوافز التوظيف األمريكي )قانون تشريعي سنوهو  ،(15)

 ألشخاصفيما يخص األصول املالية اململوكة  الضريبيوذلك بهدف استعادة معدالت تشغيل العمالة، وتحسين مستوى االلتزام  ،الكونغرس األمريكي

في  ية، وبمقتضاه تقوم املؤسسات املالية وغير املالأمريكيين واملحتفظ بها في حسابات مصرفية أو كيانات مالية أخرى خارج الواليات املتحدة االمريكية

 IRS- Internal Revenue)ة لصالح مصلحة الضرائب االمريكية االمريكيعمالئها حاملي الجنسية الدول األجنبية بتوفير املعلومات عن حسابات 

Services )وبموجب أحكام قانون فاتكا يتعين على كافة املصارف واملؤسسات املالية األجنبية االمريكية.الواليات املتحدة  فيFFI.s)  )Foreign 

Financial Institutions  القيام بإجراءات التحقق والعناية (Due Diligence   بشأن أصحاب الحسابات األ )مريكيين  
ُ
 وتزيد الذين يملكون أ

 
صوال

% من رأسمال الشركة 10تزيد على  والتيعن مساهمات املكلفين  باإلبالغألف$ للشركات، كما يلزمها  250ألف$ لألفراد ، و 50أرصدة حساباتهم عن 

 أو ملكية جوهرية . التياألجنبية ، أو الكيانات األجنبية 
 
ن فاتكا تتولى املؤسسات املالية في الدولة فبمقتض ى قانو يمتلك فيها دافعو الضرائب حصصا

مريكية من خالل نموذجين هما ريكية التابعة لوزارة الخزانة األ مهمة نقل املعلومات بصورة مباشرة إلى مصلحة الضرائب األ األجنبية بشكل عام م

(  IGA2) أما بالنسبة للنموذج الثاني، ثنائية ابرام اتفاقيات حكومية  ه، حيث يتم وفق Inter- Governmental Agreement(  IGA1) النموذج األول :

  (FFI.s لتصبح بذلك مؤسسات مالية أجنبية مشاركةواملصارف واملؤسسات املالية  ((IRSفتتم اتفاقيات بين وزارة الخزانة االمريكية

Participating)16  

حسابات بمريكيين الذين يحتفظون يبي الذى يلجأ إليه بعض األشخاص األ الضر  ضع ملواجهة التهربتضح من التعريف بأن قانون فاتكا وُ يو 

 عن 
 
بدافع اإلبالغ عن املعلومات الجديدة  وذلك درجة كبيرة من الشفافية في املسائل الضريبية، أنه يوفربنكية خارج الواليات املتحدة األمريكية، فضال

 أما م تحديدها بموجب قانون فاتكا.والتي يتم وشروط حجبها التي يجب تطبيقها في املؤسسات املالية ) البنوك، وغير البنوك( في جميع أنحاء العال

ضها في الحرمان من التعامل في السوق العالمي للدوالر يتمثل بعمالية وغير مالية قانون فسوف تتعرض لعقوبات لالمتثال لل الرافضةاملؤسسات املالية 

الحرمان من أية تسوية للمعامالت املالية تتم بالدوالر األمريكي مع كذلك % من حجم املعامالت اليومية بالنقد األجنبي ، و 87األمريكي الذى يشكل نحو 

 عن تعرض تحويالت
 
  مريكية.قيمتها داخل الواليات املتحدة األ من % 30الية لخصم بحدود امل هاأي جهة حول العالم، فضال

 : اأهداف  قانون فاتك

 ( :17في اآلتي)هداف قانون فاتكا أ تتمثل 

                                                             
 .13الجزائر ، جامعة قسطنطينة ، ص الخاص، القانون  في ماجستير رسالة  الجزائر، في الضريبي التهرب (، مكافحة2012 (طورش'بتاتة، -12

13 -  Evasion World Tax, website: www.Universalis.fr 
 (.التهرب الضريبى وأساليب مكافحته ، الطبعة األولى ، القاهرة ، املنظمة العربية للتنمية االدارية.2010) خالد املهاينى ، محمد -14

  https://www.gazt.gov. sa/arالسعودية  ، قانون فاتكا  ، اململكة العربية الهيئة العامة للزكاة والدخل - 15

16 - http:// www.IRS.gov.( Internal Revenue Service web site of U.S government agency).  
17- El - Shahed, Samir(September2013),  Foreign Account Tax Compliance Act, GLOBAL ACADEMY, Training and Development. 

http://www.irs.gov.(/
http://www.irs.gov.(/
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 األهداف الرئيسية وتتمثل في : ) أ (

 أمريكيون حصصتحديد األشخاص األمريكيين أو الكيانات األمريكية املحتفظين بأصول مالية تخصهم بالخارج أو الكيانات التي يمتلك فيها  .1
 
 ا

 من خالل إلزام املؤسسات املالية األجنبية بالتعرف عليهم وموافاة مصلحة الضرائب األمريكية بتقارير عنهم.وذلك %، 10تزيد عن جوهرية 

تهم وقف خسائر تقدر بمليارات الدوالرات نتيجة لقيام بعض األمريكيين باستخدام وسائط مالية غير أمريكية بهدف التهرب من التزاما .2

 الضريبية.

 : تتمثل فيو الفرعية  األهداف) ب( 

 األمريــكية في ظل تفش ى ظاهرة التهرب الضريبي والعمل على مكافحته.  انةخز ال. إنعاش 1

 .جعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة على األشخاص الخاضعين لنظام الضرائب األمريكي.2

ألف$ 50. توفير املزيد من الشفافية واالفصاح ملصلحة الضرائب األمريكية عن الدخول واألصول املالية التي تزيد عن حدود معينة )3

 .أمريكاألف$ للشركات( للمواطنين واملقيمين الدائمين في 250لألفراد،

 جهة التهرب الضريبي.األمريكية ملوا الحكومة. تفعيل دور املؤسسات املالية األجنبية في مساعدة 4

  -األشخاص والكيانات ) املؤسسات املالية ( الخاضعة لقانون فاتكا:

: أ
ً
 -:(. 18) األشخاص الخاضعون  للضريبة األمريكية وال

ن الى أن يتخلى ع بأمريكااملولود - د  أمريكاخارج  املقيماملواطن األمريكي  -.      جالجنسية أحدهما األمريكية مزدوجو-.           باملواطن األمريكي . أ

 في آخر ثالث سنوات. ايوم183ملدة ال تقل عن  بأمريكااملقيم  -.   وحامل البطاقة الخضراء - هـ   .جنسيته

 (:  19 أما البيانات االضافية التي يتوجب طلبها من األشخاص األمريكيين فتتمثل في)

تقوم البنوك . و يرادات الداخليةلى دائرة اإل إبياناتهم : يستخدم لطلب بيانات التعرف على األشخاص األمريكيين للمساعدة على إرسال W-9)أ( نموذج 

واألطراف املرتبطة بالحساب والذين لديهم مؤشرات قوية بأنهم أشخاص أمريكيين ، جميع العمالء األمريكيين األفراد من  W-9نموذج تعبئة بطلب 

 : ن قبل العمالء األفراد وفق ما يلييجب تعبئة الحقول م W-9نموذج  وحسب

  .اسم العميل ) كما هو على نموذج ضريبة الدخل األمريكية ( -أ

 لضريبي للعميل كونه فردالتصنيف ا -ب
 
 أو شركة.  ا

  .البريديعنوان العميل )رقم واسم الشارع، رقم العمارة أو الشقة(،املدينة ، املحافظة، الرمز -ج

  الرقم الضريبي. -د

 توقيع العميل والتاريخ. -هـ

 يستخدم من قبل األشخاص غير األمريكيين الذين يحملون مؤشر  : W-8BEN)ب( نموذج 
 
 أمريكي ا

 
لتأكيد حالتهم كأشخاص غير أمريكيين، أما العمالء  ا

  .نموذجنفس المنهم تعبئة  على الحساب( سيطلب)مثل العنوان ورقم الهاتف واألوامر الثابتة الذين لديهم مؤشرات ضعيفة

الحصول على موافقة العمالء واألطراف األخرى املرتبطة بالحساب بتفويض البنك على تزويد بياناتهم الى دائرة  منه: الغرض نموذج تفويض باإلفصاح)ج(

 االيرادات الداخلية .

  :
ً
 ألف 250أكبر من هاالكيانات املالية التي تأسست تحت مظلة القوانين األمريكية ورصيدتشمل : ( 20) الكيانات الخاضعة للضرائب األمريكية ثانيا

 % أو أكثر من قيمة رأسمال الشركة أو حق التصويت بها.10يوجد بها شخص أمريكي أو شركة أمريكية تمتلك نسبة و  ،ديسمبر من كل عام  31في  دوالر 

امللتزمة باستيفاء متطلبات قانون فاتكا وفق ما تضمنته تصنف املؤسسات املالية االجنبية  فاتكا:تصنيف املؤسسات املالية االجنبية وفق قانون 

كي يقوم بأي من عمال نيابة عن العمالء، وتشمل أي كيان غير أمريتقوم بإجراء مجموعة من األ ستثمارية بأنها: التي الكيانات اال  عرفتحيث  ، هانصوص

 األعمال اآلتية :

 ودائع من خالل أعمالها العادية. تلقي .1

 فاظ بأصول مالية لحساب الغيراالحت .2

  .وراق املالية والسلع أو أي أنشطة ذات صلةاس باالستثمار أو املتاجرة في األ تعمل باألس .3

 

 

                                                             
 . 74النشرة املصرفية العربية ، الفصل الرابع ، ص  -، الورقة العلمية الثالثة ، اتحاد املصارف العربية  قانون االلتزام الضريبي األمريكي للحسابات األجنبية وعوملة القوانينم( ، 2012بدران ، على )  -18

19- El - Shahed, Samir, ibid.  
، تنظيم  اتحاد املصارف العربية ، ) السودان،  الخرطوم ،  دار اتحاد (  FATCAمحاضرة بعنوان قانون االمتثال الضريبى على الحسابات األمريكية الخارجية ) م ( ، 2014داغر ، أنطوان )مايو/ 20

 املصارف السوداني(.
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 ( في:FFIs) وتتمثل التزامات املؤسسات املالية األجنبية

 مريكية.توقيع على االتفاقية مع مصلحة الضرائب األ  .1

 ( ويتم بموجبها منح املؤسسة املالية رقمIRS ()21التوقيع على االتفاقية والتسجيل على موقع ) .2
 
 خاص ا

 
لى جانب املؤسسات (، هذا إ22) (GIIN)بها ا

 املالية التي تمارس أعمال التداول في أدوات مالية ، وإدارة املحافظ ، أو ادارة الصناديق أو األموال نيابة عن آخرين. 

 -:( 23)  تصنيف املؤسسات املالية األجنبية وفق قانون فاتكا أسس

 األمريكية مع االلتزام بتحديد العمالء الضرائب(: هي مؤسسات تدخل في اتفاقية مع مصلحة   Compliant) مؤسسات مالية أجنبية ملتزمة .1

 .همعنها واالستقطاع من مدفوعات معينة تخص بالغواإل  العمالء منفصاح عن املعلومات املطلوبة األمريكيين والتعرف عليهم ، واإل 

مؤسسات يمكنها أن تتجنب التعرض الستقطاع مبالغ من مدفوعاتها دون أن  هي(: Compliant Deemed)  مؤسسات مالية أجنبية في حكم امللتزمة .2

  -جرائية مثل :املتطلبات اإل والوفاء ببعض  ( IRSعلى موقع )تدخل في أي اتفاقية إذا كانت مؤسسات ملتزمة وذلك بالتسجيل 

    سلطة رقابية في نفس البلدالإلشراف  خضوعها . أ

 تخضع للتنظيم فيه يأال تقوم بأعمال خارج البلد الذ  . ب

  كاأن تكون الدولة التي تعمل بها ملتزمة بتعليمات الفات . ج

 .أال تسعى لجلب أصحاب حسابات من خارج البلد الخاضعة للتنظيم فيه . د

 .دوالر مليون  500يزيد إجمالي أصولها في امليزانية املجمعة عن مليون$،وال 175املالية عن هاصولأيزيد إجمالي  أال  . ه

 أو مؤسسات مالية أجنبية غير مشاركة. قيميناملحسابات لغير  حفظبفتح أو  عدم قيامهاضرورة تطبيق سياسات لضمان  . و

ا، مما يجعلها تتعرض ملا تختار عدم االلتزام ببنود ومتطلبات قانون فاتك(:هي مؤسسات  -Compliant Non) مؤسسات مالية أجنبية غير ملتزمة .3

  يأتي:

 .% على الحصيلة االجمالية لجميع مبالغ األرباح والفوائد30خضوعها الستقطاع ضريبي مقداره  .أ

 مع البنوك املراسلة األمريكية.فقدان عالقاتها  .ب 

  .الدولية ضعف عالقات املؤسسة مع املؤسسات املالية  .ج 

مدى استيفاء مؤسسات النظام املصرفي السعودي لـمتطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات االجنبية " : لثالفصل الثا

  فاتكا "
 : تمهيد

 من حيث التطبيق في كل مؤسسات النظام املصرفي السعودي بموجب قرار  جنبية " فاتكا "يبي للحسابات األ أضحى قانون االمتثال الضر   
 
ملزما

وض بموجبهم 10/11/2014بتاريخ ( 265مجلس الوزراء السعودي رقم ) 
ُ
اتفاقية مريكية على مشروع وزير املالية بالتوقيع مع وزارة الخزانة األ  الذى ف

ت املتحدة االمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون االمتثال الضريبي للحسابابين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الواليات 

 (.24)االجنبية " فاتكا " 

الدولي ولتطبيق قانون فاتكا  الضريبيمريكية لتحسين االمتثال وقد جاء التوقيع على االتفاقية وفق رغبة طرفي الحكومتين السعودية واأل 

حكام التي تقيد بما فيها األ  االتفاقيةالسرية وضوابط أخرى منصوص عليها في  مع استصحابوتبادل املعلومات التلقائي  ياملحلبالغ املبنى على اإل 

ما رغم  الضريبيمن أجل تحسين االمتثال  فاتكالى دعم حكومة اململكة الهدف الكامن وراء سياسة قانون إاستعمال املعلومات املتبادلة ، وتجدر االشارة 

يتطلب تنفيذ  األمر الذىبسبب عوائق قانونية محلية،  ملتطلبات القانون  املؤسسات املالية السعودية على االمتثالعدم قدرة  مثلمن مسائل  أثير حولها

 من أجل مريكية( بمعالجة العوائق القانونية وتقليص االعباء على املؤسسات املالية السعودية، في ظل التزام الحكومتين )السعودية واأل و 
 
العمل سويا

 الية.لعناية الواجبة للمؤسسات امللى معايير مشتركة لإلبالغ واإالتوصل 

 بين حكومتي اململكة تفاقية تحسين االمتثال الضريبى الدولي وتنفيذ قانون فاتكاال ( الثاني( و)األول )املحلق : املبحث األول 

 والواليات املتحدة االمريكية العربية السعودية

                                                             
21-Internal Revenue Services  
22 - Global Intermediary Identification Number 
23 - El- Shahed, Samir (2013) Foreign Account Tax Compliance Act, GLOBAL ACADEMY, Training and Development . 

 .19م ، ص10/11/2014، قرار مجلس الوزراء بتاريخ م2014التطورات النقدية واملصرفية، تقرير الربع الرابع (،  (2014مؤسسة النقد العربي السعودي 24-
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نه: أحكام تفصيلية ملحقة باالتفاقية املبرمة بين حكومة اململكة العربية السعودية  والحكومة األمريكية لتحسين االمتثال أمصطلح ملحق بب يقصد

يها: )األول( ( الصادر من مجلس الوزراء في حكومة اململكة القاض ي باملوافقة على االتفاقية وملحق265الضريبي الدولي وتنفيذ قانون فاتكا وفق  قرار)رقم 

 (.25، حيث يشكل امللحقان جزء ال يتجزأ من االتفاقية )م 15/11/2016املوافق  هجرية15/2/1438و )الثاني( املوقع عليهما في الرياض بتاريخ 

مالية معينة غير واملدفوعات الخاصة بمؤسسات  بالغ عنها مريكية الواجب اإل التزامات العناية الواجبة لتحديد الحسابات األ : امللحق االول 

  . مشاركة واالبالغ عنها

مريكية فيما يتعلق باملؤسسات والحكومة األ  العربية السعودية نستعرض أبرز ما جاء في امللحق األول لالتفاقية بين حكومتي اململكةفيما يلى 

  -: املالية باململكة مع تركيز الباحث على البنوك العاملة في اململكة

 :(26) يمن املؤسسات املالية ما يل السعوديةيتضمن أحكام عامة ذات عالقة بقانون فاتكا تطلب بموجبها  :القسم األول 

بالغ عنها والحسابات مريكية الواجب اإل جراءات العناية الواجبة لتحديد الحسابات األ إأن تقوم املؤسسات املالية السعودية املبلغة بتطبيق  .1

 مشاركة.فظ بها مؤسسات مالية غير تحت التي

 -مر مراعاة اآلتي:ألغراض تنفيذ قانون فاتكا في املؤسسات املالية السعودية يتطلب األ  .2

 (. IRSجراءات املنصوص عليها في لوائح)املبلغة باالعتماد على اإل يسمح للمؤسسات املالية  أ.

 من آخر يوم من السنة التقويمية ) ب.
 
  .م(30/6/2014يتم تحديد رصيد أي حساب اعتبارا

 .يتم ابالغ املعلومات ذات الصلة بحساب أمريكي واجب اإل  ج.
 
 بالغ عنه سنويا

: القسم الثاني: حسابات األ 
ً
 تطبق مريكية الواجب اإل ألغراض تحديد الحسابات األ فراد املوجودة مسبقا

 
القواعد واالجراءات بالغ عنها واملوجودة مسبقا

 : يوفق ما يل

، أو دوالر ألف 50ال يتجاوز رصيده  يلم تختار املؤسسة املالية املبلغة ما هو خالف ذلك كحساب الفرد الذحسابات ال يطلب االبالغ عنها، ما  .1

 من  دوالر ألف 250يكون عقد تأمينه النقدي 
 
 م.30/6/2014اعتبارا

 التي يتجاوز رصيدها إ .2
 
، $مليون واحد  تزيد عنمين وال ألعقد الت دوالر ألف 250أو  $ألف 50جراءات املراجعة لحسابات االفراد املوجودة مسبقا

 لقانون فاتكا.  للخاضعينمريكية أ دالئلوذلك بغرض الكشف عن أي 

م 1/7/2014تاريخ بالغ عنها وتم فتحها في مريكية الواجب اإل جراءات لتحديد الحسابات األ : تطبق القواعد واإل فراد الجديدةالقسم الثالث: حسابات األ 

 في نهاية أي سنة تقويمية.  دوالر ألف 50أو عقد تأمينها النقدي  دوالر ألف 50يتجاوز رصيدها أو بعده ، ما لم 

 
ً
بالغ عنها مريكية الواجب اإل جراءات التالية ألغراض تحديد الحسابات األ : تطبق القواعد واإل القسم الرابع: حسابات الكيانات املوجودة مسبقا

  والحسابات التي تحتفظ بها مؤسسات مالية
 
حسابات الكيانات التي ال تتطلب مراجعة أو ، مثل غير مشاركة من بين حسابات الكيانات املوجودة مسبقا

 أو 
 
 الذى ال يتجاوز رصيده إتحديدا

 
 ، كحساب الكيان املوجود مسبقا

 
يتجاوز  التي، وكذلك حسابات الكيانات الخاضعة للمراجعة دوالر ألف 250بالغا

على املؤسسة املالية و اجراءات املراجعة لتحديد حسابات الكيانات املطلوب االبالغ عنها:  هذا باإلضافة الى  ،م30/6/2014بتاريخ ألف$  250رصيدها 

 السعودية املبلغة أن تطبق إجراءات املراجعة التالية: 

 ذا كان الكيان شخصتحديد ما ا  أ.
 
 أمريكي ا

 
 محدد ا

 
املالية السعودية لألغراض التنظيمية أو ألغراض مراجعة املعلومات املحتفظ بها في املؤسسة : ا

ن صاحب الحساب هو شخص ألى إذا كانت املعلومات تشير إموال( لتحديد ما إجراءات غسل األ و عالقات العمالء)معلومات وفق مبدأ اعرف عميلك 

 أذا بينت إأمريكي أم ال،  ف
 
 واجب أنه أمريكي فعليها أن تعامل الحساب بصفته حسابا

 
 بالغ .اإل مريكيا

يجوز للمؤسسة املالية السعودية املبلغة أن تحدد و  ذا كانت املؤسسة املالية مؤسسة غير مشاركة تخضع املدفوعات إليها لإلبالغ املجمع:إتحديد ما  ب.

ا مؤسسة سعودية أو في لى أن صاحبهإشارت املعلومات أذا إن من يحوز الحساب هو مؤسسة مالية سعودية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى. و أ

 واجب االبالغ عنه .IRSسلطة شريكة أخرى تعامل من قبل )
 
 ( ، عندها ال يكون الحساب أمريكيا

 واجب االبالغ عنه: إتحديد ما   .ج
 
 أمريكيا

 
السعودية املبلغة أن  على املؤسسة املاليةو ذا كان الحساب املوجود في حوزة كيان أجنبي غير مالي يعد حسابا

 غير مالي سلبكان  ، أوذا كان صاحب الحساب لديه اشخاص مسيطرين إما تحدد 
 
 أجنبيا

 
شخاص املسيطرين التابعين لصاحب كان أي من األ ، أويكيانا

 مريكيين.أ أشخاصالحساب 

                                                             
األول( و )الثاني( بين حكومتي اململكة العربية السعودية والواليات (اتفاقية تحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون فاتكا وملحقيها ( ، املادة ) الحادية عشرة ( ، 52املرسوم امللكي رقم )م/ - 25

 م.15/11/2016،  املتحدة األمريكية
 هجرية. 11/5/1438، اململكة العربية السعودية ،  امللحق )األول( لالتفاقية " فاتكا"( ، 265( ، قرار مجلس الوزراء رقم )  061لكي ) الديوان امل - 26
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: حيث ضافية السارية على حجراءات اإل وقت املراجعة واإل  تحديد  د. 
 
نهاء مراجعة حسابات الكيانات املوجودة إيجب سابات الكيانات املوجودة مسبقا

 التي 
 
 من  $مليون واحد م، ولكنها تتجاوز 30/6/2016م بحلول يوم 30/6/2014اعتبارا من  دوالر ألف 250يتجاوز رصيدهاال مسبقا

 
اعتبارا

 م .31/12/2015

بالغ عنها والحسابات التي في حوزة مؤسسات مالية غير مريكية الواجب اإل تحديد الحسابات األ  لغرض : القسم الخامس: حسابات الكيانات الجديدة

 -جراءات التالية:م أو ما بعده، تطبق القواعد واإل 1/7/2014مشاركة والتي فتحت في 

 .$ألف50حسابات كيانات غير مطلوب مراجعتها أو االبالغ عنها بشرط تنفيذ املؤسسة املبلغة للحساب اجراءات تمنع عدم تجاوز رصيدها   . أ

مؤسسة مالية سعودية أو  شخص أمريكي محددعودية ما اذا كان صاحب الحساب الكيانات الجديدة األخرى بحيث تحدد املؤسسة الس حسابات  . ب

، كيان أجنبي غير مالي منتجاالمريكي، أو  مؤسسة مالية أجنبية حسب ما هو معرف في لوائح وزارة الخزانة ، أوأو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى 

ب الحساب مؤسسة اذا كان صاحو  ،بالغ عنهال يعتبر حسابه واجب اإل  ،جنبي غير مالي سلبى يكون أي من االشخاص املسيطرين عليه أمريكيكيان أ أو

 واجب اإل  حسابهفان  مالية غير مشاركة
 
 أمريكيا

 
 .بالغال يكون حسابا

 : يلبنوك العاملة باململكة ما يللالتفاقية فيما يتعلق باأبرز ما جاء في امللحق الثاني  :امللحق الثاني

 في امللحق الثاني لالتفاقية : 
 
وهى  )مؤسسات مالية ذات نطاق صغير أو محدود تكون مؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية في حكم املمتثلة(في البند ثالثا

وتتمثل في  ،االيرادات الداخلية األمريكيقانون  وفقمؤسسات مالية سعودية غير مبلغة تعامل بصفتها مؤسسات مالية أجنبية في حكم املمتثلة 

 -(: 27املؤسسات التالية )

 -: وهى مؤسسة مالية مستوفية للشروط التالية: مؤسسة مالية ذات قاعدة عمالء محليين)أ( 

 .مؤسسة مرخصة ومنظمة بصفتها مؤسسة مالية بموجب قوانين اململكة 

 أال يكون للمؤسسة مقر ثابت خارج اململكة.  

  املؤسسة بجذب العمالء من خارج اململكةأال تقوم. 

  في لحساباتهم املالية  يبالغ عن املعلومات أو االستقطاع الضريبأن يطلب من املؤسسة تحديد أصحاب الحسابات املقيمين سواء ألغراض اإل

 اململكة.

 ( على األ98أن يكون لدى املؤسسة املالية ما نسبته )% قيمين في اململكة. ملبها  حتفظاملقل من الحسابات املالية من القيمة 

  يجب أن تنص السياسات واالجراءات صراحة  ز.   ول لالتفاقيةامللحق األ  نصوصجراءات متسقة مع إأن يكون لدى املؤسسة املالية سياسات و

مريكان غير أعلى أنه في حالة تحديد أي حساب مالي في حوزة شخص أمريكي غير مقيم في اململكة أو كيان أجنبي غير مالي سلبى أو مواطنين 

   ذلك الحساب املالي.بغ املؤسسة املالية يمقيمين في اململكة ، يجب تبل

 لإلجراءات املنصوص يجب على املؤسسة املالية م 
 
 بحوزة فرد غير مقيم في اململكة أو في حوزة كيان ما وفقا

 
راجعة الحسابات املوجودة مسبقا

 عليها في امللحق االول.

  كل كيان ذو صلة تابع ملؤسسة مالية وهو نفسه مؤسسة مالية في اململكةأن يتم تأسيس أو تنظيم يجب . 

  مريكيين مقيمين في اململكة.أاملؤسسة املالية سياسات أو ممارسات تمييز ضد فتح حسابات مالية أو االحتفاظ بها ألشخاص أال يكون لدى يجب 
 أو منظمة ائتمانية تعاونية شبيهة غير ربحيةالتي مؤسسة مالية  و: ه مصرف محلى)ب( 

 
في قبول الودائع  هاأعمال تتبلور ،  تعمل فقط بوصفها إما مصرفا

هذه أال تملك و  ،% من الحصص50ملنظمة االئتمانية التعاونية، بشرط أال يملك أي عضو أكثر من ا ألعضاء أوفراد، كألعمالء ل القروضوتقديم 

 في ميزانيتها املوحدة. $مليون 500أي كيان ذات صلة مجتمعة إجمالي أصول بأكثر من في أو في ميزانيتها العمومية،  $مليون 175املؤسسة أصول بأكثر من 

 يشترط مؤسسة مالية سعودية وهى  :ديها فقط حسابات ذات قيمة منخفضةج( مؤسسة مالية ل)
 
 استثماريا

 
أال تحتفظ املؤسسة أو ، و أال تكون كيانا

في ميزانيتها العمومية، وأال تملك املؤسسة وأي  $مليون 50أال تملك املؤسسة أصول بأكثر من $، و ألف 50أي كيان ذي صلة بحساب مالي يتجاوز رصيده 

 إجمالي أصول بأكثر من 
 
 في ميزانيتها العمومية املوحدة.$مليون 50كيان ذات صلة مجتمعة معا

يداعات فقط مؤسسة مالية سعودية مؤهلة فقط لكونها مصدرة لبطاقات االئتمان التي تقبل اإل وهى  د( جهة إلصدار بطاقات االئتمان تكون مؤهلة:

 .عندما يدفع العميل ما يزيد على الرصيد املستحق على البطاقة 

 

 

 

                                                             
 هجرية. 11/5/1438، اململكة العربية السعودية ،  امللحق )الثاني( لالتفاقية " فاتكا"( ، 265( ، قرار مجلس الوزراء رقم )  061الديوان امللكي )  27
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 (:28) سعوديةفي ال فاتكا العقوبات التي ستطال البنوك غير املستوفية ملتطلبات قانون 

مريكية حاملي الجنسية األ فصاح عن الدخل السنوي لألفراد مريكية في اململكة تفيد بضرورة اإل جاءت عدة تحذيرات من مكتب الضرائب األ   

فصاح عن البنوك االجنبية  وفق تقرير مريكية ، كذلك يجب اإل املقيمين خارج أمريكا وتقديم عائد ضريبة الدخل الفردي في الواليات املتحدة األ 

(FinCEN114 واإل ) ويتوقع أن تسرى العقوبات ،  8938فصاح عن األصول األجنبية وفق نموذج واإل  5471جنبية وفق نموذج فصاح عن الشركات األ

مريكية ، وسوف يتم تطبيق عقوبات مدنية وجنائية فصاح التطوعي الخارجي حسب تحذير مصلحة الضرائب األ شخاص غير امللتزمين ببرنامج اإل على األ

 -( :29فصاح  نستعرض أهمها فيما يلى )في حال عدم اإل 

  أو% من رصيد الحساب و50ألف $ أو 100عقوبات مدنية تصل الى/ 

  ألف $ و/أو السجن خمسة سنوات. 250عقوبات جنائية تصل الى 

  فصاح عن بياناتهم ومعلوماتهم املالية ، خاصة بعد تلقيها تعليمات من وقد تضطر بعض البنوك أن توقف التعامل مع العمالء غير املتعاونين في اإل

 جراءات الالزمة للتوافق مع قانون فاتكا.مؤسسة النقد حول اتخاذ اإل 

الدولي وتنفيذ قانون  الضريبيمريكية لتحسين االمتثال املبرم مع الحكومة األ  االتفاقأصدرت حكومة اململكة الئحة عقوبات جديدة سيتم تطبيقها على     

يق العقوبات الواردة فيها فاتكا وملحقيها األول والثاني، وأشارت الالئحة الى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستتولى النظر في مخالفات أحكامها وتطب

 (:30بقرار من وزير املالية، كذلك منحتها الالئحة صالحيات تحصيل الغرامات لألغراض الضريبية وفق ما يلى )

  بحسب كل اتفاق على أال يزيد مبلغ ي بالغ الضريبريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم اإل  500غرامة مالية قدرها

 ألف ريال. 15رامة في جميع األحوال على الغ

  ألف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم اقرار معلومات ضريبية، أو ملن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن  5غرامة مالية قدرها

  0املعلومات املطلوب تضمينها في اقرار املعلومات الخاص بكل اتفاق

  كل مخالفة ملن لم يقدم اقرار معلومات بحسب الطريقة املوصوفة في كل اتفاق، أو ملن امتنع عن التعاون مع  ألف ريال عن 3غرامة مالية قدرها

 املوظف املختص خالل مزاولته لصالحياته بحسب كل اتفاق.

 عن خصوصية عالقات  التيق العاملية االنظام املصرفي السعودي في ظل ارتباط بنوكه العاملة باألسو  يعتبر    
 
يسيطر عليها الدوالر األمريكي فضال

 ( :31مريكية، يتوقع أن تواجه البنوك غير املستوفية ملتطلبات قانون فاتكا عقوبات نوجزها فيما يلى)حكومتي اململكة والحكومة األ 

 تجميد الحسابات البنكية للمصارف غير املستوفية ملتطلبات قانون فاتكا . .1

 العاملة في اململكة مع البنوك الخارجية ) املراسلة( امللتزمة بتطبيق قانون فاتكا.حرمان املصارف  .2

 % من أي مدفوعات للبنك غير املمتثل لقانون فاتكا. 30فرض رسوم من املصدر تصل قيمتها الى  .3

 . مخالفة البنوك العاملة في اململكة لتعليمات السلطات الرقابية املختصة بمتابعة تنفيذ قانون فاتكا .4

 سواق العاملية.فقدان املصارف السعودية لحقوق إجراء املقاصة بالدوالر األمريكي في األ  .5

 السعودية فيمدى تطبيق قانون االمتثال الضريبى للحسابات االجنبية " فاتكا " : املبحث الثاني
السعودي بتفويض وزير املالية بالتوقيع مع وزارة الخزانة قام مجلس الوزراء   :مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا: املحور األول 

فاتكا ، وبعد  الدولي وتنفيذ قانون  الضريبيم بين حكومتي اململكة والواليات املتحدة األمريكية لتحسين االمتثال 24/6/2014 تاريخمريكية اتفاقية في األ 

وهيئة سوق املال في تكوين قاعدة بيانات العربي التوقيع شرعت حكومة اململكة ممثلة في هيئة الزكاة والدخل بالتنسيق مع وزارة املالية ومؤسسة النقد 

عدم اخفائها بغرض التهرب من  من خالل  لجنة مشتركة بغرض تسهيل وصول املعلومات والبيانات والعمل على مطابقتها للتحقق من دقتها والتأكد من

 صلحة الضرائب االمريكية .ملرسالها إدفع الضريبة املستحقة قبل 

                                                             
ــــ(، حرمان املصارف العربية من حقوق املقاص2014جريدة الشرق األوسط ) - 28  ــــة بالدوالر عقوبة التحايل على نظــ ــ  .13051ام "فاتكا "،العدد ـ

http://aawsat.com/home/article/No.13051  
 .(2018السعودية ) -ياضالر مكتب الضرائب األمريكية /  -29

https://www.taxe-file.com   U.S TAX SERVICE IN SAUDI,(2018).  

 ألف سعودي ...واألحوال تهدد بسحب الجنسية200( ، جريدة الحياة  ، فاتكا األمريكي يالحق 2016آل دبيس ، فاطمة )  -30

http://www.alhayat.com/article  

 . 7612، قانون " فاتكا " وتصحيح املفاهيم الخاطئة ، جريدة االقتصادية االلكترونية ، العدد ( 2014) طلعت زكى ، حافظ  -31

http://www.aleqt.com/2014/08/14/article  

https://www.taxe-file.com/
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حصاءات مريكية أن اإل أكد مدير املكتب األمريكي لالستشارات املالية والضريبية في منطقة الشرق االوسط املعتمد من مصلحة الضرائب األ و   

 تشير الى وجود نحو 
 
قرارات ضريبية لم يلزموا بدفع أي ضرائب على إمريكية وأن أغلب من قدموا ف سعودي يحملون الجنسية األ أل 200املتوافرة حاليا

الجنسية  حامليلالتفاقية التي يلتزم بموجبها  حكومة اململكة، في ظل توقيع سوف يطالهم قانون فاتكا وأن  0(32)عفاء الضريبى الدخل الستفادتهم من اإل 

أو خارجها ، القيام بتعبئة إقرارات ضريبية سنوية واالفصاح عن مصادر حساباتهم الشخصية من أي مكان  أمريكامريكية أو البطاقة الخضراء داخل األ 

 .         (33)في العالم 

في اململكة العربية  والدخل املكلفأعلن مدير عام هيئة الزكاة  بقانون فاتكا لحكومة اململكةوعية اإليرادية مدى تأثر األ بفيما يتعلق و   

 بأن الستيعاب متطلبات قانون فاتكا املعنى بمالحقة املتهربين من الضريبة للهيئة البنية التحتية  جاهزيةعن  السعودية 
 
يتبلور  في جمع  دور الهيئة ، مبينا

مع تنسيقي مريكية، وذلك في اطار لى مصلحة الضرائب األ إملكة وإرسالها املعلومات املالية من املكلفين املستهدفين بدفع الضرائب وفق قانون فاتكا في امل

اتفاقية في مجال تفادى االزدواج  55صل أاتفاقية من  35حكومة  اململكة بتوقيع  قياموضح أكما  مؤسسة النقد وهيئة سوق املال كجهات اختصاص،

 . (34)قانون فاتكا في اململكة   مع عدة دول مؤكدا إمكانية تطبيق الضريبى

جميع املكلفين بموجبها بفضل وجود األنظمة الجديدة في الهيئة تلزم  في اململكة لى أن التهرب الضريبي منخفضإالهيئة  مدير عامأشار كذلك   

 فيما يتعلق بالقضايا  ة الهيئة، األمر الذى يعزز قدر من التزامات زكوية كانت أم ضريبية وفق تاريخها املحددبدفع ما عليهم 
 
على تمثيل اململكة دوليا

 في ظل وجود اململكة ضمن عضوية مجموعة العشرين 
 
 (35). التي التزمت بتطبيق قانون فاتكا G20الضريبية خصوصا

 : ي النظام املصرفي السعودياملحور الثاني: مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية ف

برامها لالتفاقية وفق إبأن حكومة اململكة التزمت بتطبيق قانون فاتكا في ظل  باململكةعالم والتوعية املصرفية مين العام للجنة اإل بين األ   

دراج اململكة ضمن قائمة الدول إمريكية والتي تم بموجبها حكومة األ ال، مع   IGA1(Intergovernmental Agreement Model1)النموذج األول 

وليات والواجبات بين الحكومتين وبما ال يخل باألنظمة املحلية لكل ؤ ، وقد حددت االتفاقية االلتزامات واملس White Listاملتعارف عليها بالقائمة البيضاء 

بدأ  ، بينما م على حسابات عمالئها2014باستيفاء متطلبات قانون فاتكا بشكل تدريجي منذ يوليو  املصارف السعوديةوبموجب االتفاقية التزمت  ،دولة 

 جبة بالعمالء ايندرج التطبيق تحت متطلبات ومعايير قاعدة " اعرف عميلك " ومتطلبات العناية الو  م بحيث2015مطلع يوليو  التطبيق الفعلي

Customers Due Diligence –CDD
ساس ألنظمة ن خالل ورود تعليمات بشأنها من مؤسسة النقد بالتزام التطبيق للخاضعين في األ ، وذلك م( 36)

 مريكية الجنسية األ  حامليمريكية من الضرائب األ 
 
 أصبحت متطلبات قانون فاتكا جزء بالتاليو  ،مالية في أية دولة خارجها الذين يمتلكون أصوال

 
من  ا

فصاح عن املعلومات واملؤشرات التي تحدد عما اذا كان ينطبق عليه متطلبات قانون متطلبات فتح الحساب املصرفي وبموجبه يطلب من العميل اإل 

مريكية ، حيث ألزمت أكدت البنوك العاملة في اململكة بدء استيفاءها ملتطلبات قانون فاتكا بالنسبة  لعمالئها من حاملي الجنسية األ  كذلك فاتكا أم ال ، 

لى ما يثبت عدم حملهم الجنسية إمريكية مسقط رأسهم ، إال في حال الوصول بعدم فتح حسابات بنكية للعمالء الذين يتبين أن الواليات املتحدة األ 

طلبت من عمالئها التوقيع على بيان مريكية ، وقد ذا كانوا يحملون الجنسية األ إمريكية عن مستويات دخلهم فصاحهم ملصلحة الضرائب األ إمريكية أو األ 

مريكية، وذلك بحسب تعليمات صادرة من مؤسسة مريكية أو لهم ارتباطات بالواليات املتحدة األ وتعهد لتحديد هويتهم سواء كانوا من حاملي الجنسية األ 

 (. 37) م 2015فاتكا مطلع عام النقد بالتنسيق مع وزارة املالية في تزامن مع تصريح وزير املالية السعودي حول تطبيق قانون 

 .ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي وأثره علىاملحور الثالث: مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا 

مريكية منذ عدة سنوات ضبط عمليات جمع الضرائب ممن يحملون جنسيتها واملقيمين في الخارج الذين يتعمدون تجنب تحاول الحكومة األ   

لى الحكومة الفيدرالية بصورة غير قانونية ، ومن أهم الطرق التي يلجأ إليها دافعو الضرائب هي فتح حسابات في إدفع املستحقات الضريبية على دخولهم 

املركز الذى يفرض ضرائب  و(وه Tax heavenيسمى بجنة الضرائب )  في ماسرية املصرفية لعمالئها ، أو اللجوء الى فتح حسابات دول تحافظ على ال

                                                             
 ...قانون 2017فاتكا قانون جديد بدء من سبتمبر ( ، 2017الخليج فايف )  
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http://www.alkhaleej5.com  
 كي بي إم جي الفوزان والسدحان تسلط الضوء على قانون " االمتثال الضريبي األمريكي" فاتكا -33

http://WWW.KPMG.com.sa/FATCA.asp  
هيئة الدخل والزكاة ، اململكة تدرس تطبيق نظام الضرائب األمريكي " فاتكا "  (، 2015املفلح ، ابراهيم محمد ) -

34
 

http://www.ajel.sa  
 املصارف السعودية تطبق قانون فاتكا الضريبي ( ، لجنة االعالم والتوعية املصرفية باملصارف السعودية ،2014حافظ ، طلعت )  -35

http://www.alwatan.com.sa/Economey/News  _ Detail.aspx.Article 
 .  7612، جريدة االقتصادية االلكترونية ، العدد  قانون " فاتكا " وتصحيح املفاهيم الخاطئة( ، 2014حافظ ، طلعت زكى )  -36

http://www.aleqt.com 
 ألف سعودي سيسددون الضرائب االمريكية بناء على حملهم الجنسية أو االقامة األمريكية ، بنوك واستثمار.200(، 2014اربيان بزنس ، ) -  37

 http://arabic.arabianbusiness.com/banking 

http://www.alwatan.com.sa/Economey
http://www.aleqt.com/
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 لتلبية الطلب العالمي على تجنب دفع الضرائب للسلطات املالية 
 
في دول منخفضة للغاية على الدخول أو ال يفرض ضرائب على االطالق وتنشأ أساسا

 .38صلاأل 

الكشف عن حسابات عمالئها  املصارف ىذ يتوجب علإيرى بعض الخبراء املصرفيين أن تطبيق قانون فاتكا يعتبر نهاية السرية املصرفية و   

ملبدأ السرية  ييعد تعد، مما  مريكية لصالح مصلحة الضرائب األ على مستوى العالم  مريكيين بتوفير املعلومات املالية عن حسابات عمالئها  األ 

فريق  يرى بينما  طلقة للبيانات املالية لعمالئها.حيث ستفقد بعض البنوك املزايا النسبية في السرية امل نظمة املصرفية بالعديد من الدول في األ املصرفية 

 لعوملة القانون بحيث الخبراء املصرفيين بأن قانون فاتكا ال يشكل أي تهديد  للسرية املصرفية وال يقلل من أهميتها وقي من آخر
 
 دوليا

 
متها الن هناك توجها

 يصبح أمر تبادل املعلومات املصرفية على مستوى العالم 
 
 طبيعيا

 
 Global Account Tax( GATCA)، وذلك من خالل تطبيق قانون قاتكا  أمرا

Compliance Act  غراض الضريبية والحد من ظاهرة التهرب الضريبى الدولي والذى يتوقع أن يحل محل قانون فاتكا لخدمة األ.         

ملتطلبات قانون فاتكا حتى ال تحرم من امتيازات تطبيق القانون من ناحية العربية السعودية في اململكة العاملة لبنوك ا يفضل أن تستجيبو   

تطبيق من ناحية أخرى ، خاصة في ظل ترحيب عدد من املنظمات الدولية واملجموعات بقانون قاتكا من بينها الأو تتعرض لعقوبات عدم االلتزام ب

 . حكومة اململكةعضويتها في تضم  التي تم G20، ومجموعة دول العشرين  EUمنظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية ، ودول االتحاد األوروبي 

 .بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة العربية السعوديةمدى تفش ي ظاهرة املحور الرابع: 

مريكية املكلفين بدفع الضريبة وفق من حسابات بعض عمالء البنوك العاملة في اململكة من بعض حاملي الجنسية األ  يتوقع تسرب نقديُ   

بها في البنوك السعودية وفق تعليمات صادرة من مؤسسة  اإلفصاحقانون فاتكا ، وذلك بسبب خشية كشف أرصدتهم الحقيقية التي يفرض عليهم 

 مريكية. األ النقد كسلطة  رقابية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والدخل كجهة مناط بها تحصيل الضرائب لصالح مصلحة الضرائب 

شخاص طبيعيين كانوا أو اعتباريين الى سحب كل أو جزء من أرصدتهم بعض األ  يمن البنوك نتيجة سع يكذلك يحتمل حدوث تسرب نقد  

ءات جمركية ل تتمتع بإعفاالنقدية في حساباتهم بالبنوك العاملة في اململكة وتحويلها الى دول ليس لديها اتفاقيات تلزمها بتطبيق قانون فاتكا أو دو 

دفع من مريكية مريكية كنوع من تنصل بعض املكلفين من حاملي الجنسية األ جراءات مسألة التخلي عن الجنسية األ إتزايد ت كما يتوقع أن منخفضة.

علومات ملالبنوك مراجعة  في البنوك بسبب سحب ودائعهم في ظل وجوب النقديلى التسرب إبدوره  ييؤدقد والذى  مريكيةالضريبة للسلطات األ 

ت بمستندات ومعلوما  البنك االتصال بعمالئها بغرض تزويد لهايجوز كما ، متطلبات قانون فاتكا للضريبة وفق  هممدى خضوعمن  للتأكد معمالئه

 .(39) اضافية لتوثيق حالتهم الضريبية

 املحور الخامس: مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون فاتكا: 

، الذي جاء نتيجة توقيع حكومة اململكة متطلبات قانون فاتكا  الستيفاء العربية السعودية  اململكةفي في إطار استعداد البنوك العاملة   

 و  ، اتفاقية مع الحكومة األمريكية
 
مما اململكة بنظام ضريبي جديد  لم يكن يمارس من قبل في املؤسسات املالية ) البنوك( العاملة في   رض بموجبهف

عليها اإلفصاح عن االلتزامات الضريبية لعمالئها لصالح مصلحة الضرائب األمريكية ، وذلك في ظل استجابة املؤسسات املالية ) البنوك(  استوجب

 ية ذات االختصاص في تطبيق قانون فاتكا في اململكة .لتعليمات السلطات الرقاب

 هياكلالإعادة صياغة  وذلك من خاللمتطلبات قانون فاتكا ،  الستيعابالبيئة املصرفية السعودية تهيئة  وفي ظل تلك الظروف كان البد من  

وذلك من ، قانون فاتكا تطبيق بحيث تستوعب متطلبات  ) البنوك( ملؤسسات النظام املصرفي السعودي القائمة دارية واملحاسبية والتقنيةاإل  ةنظماأل و 

 خالل إصدار مجموعة من التعاميم واإلجراءات والقواعد والترتيبات ذات العالقة بتنفيذ قانون فاتكا في اململكة العربية السعودية

: تعاميم مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص تطبيق قانون فاتكا و )
ً
 :CRS  ) (40)أوال

م يبلغ املؤسسات املالية ) البنوك( العاملة في اململكة العربية السعودية بتوصل حكومة 2014صدر التعميم األول للمؤسسة في يونيوالتعميم األول: 

األجنبية " فاتكا" ، اململكة وحكومة الواليات املتحدة األمريكية الى اتفاق تمتثل بموجبه حكومة اململكة بتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات 

( والحصول على الرقم التعريفي العالمي  IRSوبالتالي أصبح من الضرورة قيام املؤسسات املالية ) البنوك( بالتسجيل في مصلحة الضرائب االمريكية ) 

ون فاتكا، كذلك يجب على املؤسسات ( وهو الرقم املعطي للمؤسسة املالية ) البنك( من قبل ادارة االيرادات الداخلية ألغراض قان GIINللوسيط ) 

 من 
 
م ، مع مراجعة وتصنيف عالقاتها مع 1/7/2014املالية ) البنوك( البدء في إنشاء عالقات مع عمالئها بغرض استيفاء متطلبات قانون فاتكا ابتداءا

 عمالئها السابقين. 

                                                             
38
 نهاية السرية املصرفية في العالم، نقال عن الجريدة االقتصادية« .. الفاتكا»قانون االلتزام الضريبي ( ، 2014السقا ، محمد ابراهيم )  - 

aleqt.com/2014/07/25/article_870595.htmlhttp://www. 
 .(2018منشور إعالمي للعمالء واألفراد، )( فاتكا)األجنبية  للحسابات الضريبى إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة ، قانون االمتثال  39-

HSBC,(2018). FATCA- Individual Customers information Leaflet. 
 هجرية.28/8/1435مؤسسة النقد العربي السعودي، ادارة االشراف البنكي،  - 40

http://www.aleqt.com/2014/07/25/article_870595.html
http://www.aleqt.com/2014/07/25/article_870595.html
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 متطلبات ) 2017صدر التعميم الثاني في التعميم الثاني: 
 
(، كما يحدد   CRSم ، ويؤكد التعميم على ضرورة استيفاء  متطلبات فاتكا وتنفيذها ، وأيضا

 التعميم العقوبات ذات العالقة بإخفاق املؤسسات املالية املمتثلة لقانون فاتكا في ادراج العمالء املعنيين بالقوانين الضريبية.

 ثا
ً
اءات والقواعد والترتيبات التنفيذية التفاقية )فاتكا( بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية : االجر نيا

 :(41)فق عليها وفق مرسوم ملكيااملو 

 -:تتمثل اإلجراءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ذات العالقة بتنفيذ قانون ) فاتكا ( في اململكة العربية السعودية في اآلتي      

 األول  تم ادراج اململكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول التي اتفقت مع حكومة الواليات املتحدة األمريكية من حيث الجوهر على النموذج .1

 (Model 1 IGA .) 

للتوقيع  تم احاطة املنشآت املالية العاملة )بما في ذلك البنوك( في اململكة العربية السعودية بأن حكومة اململكة استكملت إجراءاتها الداخلية .2

 .على اتفاقية تنفيذ قانون فاتكا مع حكومة الواليات املتحدة األمريكية

من املؤسسات املالية ) البنوك(  ت الهيئة العامة  للزكاة والدخل باململكةوحسب متطلبات القوانين الضريبية باململكة العربية السعودية فقد طلب      

 -الخاضعة لتنفيذ قانون فاتكا :

 تعديل االجراءات الداخلية بالبنوك العاملة في اململكة العربية السعودية. .1

 نوك بما يمكنهم من استيعاب متطلبات تنفيذ قانون فاتكا.تدريب موظفي الب  .2

ى العمل على نشر الوعي بقانون فاتكا للعاملين في البنوك ، باإلضافة الي بث الوعى وسط جمهور املتعاملين مع تلك البنوك بما يساعدها عل .3

 الحصول على البيانات واملعلومات ذات الصلة بقانون فاتكا.

 بالبنوك بحيث تستوعب متطلبات قانون فاتكا. تطوير األنظمة التقنية .4

جراءات والقواعد والترتيبات في سبيل تنفيذ املنشآت املالية العاملة في اململكة العربية السعودية لقانون فاتكا، لقد تم اصدار العديد من اإل و    

 -:الحكومتين السعودية واألمريكية، وذلك  وفق املواد التاليةيمكن استعراض أبرز اإلجراءات التنفيذية  التفاقية  فاتكا التي أبرمت بين 

تنفذ االجراءات الالزمة لتطبيق االلتزامات الناشئة بموجب اتفاقية فاتكا بين حكومتي اململكة العربية السعودية املادة الثانية: تطبيق االتفاقية: 

 والواليات املتحدة األمريكية، وكل وما يرتبط بها.

 يمارس النشاط في اململكة العربية ثة : نطاق تعريف " مؤسسة مالية مبلغة " : املادة الثال
 
في هذه اإلجراءات يعني مصطلح مؤسسة مالية مبلغة شخصا

 مؤسسة حفظ. ب. مؤسسة إيداع.  -أ -السعودية بصفة:

 شركة تأمين محدودة. -كيان استثماري. د -ج

في هذه االجراءات يعنى مصطلح " حساب واجب االبالغ" فيما يتعلق بمؤسسة مالية مبلغة ، املادة الرابعة: نطاق تعريف " حساب واجب االبالغ" : 

كيان  -مؤسسة حفظ. ب. مؤسسة إيداع. ج -حساب أمريكي تحتفظ به هذه املؤسسة املالية في اململكة العربية السعودية ألغراض أعمالها بصفتها : أ

 شركة تأمين محدودة. -استثماري. د

 يتعين على املؤسسة املالية املبلغة فيما يتعلق بجميع الحسابات املالية املحفوظة لديها أن تضع وتحافظ على :املادة الخامسة: التزام التحديد: 

 ترتيبات مصممة لتحديد الحسابات الواجب االبالغ عنها للسلطات املختصة. .1

 تحديد االقليم الذى يقيم فيه أي صاحب حساب لألغراض الضريبية.ترتيبات مصممة  ل .2

 يتوجب على املؤسسة املالية املبلغة فيما يتعلق بالسنة التقويمية وكل سنة تليها إعداد اقرار يبين االتي:املادة السابعة: التزام اإلبالغ: 

ف األمريكي صاحب الحساب، رقم الحساب ورصيده كما هو بالسنة املعلومات املطلوبة ) اسم وعنوان صاحب الحساب، الرقم التعريفي للمكل .1

 التقويمية، املجموع اإلجمالي ذي الصلة بالحساب( فيما يتعلق بكل حساب واجب االبالغ عنه في أي وقت خالل السنة التقويمية.

 الرقم العالمي للوسيط للمؤسسة املالية املبلغة. .2

يجب أن تضع املؤسسة املالية املبلغة وتحافظ على ترتيبات مصممة  واالفصاح: املؤسسات املالية غير املشاركة:املادة التاسعة: التزامات التحديد 

 .2016، 2015لتحديد الدفعات التي تتم من املؤسسة املالية املبلغة الى املؤسسة املالية غير املشاركة في السنة التقويمية

يجب على كل مؤسسة مالية مبلغة في اململكة بتسجيل متطلبات دائرة االيرادات  ية املبلغة بالتسجيل:املادة الثانية عشرة: التزام املؤسسة املال

 تسجيل الطريقة التي قد تطلبها دائرة االيرادات الداخلية ) 
 
( من وقت آلخر، والتي قد IRSالداخلية املطبقة للتسجيل ألغراض اتفاقية فاتكا، وأيضا

 تشمل وسائل إلكترونية.

 تناولت هذه املادة تطبيق الجزاءات املتمثلة في األحكام االلزامية الصادرة بمرسوم ملكي في حاالت عدم االمتثال لقانون فاتكا.ة الخامسة عشرة: املاد

                                                             
ية لتحسين االمتثال هجرية( ، اإلجراءات والقواعد والترتيبات التنفيذية لالتفاقية بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الواليات املتحدة األمريك 10/5/1438( ، ) 52مرسوم ملكي  رقم )م/ - 41

  الضريبي الدولي وتنفيذ قانون فاتكا.
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 ألغراض املساعدة على االمتثال أل املادة السابعة عشرة: 
 
حكام اتفاقية يجوز للسلطة املختصة إصدار دليل بين وقت وآخر بالشكل الذى تراه مالئما

 فاتكا بين حكومة اململكة والحكومة األمريكية.

 
ً
قامت البنوك السعودية بعمل منشورات اعالمية لعمالئها بشأن  :: الدور اإلعالمي والتوعوي للبنوك السعودية للتعامل مع قانون فاتكا  ثالثا

( عن  Indiciaمريكية أو البطاقة الخضراء أو لديهم أي من مؤشرات ) عمالئها من حاملي الجنسية األ  كشفاستيعاب متطلبات قانون فاتكا ، مع ضرورة 

( 1في الشكل ) HSBC ـفاتكا ل ي للعمالء واالفراد الخاص بقانون فاتكا ، ويعتبر املنشور اإلعالم ذات العالقة بمتطلبات قانون  هممعلوماتبياناتهم و أي 

 .التعريفي لعمالء البنوك العاملة في اململكة عما هو مطلوب لالستيفاء بمتطلبات قانون  فاتكاأدناه بمثابة النموذج 

 منشور إعالمي للعمالء واألفراد لقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(: (1شكل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.hsbc Saudi.com HSBC, FATCA- Individual Customers information Leaflet 

 

 امليدانية : الدراسةالفصل الرابع
 للطريقة واإلجراءات التي اتبعت في تنفيذ الي تمهيد:  

 
 ملجتمع الدراسة وعينته وطريقة إعداد أدواته،  دراسةتناول هذا الفصل وصفا

 
، يشمل وصفا

ات واستخراج واإلجراءات التي اتخذت للتأكد من صدقها وثباتها، والطريقة التي اتبعت لتطبيقها، واملعالجة اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيان

 ملنهج الدراسة.
 
 ووصفا

 
 النتائج، كما يشمل تحديدا

 ول املبحث األ -4/1

https://www.hsbc/
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 :منهجية الدراسة امليدانية 
سة، رايقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي يسعى البحث أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة بمشكلة الدمجتمع وعينة الدراسة: 

فاتكا" في مؤسسات النظام املصرفي يتكون من العاملين في املصارف بمختلف مستوياتهم الوظيفية وتعدد تخصصاتهم  بشأن تطبيق قانون " و 

 0السعودي

( 25: عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة  تم توزيع عدد )فراد العينةأوصف خصائص 

 22ينة الرياض باململكة، وقد استجاب )( من املصارف العاملة في مد25استمارة استبيان على املستهدفين من املصارف السعودية بلغ عددها )
 
( مصرفا

 حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل املعلومات املطلوبة التي استخدمت في التحليل اإلحصائي.

 التكرارات والنسب املئوية للبيانات االساسية :(1جدول )
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة املتغير

 %63.6 14 ذكر الجنس

 %36.4 8 أنثى

 %100.0 22 املجموع

 %4.5 1 سنة 30أقل من  العمر

 %59.1 13 سنة 39 – 30من  

 %27.3 6 سنة 49 – 40من  

 %9.1 2 سنة 59 – 50من  

 %100.0 22 املجموع

 %27.3 6 بكالوريوس املؤهل العلمي

 %31.8 7 دبلوم فوق الجامعي

 %36.4 8 ماجستير

 %4.5 1 دكتوراه

 %100.0 22 املجموع

 %13.6 3 زمالة مصرفية املؤهل املنهي

 %13.6 3 زمالة املحاسبين القانونيين البريطانية

 %9.1 2 زمالة االدارة

 %45.5 10 زمالة املحاسبين القانونيين االمريكية

 %18.2 4 لم يستجيبوا

 %100.0 22 املجموع

 %4.5 1 دراسات مصرفية التخصص

 %9.1 2 اقتصاد

 %9.1 2 إدارة أعمال

 %54.5 12 محاسبة

 %22.7 5 تمويل واستثمار

 %100.0 22 املجموع

 %13.6 3 مدير ادارة املركز الوظيفي

 %18.2 4 مدير مالي

 %13.6 3 مدير فرع

 %36.4 8 رئيس قسم

 4.55 1 مراجع خارجي

 %9.1 2 مراجع داخلي

 %4.5 1 محاسب

 %100.0 22 املجموع

 %4.5 1 سنوات فأقل 5من  الخبرة في املجال املصرفي

 %31.8 7 سنة 10 – 6من 

 %40.9 9 سنة 15 – 11من 

 %22.7 5 سنة15أكثر من 

 %100.0 22 املجموع
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موضوع الدراسة، ويوجد : عبارة عن الوسيلة التي استخدمها البحث في جمع املعلومات الالزمة عن الظاهرة  Tool of the Study أداة الدراسة

ع العديد من األدوات املستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على املعلومات الالزمة، وقد اعتمد البحث على االستبيان كأداة رئيسية لجم

 البيانات.

 يتكون االستبيان من جزئين رئيسين وهما:: وصف االستبيان

 عمر، املؤهل العلمي، املؤهل املنهي، التخصص، املركز الوظيفي، الخبرة في املجال املصرفي(.ساسية وهي )الجنس، الالبيانات األ  الجزء االول:

 عبارة(، وتم تقسيمها إلى خمسة محاور وهي: 22يشمل عبارات االستبيان وعددها ) الجزء الثاني:

 عبارات(. 5ويشمل ) ،مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا املحور االول:

 ،مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي ور الثاني:املح

 عبارات(. 5يشمل )و 

 عبارات(. 3ويشمل ) ،لسعوديثقة العمالء في النظام املصرفي ا وأثره علىمدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا  املحور الثالث:

 ،بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة العربية السعوديةمدى تفش ي ظاهرة  املحور الرابع:

 عبارات(. 4ويشمل )

 عبارات(.5ويشمل) ،قانون فاتكاتطبيق مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات  املحور الخامس:

 صدق أداة الدراسة:

على  االستبانةالصدق الظاهري )صدق املحكمين(: للتأكد من الصدق الظاهري لالستبيان وصالحية عباراته من حيث الصياغة والوضوح تم عرض .أ

وظيفية والدرجات العلمية، كما تم عرض االستبانة ( من مختلف املواقع ال6وعددهم ) عدد من املحكمين األكاديميين واملتخصصين بمجال الدراسة

 ملتخصص في التحليل اإلحصائي وبعد استعادة االستبيان من املحكمين تم إجراء التعديالت املقترحة.  

 وتم حساب . ب
 
معامل ارتباط بيرسون صدق االتساق الداخلي لألداة )االستبانة(: بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم تطبيقها ميدانيا

نتمي اليه كما في الجدول ملعرفة الصدق الداخلي حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذي ت

 التالي:

 تباط املحور ككل باالستبيان كاملوكذلك معامل ار  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه :(2)جدول 
مدى التزام البنوك السعودية  املحور 

 بتطبيق قانون فاتكا

زيادة ثقة السلطات الرقابية 

األمريكية في النظام املصرفي 

 السعودي

إفشاء السرية املصرفية 

 للعمالء

مدى استحداث النظم  التسرب النقديتفش ي ظاهرة 

الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

ارتباط  رقم العبارة

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

1 0.791** 0.00 0.529** 0.003 0.702** 0.000 0.702** 0.000 0.705** 0.000 
2 0.658** 0.002 0.489** 0.009 0.606** 0.000 0.606** 0.000 0.806** 0.000 
3 0.577** 0.00 0.501** 0.007 0.791** 0.000 0.591** 0.000 0.591** 0.000 
4 0.713** 0.001 0.613** 0.001 - - 0.577** 0.000 0.458** 0.002 

5 0.579** 0.00 0.775** 0.000 - - - - 0.777** 0.000 
ارتباط 

املحور 

 باالستبيان

0.800** 0.00 0.805** 0.000 0.852** 0.000 0.802** 0.000 0.797** 0.000 

، هذا يعني أن جميع العبارات ( نالحظ ان جميع معامالت االرتباطات كانت دالة احصا2من الجدول )
 
مرتبطة باملحور الذي تنتمي اليها، وكذلك ئيا

 املحور ككل مرتبط باالستبيان، وال يمكن حذف أي منها.

 :الثبات اإلحصائي لالستبيان
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 ات اإلحصائي طريقة ألفا كرو نباخمعامالت الثب :(3)جدول 
 معامل الفا كرو نباخ عدد العبارات املحور  م

 0.861 5 مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا 1

 0.881 5 زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي 2

 0.878 3 إفشاء السرية املصرفية للعمالء 3

 0.801 4 تفش ي ظاهرة التسرب النقدي 4

 0.798 5 مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية 5

 0.886 22 االستبيان ككل )الثبات العام( 

(، مما يدل على أن أداة الدراسة )االستبيان( تتصف بالثبات الكبير بما يحقق أغراض الدراسة، 0.886معامل الثبات بلغ )أن ( 3يتضح من الجدول )

.ويجعل ال
 
 ومقبوال

 
 تحليل اإلحصائي سليما

: لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام املعالجات اإلحصائية

 بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 
 (.SPSSوالتي يرمز لها اختصارا

ال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا املقياس الخماس ي )الحدود الدنيا والعليا( املستخدم في الدراسة، تم حساب وذلك بعد أن تم ترميز وإدخ

( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 0.80= 4/5(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )4=1-5املدى )

 ياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:املق

 طول الخاليا لتفسير متوسطات العبارات اإليجابية والسلبية :(4)ل جدو 

 األساليب االحصائية:

 )التكرارات، النسب، املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري(.اإلحصاء الوصفي  .1

 معامل الفا كرو نباخ لقياس الثبات االحصائي لالستبيان. .2

 معامل ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي لالستبيان، ولقياس العالقة بين محاور الدراسة. .3

 للعينتين املستقلتين لداللة الفروق بين آراء عينة الدراسة تعزى ملتغيرات )الجنس(. Tاختبار .4

( لداللة الفروق بين آراء عينة الدراسة تعزى ملتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، التخصص، (One Way ANOVAجدول تحليل التباين األحادي  .5

 الخبرة في املجال املصرفي(.

 ( في تحليل البيانات.SPSS, 24حصائية للعلوم االجتماعية )تم استخدام برامج الحزم اال  .6

 ض الدراسة وتحليل البياناتو اختبار فر : املبحث الثاني

 سؤال الدراسة األول: "ما مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا"

 املحور األول املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات  :(5جدول )
 التفسير الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة م

  1 0.21 4.95 تسعى السلطات الرقابية السعودية إلى تذليل العقبات التي تواجه املصرف أثناء تطبيق قانون فاتكا. 5
 
 عالية جدا

  2 0.29 4.91 فاتكا.يحرص املصرف على استخدام أفضل النظم الفنية واالدارية الستيفاء متطلبات فانون  4
 
 عالية جدا

  3 0.39 4.82 يحرص املصرف على تطبيق فانون فاتكا على جميع عمالئه السعوديين من حاملي الجنسية االمريكية. 3
 
 عالية جدا

 عالية  4 0.43 4.77 تسعي السلطات الرقابية السعودية إلى تحسين وضعية املصارف السعودية بالسوق املصرفية العاملية. 2
 
 جدا

  5 0.51 4.50 تقوم السلطات الرقابية السعودية بمتابعة املصرف بمدي التزامه باستيفاء متطلبات قانون فاتكا. 1
 
 عالية جدا

  - 0.19 4.79 املتوسط العام 
 
 عالية جدا

 العبارات السلبية العبارات اإليجابية 

 درجة املوافقة طول الخلية درجة املوافقة طول الخلية الترميز

5 4.20-5.00  
 
  5.00-4.20 عالية جدا

 
 منخفضة جدا

 منخفضة 4.19-3.40 عالية 3.40-4.19 4

 متوسطة 3.39-3.60 متوسطة 3.60-3.39 3

 عالية 2.59-1.80 منخفضة 1.80-2.59 2

1 1.00-1.79  
 
  1.79-1.00 منخفضة جدا

 
 عالية جدا
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 يتضح ما يلي: (5)من الجدول 

، مما تقدم نستنتج أن مدى التزام ادرجة املو ن أ(، وهذا املتوسط يعني 0.19( بانحراف معياري )4.79بلغ املتوسط العام )
 
فقة على هذا املحور عالية جدا

(، حيث جاءت عبارة )تسعى السلطات الرقابية السعودية إلى تذليل العقبات التي تواجه 
 
املصرف أثناء البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا )عالية جدا

، في حين جاءت عبارة )تقوم السلطات الرقابية 0.21( وانحراف معياري )4.95تطبيق قانون فاتكا( باملرتبة األولى بمتوسط )
 
( وبدرجة موافقة عالية جدا

( وبدرجة موافقة 0.51( وانحراف معياري )4.50التزامه باستيفاء متطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األخيرة بمتوسط ) ىالسعودية بمتابعة املصرف بمد

.
 
 عالية جدا

: ما مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السـلطات الرقابيـة األمريكيـة فـي النظـام املصـرفي سؤال الدراسة الثاني

 السعودي؟

 ل عبارة من عبارات املحور الثانياملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لك :(6)جدول 

املتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

  1 0.21 4.95 يسعى املصرف الى زيادة ثقة السلطات الرقابية االمريكية في الجهاز املصرفي السعودي من خالل استيفاء متطلبات قانون فاتكا. 1
 
 عالية جدا

  2 0.21 4.95 يتعامل املصرف بحزم مع ظاهرة التهرب الضريبي للسعوديين حاملي الجنسية االمريكية. 2
 
 عالية جدا

  3 0.29 4.91 تسعى السلطات الرقابية السعودية الى تعزيز ثقة السلطات الرقابية االمريكية في جهازها املصرفي من خالل قبولها لقانون فاتكا. 4
 
 عالية جدا

يكية وفق يستجيب املصرف لتوجيهات الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بتزويدها بمعلومات السعوديين حاملي الجنسية االمر  5

 متطلبات قانون فاتكا.

4.86 0.47 4  
 
 عالية جدا

  5 0.50 4.82 يقوم املصرف بإجراء تعديالت وتحسينات في أنظمته الضريبية لتتماش ى مع متطلبات قانون فاتكا. 3
 
 عالية جدا

   0.18 4.90 املتوسط العام 
 
 عالية جدا

 يتضح ما يلي: (6)من الجدول 

، مما تقدم نستنتج أن مدى التزام البنوك ان درجة املو أ(، وهذا يعني 0.18( بانحراف معياري )4.90بلغ املتوسط العام )
 
فقة على هذا املحور عالية جدا

(، ح
 
يث جاءت عبارة )يسعى السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي )عالية جدا

( 4.95املصرفي السعودي من خالل استيفاء متطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األولى بمتوسط ) نظاماملصرف الى زيادة ثقة السلطات الرقابية االمريكية في ال

، في حين جاءت عبارة )يقوم املصرف بإجراء تعديالت و 0.21وانحراف معياري )
 
تحسينات في أنظمته الضريبية لتتماش ى مع ( وبدرجة موافقة عالية جدا

.0.50( وانحراف معياري )4.82متطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األخيرة بمتوسط )
 
 ( وبدرجة موافقة عالية جدا

 ؟وديثقة العمالء في النظام املصرفي السع وأثره علىسؤال الدراسة الثالث: ما مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا 

 ل عبارة من عبارات املحور الثالثاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لك :(7)جدول 
املتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

  1 0.43 4.91 بعض عمالء املصرف من السعوديين حاملي الجنسية االمريكية يحجبون بعض املعلومات الخاصة بحساباتهم. 3
 
 مخفضة جدا

يقــوم بعـــض عمـــالء املصــرف مـــن الســـعوديين حـــاملي الجنســية االمريكيـــة بقفـــل حســاباتهم بســـبب افشـــاء معلومـــاتهم  2

 للجهات الرقابية االمريكية.

4.86 0.35 2  
 
 مخفضة جدا

يفقـــد املصــــرف بعـــض ودائــــع عمالئــــه الســـعوديين مــــن حــــاملي الجنســـية االمريكيــــة بســــبب افشـــاء معلومــــاتهم للجهــــات  1

 الرقابية االمريكية.

4.77 0.61 3  
 
 مخفضة جدا

  - 0.34 4.85 املتوسط العام 
 
 مخفضة جدا

 يتضح ما يلي: (7)من الجدول 

، مما تقدم نستنتج أن مدى 0.34( بانحراف معياري )4.85بلغ املتوسط العام )
 
(، وهذا املتوسط يعني ان درجة املوفقة على هذا املحور منخفضة جدا

(، حيث جاءت عبارة )بعض إفشاء السرية 
 
املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا يؤدى إلى زعزعة ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي )منخفضة جدا

( وانحراف معياري 4.91مريكية يحجبون بعض املعلومات الخاصة بحساباتهم( باملرتبة األولى بمتوسط )عمالء املصرف من السعوديين حاملي الجنسية األ 

مريكية بسبب افشاء معلوماتهم للجهات الرقابية (، في حين جاءت عبارة )يفقد املصرف بعض ودائع عمالئه السعوديين من حاملي الجنسية األ 0.43)

 (.0.61( وانحراف معياري )4.77مريكية( باملرتبة األخيرة بمتوسط )األ 

بسبب التهرب الضريبي وفق قانون  العاملة في اململكة العربية السعودية التسرب النقدي في البنوكما مدى تفش ي ظاهرة سؤال الدراسة الرابع: 

 فاتكا؟

 



 عبده عجالن، نايف القحطاني                                                                      أثر قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية " فاتكا" يف النظام املصريف السعودي 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019 
 320 

 

 بارة من عبارات املحور الرابعاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل ع :(8)جدول 
املتوسط  املحور  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

عمالئـــه الســـعوديين حـــاملي الجنســـية االمريكيـــة بســـبب اســـتيفائه يفقـــد املصـــرف بعـــض األربـــاح املتوقعـــة مـــن بعـــض  4

 ملتطلبات قانون فاتكا.

4.95 0.21 1  
 
 مخفضة جدا

يفقـد املصــرف بعـض ايــرادات الهيئـة العامــة للزكـاة والــدخل فـي البنــوك السـعودية بســبب اسـتيفائه ملتطلبــات قــانون  1

 .فاتكا

4.91 0.29 2  
 
 مخفضة جدا

عمالئــــه الســــعوديين مــــن حـــــاملي الجنســــية االمريكيــــة الســــعوديين بســــبب اســــتيفائه ملتطلبـــــات يفقــــد املصــــرف بعــــض  3

 .قانون فاتكا

4.86 0.47 3  
 
 مخفضة جدا

يعـــرض حســــابات الخاضــــعين للضــــريبة فــــي البنــــوك العاملـــة باململكــــة للقفــــل أو التحويــــل بســــبب اســــتيفائه ملتطلبــــات  2

 .قانون فاتكا

4.82 0.59 4  
 
 مخفضة جدا

  - 0.26 4.89 املتوسط العام 
ً
 مخفضة جدا

 يتضح ما يلي: (8)من الجدول 

، مما تقدم نستنتج أن مدى أ(، وهذا املتوسط يعني 0.26( بانحراف معياري )4.89بلغ املتوسط العام )
 
ن درجة املوافقة على هذا املحور منخفضة جدا

(، حيث جاءت عبارة )يفقد املصرف تفش ي ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة في السعودية 
 
بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا )منخفضة جدا

( 4.95سط )بعض األرباح املتوقعة من بعض عمالئه السعوديين حاملي الجنسية االمريكية بسبب استيفائه ملتطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األولى بمتو 

، في حين جاءت عبارة )يعرض حسابات الخاضعين للضريبة في البنوك العاملة باململكة للقفل أو  ( وبدرجة موافقة منخفضة0.21وانحراف معياري )
 
جدا

.0.59( وانحراف معياري )4.82التحويل بسبب استيفائه ملتطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األخيرة بمتوسط )
 
 ( وبدرجة موافقة منخفضة جدا

 الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون فاتكا؟ سؤال الدراسة الخامس: ما مدى استحداث النظم

 ات املحور الخامساملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبار  :(9)جدول 
املتوسط  املحور  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

  1 0.21 4.95 البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بما يتماش ى مع قانون فاتكا.تم استحداث برامج تقنية باملصرف تستوعب نظام فتح الحسابات  4
 
 عالية جدا

  2 0.43 4.91 تم استحداث لوائح إدارية باملصرف تساهم في تلبية حاجات السلطات ذات العالقة بتطبيق قانون فاتكا باململكة. 5
 
 عالية جدا

  3 0.47 4.86 فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها باململكة وفق متطلبات قانون فاتكا.تم استحداث نظام باملصرف يتماش ى مع قواعد  3
 
 عالية جدا

  4 0.67 1.59 تم استحداث نظام محاسبي باملصرف يتماش ى مع متطلبات قانون فاتكا. 2
 
 مخفضة جدا

  5 0.70 1.27 فاتكا.تم تأسيس نظام ضريبي جديد باملصرف ليتماش ى مع متطلبات قانون  1
 
 مخفضة جدا

 عالية  - 0.21 3.52 املتوسط العام 

 يتضح ما يلي: (9)من الجدول 

فقة على هذا املحور عالية، مما تقدم نستنتج أن مدى استحداث ان درجة املو أ(، وهذا املتوسط يعني 0.21( بانحراف معياري )3.52بلغ املتوسط العام )

ب نظام فتح النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون فاتكا )عالية(، حيث جاءت عبارة )تم استحداث برامج تقنية باملصرف تستوع

وبدرجة موافقة عالية  (0.21)( وانحراف معياري 4.95اتكا( باملرتبة األولى بمتوسط )الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بما يتماش ى مع قانون ف

، في حين جاءت عبارة )تم تأسيس نظام ضريبي جديد باملصرف ليتماش ى مع متطلبات قانون فاتكا باملرتبة األخيرة بمتوسط )
 
( وانحراف معياري 1.27جدا

(0.70 .
 
 يع املحاور:خالصة لجم( وبدرجة موافقة منخفضة جدا

 اري لكل محور من محاور االستبياناملتوسط الحسابي واالنحراف املعي :(10)جدول 
 التفسير الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور  م

  1 0.18 4.90 زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي 2
 
 عالية جدا

  2 0.26 4.89 التسرب النقديمدى تفش ي ظاهرة  4
 
 منخفضة جدا

  3 0.34 4.85 مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء 3
 
 منخفضة جدا

  4 0.19 4.79 مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا 1
 
 عالية جدا

 عالية  5 0.21 3.52 مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية 5

  - 0.10 4.59 املتوسط العام 
ً
 عالية جدا

 عالية ان درجة املو أ(، وهذا املتوسط يعني 0.10( بانحراف معياري )4.59بلغ املتوسط العام )يتضح بأنه :  (10)من الجدول 
 
فقة على جميع املحاور معا

،
 
، حيث جاء محور )زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي( باملرتبة األولى وبدرجة موافقة عالية جدا

 
يليه محور )مدى  جدا
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، وفي املرتبة الثالثة نجد محور )
 
مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء( وبدرجة موافقة تفش ي ظاهرة التسرب النقدي( وبدرجة موافقة منخفضة جدا

، في حين جاء مح
 
، وفي املرتبة الرابعة محور )مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا( وبدرجة موافقة عالية جدا

 
ور )مدى منخفضة جدا

 عالية. استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية( باملرتبة األخيرة وبدرجة موافقة

( فأقل بين مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا و)زيادة ثقة 0.05سؤال الدراسة السادس: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية )

ث النظم السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي، إفشاء السرية املصرفية للعمالء، تفش ي ظاهرة التسرب النقدي، مدى استحدا

 الضريبية واملحاسبية والتقنية(؟

 سون معامل ارتباط بير  :(11)جدول 
 مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا املحور 

 0.000 0.661** زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي

 0.000 -0.797** إفشاء السرية املصرفية للعمالء

 0.000 -0.677** ظاهرة التسرب النقديتفش ي 

 0.000 0.775** مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية

 فأقل (0.01))**( تعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

فأقــل بــين مــدى التــزام البنــوك الســعودية بتطبيــق قــانون فاتكــا وزيــادة ثقــة  (،0.05)عالقــة طرديــة وذات داللــة إحصــائية  وجــوديتضــح  (11)مــن الجــدول 

يادة ثقة السلطات السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي، وهذا يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبيق فاتكا أدى إلى ز 

 الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي.

بـــين مـــدى التــزام البنـــوك الســـعودية بتطبيـــق قــانون فاتكـــا وإفشـــاء الســـرية املصـــرفية  ،( فأقـــل0.05توجـــد عالقـــة عكســـية وذات داللــة إحصـــائية )بينمــا    

 انخفاض في إفشاء السرية املصرفية للعمالء.إلى للعمالء، وهذا يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا أدى 

بين مدى التزام البنوك السـعودية بتطبيـق قـانون فاتكـا وتفشـ ي ظـاهرة التسـرب النقـدي، وهـذا  ،( فأقل0.05توجد عالقة عكسية وذات داللة إحصائية )

 انخفاض تفش ي ظاهرة التسرب النقدي. الى يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا أدى

بــين مـــدى التـــزام البنــوك الســـعودية بتطبيــق قـــانون فاتكــا ومـــدى اســتحداث الـــنظم الضـــريبية  ،( فأقـــل0.05داللـــة إحصــائية ) توجــد عالقـــة طرديــة وذات

 اسبية والتقنية.واملحاسبية والتقنية، وهذا يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا أدى إلى استحداث النظم الضريبية واملح

 ملتغيـرات )الجـنس، العمـر، 0.05اسة السابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )سؤال الدر 
ً
( بـين رراء عينـة الدراسـة وفقـا

 املؤهل العلمي، التخصص، الخبرة في املجال املصرفي(؟

 بين آراء عينة الدراسة تعزى ملتغير )الجنس(لداللة الفروق  Independent Samples Testللعينتين املستقلتين  T نتائج اختبار :(12)جدول 

( بـــين آراء عينـــة الدراســـة فـــي جميـــع املحـــاور تعـــزى ملتغيـــر 0.05أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســتوى الداللـــة )يتضـــح  (12)مــن الجـــدول  

 الجنس.
 

 

 

االنحراف  املتوسط العدد الجنس املحور 

 املعياري 

درجة  قيمة ت

 الحرية

 القيمة االحتمالية

P-Value 

 0.28 20 1.11- 0.22 4.76 14 ذكر مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا

    0.09 4.85 8 أنثى

الرقابية األمريكية في النظام املصرفي زيادة ثقة السلطات 

 السعودي

 1.00 20 0.00 0.17 4.90 14 ذكر

    0.21 4.90 8 أنثى

 0.11 20 1.66- 0.40 4.76 14 ذكر إفشاء السرية املصرفية للعمالء

    0.00 5.00 8 أنثى

 0.88 20 0.15 0.29 4.89 14 ذكر تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

    0.23 4.88 8 أنثى

 0.48 20 0.72 0.24 3.54 14 ذكر مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية

    0.15 3.48 8 أنثى
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( لداللة الفروق بين آراء عينة الدراسة تعزى ملتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، (One Way ANOVAنتائج جدول تحليل التباين األحادي  يوضح: (13)جدول 

 التخصص، الخبرة في املجال املصرفي(
مجموع  مصدر التباين املحور  املتغير

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 P-Value قيمة ف

التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون مدى  العمر

 فاتكا

 0.14 2.04 0.06 3 0.19 بين املجموعات

   0.03 18 0.57 داخل املجموعات

    21 0.76 املجموع

زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام 

 املصرفي السعودي

 0.80 0.33 0.01 3 0.04 بين املجموعات

   0.04 18 0.66 داخل املجموعات

    21 0.70 املجموع

 0.85 0.26 0.03 3 0.10 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.13 18 2.29 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.45 0.93 0.07 3 0.20 بين املجموعات تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.07 18 1.27 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.90 0.20 0.01 3 0.03 بين املجموعات

   0.05 18 0.90 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون  املؤهل العلمي

 فاتكا

 0.20 1.73 0.06 3 0.17 بين املجموعات

   0.03 18 0.59 داخل املجموعات

    21 0.76 املجموع

زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام 

 املصرفي السعودي

 0.85 0.26 0.01 3 0.03 بين املجموعات

   0.04 18 0.67 داخل املجموعات

    21 0.70 املجموع

 0.27 1.42 0.15 3 0.46 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.11 18 1.93 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.81 0.32 0.02 3 0.07 بين املجموعات تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.08 18 1.39 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.46 0.91 0.04 3 0.12 املجموعاتبين 

   0.05 18 0.81 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون  التخصص

 فاتكا

 0.19 1.74 0.06 4 0.22 بين املجموعات

   0.03 17 0.54 داخل املجموعات

    21 0.76 املجموع

الرقابية األمريكية في النظام زيادة ثقة السلطات 

 املصرفي السعودي

 0.44 0.99 0.03 4 0.13 بين املجموعات

   0.03 17 0.57 داخل املجموعات

    21 0.70 املجموع

 0.48 0.91 0.11 4 0.42 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.12 17 1.97 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.74 0.50 0.04 4 0.15 بين املجموعات تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.08 17 1.31 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.10 1.50 0.12 4 0.47 بين املجموعات

   0.08 17 0.46 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

الخبرة في املجال 

 املصرفي

مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون 

 فاتكا

 0.40 1.03 0.04 3 0.11 بين املجموعات

   0.04 18 0.65 داخل املجموعات

    21 0.76 املجموع

 0.78 0.36 0.01 3 0.04 بين املجموعاتزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام 
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   0.04 18 0.66 داخل املجموعات املصرفي السعودي

    21 0.70 املجموع

 0.25 1.49 0.16 3 0.48 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.11 18 1.91 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.09 1.58 0.29 3 0.86 بين املجموعات تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.18 18 0.60 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.12 1.16 0.11 3 0.32 بين املجموعات

   0.03 18 0.61 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

العمـر، ( بـين آراء عينـة الدراسـة فـي جميـع املحـاور ملتغيـرات )0.05مسـتوى الداللـة )ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد بأنه يتضح  13)من الجدول 

 .(املصرفيةالعلمي، التخصص، الخبرة  املؤهل

 (النتائج والتوصيات) الخاتمة :خامسالفصل ال
 إلى النتائج التالية: دراسة من خالل التحليل االحصائي توصلت ال النتائج:

 .: التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا يؤدى إلى زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي الفرضية األولى

نظام املصرفي وجود عالقة إيجابية بين التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا وزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في ال  النتيجة:

 السعودي، وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية.

 لنظام مراقبة البنوك الصادرة عن مؤسسة النقد العربي الفرضية الثانية: 
 
إفشاء السرية املصرفية للعمالء بسبب تطبيق قانون فاتكا، يعد مخالفا

 السعودي.

سبب تطبيق قانون فاتكا ، ونظام مراقبة البنوك الصادرة عن مؤسسة النقد العربي وجود عالقة سلبية بين إفشاء السرية املصرفية للعمالء ب النتيجة:

 ية.السعودي الذى أقر قانون فاتكا. ومن ثم ال يقود الى زعزعة ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي، وهذه النتيجة تؤكد عدم صحة الفرض

ر التهرب الضريبي وفق متطلبات قاالفرضية الثالثة:  ِّ
ّ
في ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة  (فاتكا )جنبية نون االمتثال الضريبى للحسابات األ يؤث

  في اململكة العربية السعودية.

ون وجود عالقة سلبية بين تفش ى ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية، والتهرب الضريبى نتيجة لتطبيق قان النتيجة:

 فاتكا، وهذه النتيجة تؤكد عدم صحة الفرضية.

ر استيفاء البنوك السعودية ملتطلبات قانون االمتثال الضريبى للحسابات االجنبية الفرضية الرابعة ِّ
ّ
األمريكي في دخول نظام ضريبي جديد  (فاتكا): يؤث

 يفرض على البنوك السعودية إتباعه.

، ودخول نظام ضريبي  (فاتكا )جنبية ابات األ ــــــوجود عالقة ايجابية بين استيفاء البنوك السعودية ملتطلبات قانون االمتثال الضريبى للحس النتيجة:

 جديد يفرض على البنوك السعودية إتباعه نتيجة لتطبيق قانون فاتكا، وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية.

 التوصيات:
 ام املصرفي السعودي.النظام املصرفي السعودي  ملتطلبات قانون فاتكا لزيادة  ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظ تعزيز استيفاء مؤسسات .1

 دم االلتزام بتطبيق قانون فاتكا.مريكية بما يجنبهم عقوبات عفصاح البنوك السعودية لحسابات عمالئهم حاملي الجنسية األ إضرورة  .2

ؤسسات مريكية  في املصارف السعودية ، وذلك للحد من تفش ى ظاهرة التسرب النقدي في مالعمل على  تعزيز ثقة العمالء حاملي الجنسية األ   .3

 النظام املصرفي السعودي.  

الستيفاء  متطلبات قانون عودي التحسين املستمر لألنظمة )الضريبية، االدارية، الرقابية، املحاسبية  والتقنية( في مؤسسات النظام املصرفي الس  .4

 فاتكا .

مريكية على االستجابة ملتطلبات قانون فاتكا من خالل التزامهم تكثيف البنوك السعودية للبرامج التوعوية لتثقيف عمالئهم حاملي الجنسية األ  .5

 .بشأن القانون  صدتهم الحقيقية  للجهات املختصةباإلفصاح عن أر 
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Abstract: The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is designed to meet the tax evasion of 

some US people who have accounts in banks outside the United States, which obliges banks to disclose the 
data and information of their US citizens and foreign nationals with US citizenship to the Internal Revenue 

Services (IRS), to meet the requirements of the Act. The problem of research is the extent to which Saudi 

banks comply with the requirements of the FATCA law in order to satisfy the American regulatory authorities, 
with 200.000 Saudis having US nationality and thus subject to the requirements of the FATCA law. The 

importance of this research was the extent to which the FATCA Law was applied in a Saudi banking system 

that did not have a tax system, which was not discussed in previous studies. The research aims at identifying 
the extent of Saudi banks' commitment to meet the requirements of the FATCA Law to increase the 

confidence of the US regulatory authorities in the Saudi banking system. The research was based on analytical 

descriptive methodology using statistical packages of social sciences (SPSS). The research found several 

results, the most important of which is the positive relationship between the commitment of Saudi banks to 
meet the requirements of the FATCA law and increasing the confidence of the US regulatory authorities in the 

Saudi banking system. Addition to the need for Saudi banks to disclose the accounts of their customers who 

have US citizenship to avoid penalties for non-compliance with the requirements of law Act. 
Keywords: Tax Compliance, Tax Evasion, FATCA law, Saudi Banking System. 
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