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لكویتالضریبي االمیریكي في ا متثالاالقانون  خدمات تقدم دیلویت  
  

أعلنت بموجبھ تسجیل دیلویت آند توش  2016) لعام 68أصدرت وزارة المالیة الكویتیة القرار الوزاري رقم ( - 2017فبرایر  1
األمیریكي  الوزان وشركاه كشركة  معتمدة لدى وزارة المالیة لتقدیم خدمات االمتثال الضریبي وفقا لمتطلبات قانون اإلمتثال الضریبي

)FATCA(.   
 

إن قانون االمتثال الضریبي تشریع أمریكي یھدف إلى مكافحة تھرب المؤسسات األمریكیة من الضریبة. والغایة من ھذا القانون إلزام 
غیر األمریكیة) بتحدید أي شخص أمریكي یمتلك أصوالً في الخارج وإبالغ دائرة خدمة اإلیرادات الداخلیة  (المؤسسات المالیة األجنبیة

 ) عنھ.IRSاالمیركیة (
 

قانون لقد أصبح  الضریبیة في دیلویت الشرق األوسط، بأن "المسؤول عن اإلستشارات في ھذا اإلطار، أفاد نعمان أحمد، الشریك 
بلیغة لسمعة مخاطر أمراً واقعاً. كما أن عدم االمتثال بھ من اآلن فصاعداً سیؤدي إلى عقوبات و االمتثال الضریبي األمیریكي

في الكویت بمتطلبات ھذا القانون من خالل االمتثال لالتفاق الحكومي المحلي  غالبیة المؤسسات المالیة األجنبیة المؤسسات. وتلتزم
درءاً بالمخاطر التجاریة والمالیة ومخاطر السمعة (مثل الغرامات والعقوبات المتعلقة بالقوانین التنظیمیة) التي قد تنجم جراء عدم 

 " .بأقرب وقت ممكن FATCAؤسسات المالیة بااللتزام بقانون االمتثال الشریبي األمیریكي االمتثال. لذا، تنصح جمیع الم
 
الجدیدة والقوانین أفاد ألیكس لو، الشریك المسؤول عن االستشارات الضریبیة الدولیة في دیلویت، بقولھ: "قد یشّكل تنفیذ التشریعات و

ً كبیراً للعدید من المؤسسات. لذلك،  متثال الضریبي االمیریكي االال بد أوالً من إدراك مدى تأثیر االلتزام بقانون والمعقدة تحدیا
FATCA  على الشركات. إن مفتاح نجاح أي برنامج لتنفیذ التشریعات والقوانین یكمن في تطویر إطار حوكمة متین یساعد في تحدید

ءات المناسبة التي تسمح بتطبیق متطلبات االمتثال الجدیدة التغییرات واإلصالحات في الشركات باإلضافة إلى تطویر السیاسات واإلجرا
 في الشركات." 

 
الرئیسیة التي على المؤسسات اتباعھا حالیاً, تصنیف المنشأة، وإسناد التنفیذ، والتدریب حسب الطلب،  FATCAو من متطلبات الـ 

ات االلتزام بقانون االمتثال الضریبي االمیریكي، وصیاغة السیاسات واإلجراءات ومراجعتھا، وإعداد التقاریر، واستكمال مراجع
 .والتأكید على امتثال المؤسسات المالیة لمتطلبات ھذا القانون

 
دیلویت أ  توبھدف توجیھ المؤسسات العاملة في الكویت للتعامل مع ھذا القانون الضریبي على المستویین المحلي والعالمي، فقد أصدر

ً  بعنوان "دلیل ا : الكویت وتطبیق الضریبة" والذي یمكن االطالع علیھ من خالل الرابط التالي –لمؤسسات تقریراً خاصا
 http://bit.ly/2iZj9Et كما صّرح إیھاب عبّاس، الشریك المسؤول في االستشارات الضریبیة في دیلویت آند توش الوزان وشركاه .

ضافة الى العوامل باإلالكویت بأن " ھذا الدلیل یتناول االعتبارات الضریبیة الرئیسیة لممارسة األعمال التجاریة في الكویت، في 
ھا القانونیة واالقتصادیة والسوقیة الرئیسیة التي تؤثر على العمالء الراغبین باالستثمار في البالد، أو أولئك الذین كانوا متواجدین فی

 .ولكنھم یتطلعون لمراجعة خضوعھم للمتطلبات الضریبیة" لبعض الوقت،
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 نبذة عن ديلويت
ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة 

اصة بها. للحصول بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خ
على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 

 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

يق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من تقدم ديلويت بخدمات تدق
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
متميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. ال

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

نوع خبراتنا وثقافاتنا فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع ت ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 اة في المجتمعات التي ينتمون إليها.لدعم التنمية المستدم لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

�كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية وتعتبر ديلويت من ال�
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

��يبية في منطقة دول مجلس التعاون المستوى ا��ول ل��ستشارات ال على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .محاسبين القانونيين في إنكلترا وويلزفي ال��ق ا��وسط من هيئة ال
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