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 اتفــاقيـــة 

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 الجمهورية اليونانيةوحكومة 

 ولمنع التهرب الضريبي  زدواج الضريبيلتجنب اال

  على الدخل وعلى رأس المالفي شأن الضرائب 

 

 رغبةةا   ممجلهور ةةا مملونينلةةاوحكومةةا إن حكومةةا ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا  

في شأن وملنع ممته ب ممض  بي منهلي في إا مم متفيقلا متجنب مالز ومج ممض  بي 

 تفقتي عةى مي  ةي:إد ق ،ممض مئب عةى ممدخل وعةى رأس ممليل 

 (1مادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه مالتفيقلا عةى مألشخيص مملقلللن في إحةد  ممةدومتلن مملتةيقةدتلن أو فةي 

 كةتلهلي.

 (2مادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

رأس ممليل مملف وضةا ض مئب تطبق هذه مالتفيقلا عةى ض مئب ممدخل وعةى  -1

أو سةةطيتهي مملحةلةا مإل مر ةا  وأمم ليسةلا  كل  وما متةيقدة أو أق يمهي اصةحلم

 ممنظ  عن ط  قا ف ضهي. ص فا

وضةا  ممضة مئب مملف جللةعمن ممض مئب عةةى ممةدخل وعةةى رأس مملةيل  دتة -2

أو عةةةى عني ةة  ممةةدخل أو  ،عةةةى إجلةةيمي رأس مملةةيلو ،عةةةى إجلةةيمي ممةةدخل

 ممتصة ف فةي منممنيتجا  لكيسبض مئب عةى مممم هيعني   رأس ممليل الي فل

قللةا رأس  مرتفةي ممضة مئب عةةى ومةكلا ممللتةكيت مملنقوما أو غلة  مملنقومةا 

 ممليل.

 -ممتي تطبق عةلهي هذه مالتفيقلا اشكل خيص هي: حيملاممض مئب مم -3

 مللةكا ممة الا مم ةو  ا:إمى م ايمن با أ(

 .ممزكية -

 .ز ممطبلةيي با مستثلير ممغض  هيض  با ممدخل الي فل  -

 .) شير إملهي فللي اةد اـ "ممض  با مم ةو  ا"(  

 ممجلهور ا مملونينلا:إمى  ايمن با ب(

 ممض  با عةى ممدخل وعةى رأس ممليل عةى مألشخيص ممطبلةللن.  -

 ممضةةة  با عةةةةى ممةةةدخل وعةةةةى رأس مملةةةيل عةةةةى مألشةةةخيص ممقةةةينونللن  -

 .)مملةنو لن(
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 ."(مملونينلا للي اةد اـ "ممض  با) شير إملهي ف  
مليثةا أو مشياها في جوه هةي   بامالتفيقلا أ ضي  عةى أي ض هذه  أحكيمتطبق  -4

إضيفا  ،اةد تير خ توقلع هذه مالتفيقلاهي أي من ممدومتلن مملتةيقدتلن ض تفممتي 
ممةةدومتلن تبةةةك كةةل سةةةطا مختصةةا فةةي نهةةي. ومإمةةى ممضةة مئب ممحيملةةا أو اةةدال  

 تهةةيممتةي أ خةةع عةةى أنظل ممجوه  ةااةيمتغلل مت مم ةةطا مألخة   قةدتلن مملتةي
 ممض  بلا.

 (3مادة )ال

 عامة اتتعريف
 مي مم  قتض سليق ممنص خالف ذمك: ،هذه مالتفيقلا ألغ مض -1

ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا إقةةلم  ةني مصطةح "ممللةكا ممة الا مم ةةو  ا"   (أ
ممللةكةةا ممتةةي تلةةيرس ممللةةيه مإلقةلللةةا  مملنةةيطق ممومقةةةا خةةيرجو شةةلل ذمةةك 

 ات اةمموممطبقةيت ممومقةةا تحةع   هةيمليههةي وقةي  اح عةى ممة الا مم ةو  ا
 .ممدومي نظيمهي وممقينونالقتضى مم لي ة ومموال ا  حقوق لومر  ممطبلةلاممو

تشةةلل عبةةيرة "ممجلهور ةةا مملونينلةةا" أرمضةةي ممجلهور ةةا مملونينلةةا  (ب
جزء من قةي  ممبحة  وطبقةا مألرض ممومقةةا تحةع سةطح ومليئهي مإلقةلللا و

ممبح  مألالض مملتوسة  وممتةي تلةيرس عةلهةي ممجلهور ةا مملونينلةا ممحقةوق 
مم لي  ا ألغة مض ممتنقلةب عةن أو مسةتخ مج أو مسةتغالل مملةومر  ممطبلةلةا 

 في تةك مملنيطق، وفقي  مةقينون ممدومي.
مملتةيقةةدة مألخةة  " ممللةكةةا و "ممدومةةا " ومةةا متةيقةةدة"  يتةةتةنةةي عبير جـ(

 .ممنص سليق ه قتضل اح ب مي ممجلهور ا مملونينلاممة الا مم ةو  ا أو 

خةةة  مةةةن آ كلةةةينشةةة كا وأي أو أي فةةة  ، أي مصةةةطةح "شةةةخص"  شةةةلل   (

 . ةطيت مملحةلاممأق يمهي مإل مر ا أو والي في ذمك ممدوما  مألشخيص

كلةين  ةيمةل  أيأو ذي  ةفا معتبير ةا  ةني مصةطةح "شة كا" أي شةخص  هـ(

 .ألغ مض ممض  با اعتبير ذو  فا معةى أنه شخص 

"مش و  تياع مدوما متةيقدة" و "مش و  تياع مةدوما مملتةيقةدة  يعبيرتةني ت و(

 ي   بيشةة ه مقةةلم ادومةةا متةيقةةدة ومشةة وع ي  مألخةة  " عةةةى ممتةةوممي مشةة وع

 . بيش ه مقلم ايمدوما مملتةيقدة مألخ  

مي" أي نقل ا فلنا أو طيئ ة مةي عةدم ممحةيالت ممتةي  ةتم تةني عبيرة "نقل  و (ز

فلهةةي تشةةغلل مم ةةفلنا أو ممطةةيئ ة فقةة  اةةلن أمةةيكن تقةةع  مخةةل ممدومةةا مملتةيقةةدة 

 مألخ  .

  ةني مصطةح "مومطن": (حـ

 أي ف   حيئز عةى جن لا  وما متةيقدة. -1

أي شخص قينوني أو شة كا تضةيمن أو جلةلةا ت ةتلد ذمةك مموضةع مةن  -2
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 لا ممنيفذة في  وما متةيقدة.مألنظ

  ةني مصطةح "مم ةطا مملختصا": ط(

وز ةة   وزمرة ممليملةةا و لثةهةةي ،مللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  اإمةةى مايمن ةةبا  -1

 .ممليملا أو ملثةه مملفوض

أو ملثةةةةه مالقتصةةةي  وممليملةةةا ممجلهور ةةةا مملونينلةةةا وز ةةة  إمةةةى ايمن ةةةبا  -2

 مملفوض.

 عبةيرة أوي أي وقةع مةن قبةل  ومةا متةيقةدة فة ن أي مالتفيقلةا فةهذه تطبلق  عند -2
خةالف ذمةك،  كةون ممةنص مم     مه تة  ف فلهي، ومي مم  قتض سليق مصطةح 

يمضة مئب فللةي  تةةةق ام تةك ممدومةا يفي ذمك مموقع الوجب نظ هنف مملةنى مه 
ا لممضةة  ب مألنظلةةا ةة جح أي مةنةةى طبقةةي  و ،مالتفيقلةةاهةةذه ممتةةي تطبةةق عةلهةةي 

مةلصةطةح وفقةي  مألنظلةا  مةةبةيرة أو ىمتةك ممدوما عةةى أي مةنةى مةطةمملطبقا 
 مألخ   متةك ممدوما.

 (4مادة )ال

 مـمقيـال

ألغ مض هذه مالتفيقلا تةني عبيرة "مقلم في  وما متةيقدة" أي شخص  خضةع  -1

محل إ مرته أو أي أو إقيمته أو سكنه  هي ا ببم تةك ممدوما مةض  با فليوفقي  منظ

مةن أق ةيمهي  ي  تشةلل أ ضةي  تةةك ممدومةا أو أ ةكلةي  .  ذي طبلةةا مليثةةاخآمةلير 

 سةطيتهي مملحةلا.مإل مر ا أو 

ضع مةض  با في تةك ممدوما فللي  تةةق يأي شخص خهذه ممةبيرة شلل تال  مكن  

 فق  ايمدخل من مصي ر في تةك ممدوما أو رأس ميل موجو  فلهي.

مقللةي  فةي كةتةي ممةدومتلن ( من هذه مملةي ة 1 ة )وفقي  ألحكيم ممفق ف   كون  عندمي -2

 مملتةيقدتلن ف ن وضةه عندئذ  تحد  كيآلتي:

ف  متةو فة ن ،هةياف  مةه سةكن  مئةم مممتي  تومملتةيقدة مقللي  فق  في ممدوما ةد   أ( 

مقللي  فق  في ممدوما مملتةيقدة  دلةفمملتةيقدتلن مه سكن  مئم في كةتي ممدومتلن 

عالقيتةةه ممشخصةةلا ومالقتصةةي  ا أوثةةق )م كةةز مملصةةيمح فلهةةي ممتةةي تكةةون 

 .("ممحلو ا"

 هصةةيمحمهةةي م كةةز فلممتةةي  مملتةيقةةدة إذم مةةم  كةةن ملكنةةي  تحد ةةد ممدومةةا ب(

 دلةةةف، مملتةيقةةدتلن ف  مةةه سةةكن  مئةةم فةةي أي مةةن ممةةدومتلنمممحلو ةةا أو مةةم  تةةو

 .ممتي فلهي سكنه مملةتي مملتةيقدة في ممدوما  فق مقللي  

أو مم  كن مةه سةكن مملتةيقدتلن كين مه سكن مةتي  في كةتي ممدومتلن  إذم جـ(

ممتةي  كةون مومطنةي  مملتةيقةدة مقللي  فقة  فةي ممدومةا  ةد أي منهلي، في مةتي  

 .فلهي
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 ،أو مم  كن مومطني  في أي منهليمملتةيقدتلن إذم كين مومطني  في كةتي ممدومتلن   (

مملوضةةةو  ات ةةةو ا مملتةيقةةةدتلن  ممةةةدومتلن ين فةةةيتمم ةةةةطتين مملختصةةةتقةةوم 

 .ايالتفيق مملشت ك

مةةن هةةذه مملةةي ة ( 1وفقةةي  ألحكةةيم ممفقةة ة ) -غلةة  ممفةة  -شةةخص مةةي   كةةونعنةةدمي  -3

هةي فل وجةدفي ممدوما ممتي  فق  مقللي   دمقللي  في كةتي ممدومتلن مملتةيقدتلن ف نه  ة

 إ مرته ممفةةي. م كز

 (5مادة )ال

 المنشأة الدائمة
ذه مالتفيقلا، تةني عبيرة "مملنشأة ممدمئلا" مملق  ممثياع مةةلل ممةذي ألغ مض ه -1

  تم من خالمه مزموما نشيط مملش و  كةلي  أو جزئلي .

 :اصفا خي اتشلل عبيرة "مملنشأة ممدمئلا"  -2

 .مإل مرة كز م (أ

 .ف   (ب

 .كتبم (جـ

 .مصنع ( 

 ورشا. (هـ

 لومر  ممطبلةلا.محج  أو أي مكين آخ  الستخ مج ممأو منجم  (و

 تشلل عبيرة "مملنشأة ممدمئلا" أ ضي : -3

إش مفلا متةةقا  أعليال  أو  ،جللع أو ت كلبتو مش و  ، أموقع انيء أو إنشيء (أ

 تةك مألعليل مةدةهذم مملوقع أو مملش و  أو  مثل  تل  أن  اش طمكن  ،اهي

 أشه . ستاةى تز د ع
 ا مةةن قبةةل مشةة و  مةةن ستشةةيرالخةةدميت مممتةةوفل  خةةدميت الةةي فلهةةي  (ب

مكةةن هةةذم ممغةة ض، مملشةة و  م ةةو فهم خةةالل مةةو فلن أو عةةيمةلن آخةة  ن 
 لش و  م تب مأو  نف ه ةلش و م) مألعليل من هذم ممنو ت تل   اش ط أن

أشةةه   سةةتا ةةةىتز ةةد فةةي مجلوعهةةي ع مةةد أو  لةةدةممدومةةا مملتةيقةةدة م فةةي( اةةه
 شه م . مدة مثني عش خالل أي 

"مملنشةةأة بةةيرة عال تشةةلل  ،كةةيم مم ةةياقا فةةي هةةذه مملةةي ةمألح عةةةى ممةة غم مةةن -4
 :ممدمئلا"

ممتةي مم ةةع أو ممبضةيئع  و عة ضأمستخدمم ممت هلالت فقة  مغة ض تخةز ن  أ(
 .ملش و م  لةكهي

ملش و  مغ ض م ممتي  لةكهيمالحتفي  الخزون من مم ةع أو ممبضيئع  (ب
 . فق  ممة ض      ممتخز ن أو 

فقة   ملشة و ممتةي  لةكهةي ممم ةةع أو ممبضةيئع  مالحتفي  الخةزون مةن (جـ

 . مغ ض مملةيمجا من قبل مش و  آخ 
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مالحتفةةي  القةة  ثياةةع مةةلةةل فقةة  مغةة ض شةة مء سةةةع أو اضةةيئع أو جلةةع  ( 

 . مةةوميت مةلش و 

طبلةةةا  يذآخةة   نشةةيطأي ممقلةةيم اةةمالحتفةةي  القةة  ثياةةع مةةلةةل فقةة  مغةة ض  هـ(

 .مةلش و  تحضل  ا أو م يعدة

مملةةذكورة فةةي  مألنشةةطاتفةةي  القةة  ثياةةع مةةلةةل فقةة  ألي مةةز   مةةن مالح (و

ممثياةع  قة مةلشة ط أن  كةون ممنشةيط ممكةةي ا( هةـممفق مت ممف علةا )أ( إمةى )

 .م يعدةتحضل  ا أو طبلةا  مهلز   مم هذمنيت  عن مممةةلل 

 - إذم كةةين شةةخصمةةن هةةذه مملةةي ة ( 2( و )1أحكةةيم ممفقةة تلن ) ممةة غم مةةنعةةةى  -5

فةي  ةلةل  -(6وكلل مملتلتع اوضع م تقل وممذي تنطبق عةلةه ممفقة ة )مم خالف

 مذهةة ةتبةة   ةدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة  ،م تةةياع ومةةا متةيقةةدة نلياةةا عةةن مشةة و  

ا أ ةمنشأة  مئلا فةي ممدومةا مملتةيقةدة مملةذكورة أوال  فللةي  تةةةق ا مملش و  مد ه

 :إذم كين هذم ممشخص ،ممشخص مةلش و  ذمك ي قوم اه أعليل

مد ةةه  ةةالحلا و ليرسةةهي اشةةكل مةتةةي  فةةي تةةةك ممدومةةا إلاةة مم ممةقةةو  ايسةةم  أ(

( 4في ممفق ة ) ممومر ةمقصورة عةى تةك  مألعليل هذهكن تمي مم  ،مملش و 

جةةل تال ثياةع مةةلةل  مق من خالل  بيش تهيتلع مممتي إذم ومن هذه مملي ة 

 تةك ممفق ة. أحكيم القتضىممثياع مةةلل منشأة  مئلا  هذم مملق من 

صةالحلا مكنةه  حةتفش اشةكل مةتةي  فةي ممدومةا هةذه مم مثلمد ه ملس أو  ب(

اشةكل منةتظم  ممتي  ةور  منهةيممبضيئع  وأمملذكورة أوال  الخزون من مم ةع 

ممنشةةةةيطيت مملتصةةةةةا ومبيشةةة ة  نلياةةةا عةةةةن مملشةةةة و مم ةةةةع أو ممبضةةةةيئع 

لياةا عةن مملنشةأة، وممت و   في تةةك ممدومةا ن مإلعالنيتايملبلةيت مثل علل 

 وممتي ت هم في الع تةك ممبضيئع أو مم ةع نلياا عن مملنشأة.

منشأة  مئلا في ممدومةا مملتةيقةدة مألخة    ةمتةيقد ادومتياع ملش و  م أن د ةال  -6

عةن ط  ةق سل ةير أو وكلةل فقة  مألخ    ممدوماتةك مزمومته مةةلل في  ا بب

شة ط أن  ةلةل مثةل هة الء ا ،قلوكلل آخ  ذي وضع م ةت أيعيم ايمةلوما أو 

 .مألشخيص ايألسةوب مملةتي  مةلةهم

ن كون ش كا مقللا في  وما متةيقدة ت لط  عةى ش كا أو م لط  عةلهي مةن إ -7

أو تةةزمول علةةال  فةةي تةةةك ممدومةةا  ،مدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة  ايشةة كا مقللةةا قبةةل 

ال ع في حد ذمته ف ن ذمك ممومق( غل هيمألخ   )سومء من خالل منشأة  مئلا أو 

  كتلن منشأة  مئلا مةش كا مألخ  . جةل أ ي  من ممش

 (6مادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

ممدخل ممذي  حصل عةله مقلم في  وما متةيقةدة مةن ملتةكةيت غلة  منقومةا )الةي  -1
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في ذمك ممةدخل مةن ممزرمعةا أو مسةتغالل ممغياةيت( ممكيئنةا فةي ممدومةا مملتةيقةدة 

     جوز إخضيعه مةض  با في تةك ممدوما مملتةيقدة مألخ  .مألخ

ممدومةا  يمظةنموفقةي   كون مةبةيرة "ممللتةكةيت غلة  مملنقومةا" مملةنةى ممةومر  مهةي  -2

فة ن ممةبةيرة تشةتلل  ،عةى أي حةيلو .المملتةيقدة ممتي توجد اهي ممللتةكيت مملةن

ة ممحلومنلةةا ومملةةةدمت عةةةى مملةكلةةا مملةحقةةا ايمللتةكةةيت غلةة  مملنقومةةا وممثةة و

شةأنهي أحكةيم اممل تخدما في ممزرمعا ومسةتغالل ممغياةيت وممحقةوق ممتةي تطبةق 

وحق مالنتفةي  ايمللتةكةيت غلة  مملنقومةا  ،ممةيم مملتةةقا الةكلا مألرمضيممنظيم 

سةةتغالل أو ممحةةق فةةي مالوممحقةةوق فةةي مملةةدفوعيت مملتغلةة ة أو ممثياتةةا مقياةةل 

 دوال تةةة ،لةةا ومملصةةي ر ومملةةومر  ممطبلةلةةا مألخةة  مسةةتغالل ممت سةةبيت مملةدن

 ممللتةكيت غل  مملنقوما. منوممطيئ مت وممقومرب مم فن 

( من هذه مملي ة عةى ممدخل ممنيت  من مستخدمم ممللتةكيت 1تطبق أحكيم ممفق ة ) -3

 أو مستغالمهي اأي شكل آخ . ،أو تأجل هي مبيش ةغل  مملنقوما اصورة 

عةى ممدخل من ممللتةكيت  من هذه مملي ة( 3) و( 1يم ممفق تلن )تطبق أ ضي  أحك -4

وعةةى ممةدخل مةن ممللتةكةيت غلة  مملنقومةا ممل ةتخدما  ،غل  مملنقوما ملش و 

 أل مء خدميت شخصلا م تقةا.

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال
مدومةا متةيقةةدة مةضةة  با فةةي تةةةك ممدومةةا  تةةياعتخضةع مألراةةيل ممةيئةةدة ملشةة و   -1

فةةي ممدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة   عةةن ط  ةةق  نشةةيطي   ي مةةم  بيشةة  مملشةة و مةة ،فقةة 

 جةوز فة ض  ، ف نةهايش  مملش و  نشيطي  كيملةذكور آنفةي   ف نمنشأة  مئلا فلهي. 

ومكن ايمقةدر ممةذي  ،ممض  با عةى أرايل مملش و  في ممدوما مملتةيقدة مألخ  

 . لكن أن  ن ب إمى تةك مملنشأة ممدمئلا

 بيشة  مشة و  تةياع مدومةا  عنةدمي ،من هذه مملةي ة (3حكيم ممفق ة )مع م معية أ -2

متةيقدة نشيطي  في ممدوما مملتةيقدة مألخ   عن ط  ق منشةأة  مئلةا قيئلةا فلهةي، 

 توقع عةى أسيس مألرايل ممتي  مملنشأة ممدمئلاتةك  أرايل وما متةيقدة كل  تحد 

أنشةطا مشةياها فةي أو   ةهينف بيشة  مألنشةطا م ةتقال  مشة وعي  كةين  موتحقلقهي 

مةةع اصةةفا م ةةتقةا تليمةةي  و تةيمةةل  ،أو فةةي  ةة وف مشةةياهانف ةةهي ممظةة وف 

 منشأة  مئلا مه. لثلمملش و  ممذي  
عنةد تحد ةةد أراةةيل منشةأة  مئلةةا   ةةلح اخصةم مملصةة وفيت مملتكبةةدة ألغةة مض   -3

لةا، أعليل مملنشأة ممدمئلا الةي فةي ذمةك مملصة وفيت ممتنفلذ ةا ومإل مر ةا ممةلوم
سومء  تم تكبدهي في ممدوما ممتي توجد فلهي مملنشأة ممدمئلا أو فةي أي مكةين آخة . 
ومكةةن ال   ةةلح الثةةل ذمةةك ممخصةةم ايمن ةةبا أل ةةا مبةةيمك مدفوعةةا، إن وجةةدت، 
)خالف مي ُ فع مقيال مست  م  ممنفقيت ممفةةلةا( مةن قبةل مملنشةأة ممدمئلةا مةلكتةب 
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  عةةى شةكل إتةيومت أو رسةوم أو مم ئلس مةلشة و  أو ألي مةن مكيتبةه مألخة 
مةةدفوعيت مليثةةةا أخةة   مقياةةل مسةةتخدمم حقةةوق اةة مءمت مإلختةة م  أو حقةةوق 
أخةة   أو عةةةى شةةكل علةةوالت مقياةةل أ مء خةةدميت مةلنةةا أو مقياةةل مإل مرة أو 
)فللي عدم حيما مملش و  مملص في( عةةى شةكل  خةل مةن مطيمبةيت ممةد ن فللةي 

ة ممدمئلا. وايملثل ال   خذ في مالعتبير عند  تةةق ايألمومل مملق ضا إمى مملنشأ
تحد ةةد أراةةيل مملنشةةأة ممدمئلةةا مملبةةيمك )خةةالف مةةي  فةةع مقياةةل مسةةت  م  ممنفقةةيت 
ةل مةن قبةل تةةك مملنشةأة ممدمئلةا عةةى ح ةيب مملكتةب ممة ئلس  ممفةةلا( ممتي تُحلَّ
مةلش و  أو أيٍّ من مكيتبه مألخ   عةةى شةكل إتةيومت أو رسةوم أو مةدفوعيت 

ثةا أخ   مقيال مستخدمم حقوق ا مءمت مإلخت م  أو حقوق أخ  ، أو عةى ملي
شكل علةوالت مقياةل أ مء خةدميت مةلنةا أو مقياةل مإل مرة، أو )فللةي عةدم حيمةا 
مملش و  مملص في( عةى شكل  خل مةن مطيمبةيت ممةد ن فللةي  تةةةق اةيألمومل 

 خ  .مملق ضا إمى مملكتب مم ئلس مةلش و  أو أيٍّ من مكيتبه مأل
ال  ن ب أي راح إمى منشأة  مئلا مسةتني م  فقة  إمةى قلةيم مملنشةأة ممدمئلةا اشة مء  -4

 سةع أو اضيئع مةلش و .

ألغةة مض ممفقةة مت مم ةةياقا، تحةةد  مألراةةيل ممتةةي تن ةةب إمةةى مملنشةةأة ممدمئلةةا  -5

ايمط  قا نف هي عيمي  اةد عيم، مي مم  كةن هنةيك سةبب وجلةه وكةيف  بة ر إتبةي  

 ط  قا أخ  .

اشكل منفصل فةي مةوم  أخة   عومجع مي تشتلل مألرايل عةى انو  مةدخل عند -6

 ف ن أحكيم تةك مملوم  من تتأث  اأحكيم هذه مملي ة. ،هذه مالتفيقلافي 

 (8مادة )ال

 والجوي النقل البحري

ن تشةةغلل سةةفن فةةي ممنقةةل ممةةدومي مةضةة  با فقةة  فةةي ممدومةةا مةةتخضةةع مألراةةيل  -1

 ي م تندمت مم فن.همم فن أو ممصي رة عن ممل جةا فلهي مملتةيقدة

فقة  فةي ممدومةا  تخضع مألرايل من تشغلل طةيئ مت فةي ممنقةل ممةدومي مةضة  با -2

 . و  مإل مرة ممفةةي مةلشم كز فلهي  مملتةيقدة ممتي  وجد

ن مملشةيركا فةي مةأ ضةي  عةةى مألراةيل مةن هةذه مملةي ة ( 1تطبق أحكيم ممفقة ة ) -3

 وكيما تشغلل  وملا. متحي  أو علل مشت ك أو

ممةةدومتلن مملتةيقةةدتلن  وممتزممةةيت مةةلس فةةي هةةذه مملةةي ة مةةي  ةة ث  عةةةى حقةةوق -4

القتضةةى مالتفيقلةةا اةةلن ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا وممجلهور ةةا مملونينلةةا اشةةأن 

تفةةي ي مالز ومج ممضةة  بي فللةةي  تةةةةق ايمضةة مئب عةةةى ممةةدخل ممل ةةتلد مةةن 

رالةع ممثةيني  1  اتةير خ فةي مم  ةيض لوقةةا مم ممنقل ممدوميتشغلل طيئ مت في 

 م.2006إا  ل  22هـ مملومفق 1427

 (9مادة )ال

 المشروعات المشتركة
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 :عندمي  -1

 شةةيرك مشةة و  تةةياع مدومةةا متةيقةةدة اصةةورة مبيشةة ة أو غلةة  مبيشةة ة فةةي  أ(

إ مرة مشةة و  تةةياع مةدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة   أو فةةي مم ةةلط ة عةلةةه أو فةةي 

 .ميمه رأس
 شيرك نفس مألشخيص اصورة مبيشة ة أو غلة  مبيشة ة فةي إ مرة  أو ب(

وفةةي مشةة و  تةةياع مدومةةا متةيقةةدة مةةيل  أو فةةي رأس ىأو فةةي مم ةةلط ة عةةة
 مألخ  .لتةيقدة ممدوما ةمش و  تياع م

لةي إذم وضةع أو ف ضع شة وط اةلن مملشة وعلن فل ،وفي أي من ممحيمتلن 
عةةةن تةةةةك ممتةةةي تكةةةون اةةةلن ممتجير ةةةا أو ممليملةةةا تختةةةةف  ةالقتهلةةةيا  تةةةةةق

مش وعلن م تقةلن عن اةضهلي، ف ن أ ا أرايل كين من ممللكةن أن  حققهةي 
 ةبب ا هةيحقق مكنةه مةم و ،قيئلةاأي من مملش وعلن مو مم تكةن هةذه ممشة وط 

أرايل هةذم مملشة و  وإخضةيعهي  ضلن إ رمجهي جوز  ،ممش وط هوجو  هذ
 مةض  با تبةي  مذمك.

وأخضةةتهي مةضة  با -ة ضةلن أراةيل مشة و  تةياع مهةي إذم أ رجع  وما متةيقد -2
أرايل مش و  تياع مةدوما مملتةيقدة مألخ   تم إخضيعهي مةضة  با  –وفقي  مذمك

حقق تتسةةمملدرجةةا هةةذه مألراةةيل  كينةةعو ،مألخةة   مملتةيقةةدةفةةي تةةةك ممدومةةا 
مةلش و  ممتياع مةدومةا مملةذكورة أوال  مةو كينةع ممشة وط اةلن مملشة وعلن هةي 

 -عندئةذ–ةةةى ممدومةا مألخة   ف ،ط ذمتهي ممتي تكون اةلن مشةير ع م ةتقةاممش و
مألراةيل فةي  تةةكإج مء ممتةد ل مملنيسب عةةى مبةةك ممضة  با مملفة وض عةةى 

مألحكةةيم مألخةة   مهةةذه  تةةةلن م معةةية مثةةل هةةذم ممتةةةد ل متحد ةةد تةةةك ممدومةةا. 
فللةي النهلةي تلن فةي ممةدومتلن مملتةيقةد تينمملختصة نيتتتشةيور مم ةةطو ،مالتفيقلا

 ذمك.ممتى  عع ممض ورة 

 (11مادة )ال

 أرباح األسهم

 جوز أن تخضع أرايل مألسهم ممتي تدفةهي شة كا مقللةا فةي  ومةا متةيقةدة إمةى  -1

 مقلم في ممدوما مملتةيقدة مألخ   مةض  با في تةك ممدوما مملتةيقدة مألخ  .

ةضةة  با فةةي ممدومةةا  جةةوز أ ضةةي  أن تخضةةع أراةةيل مألسةةهم تةةةك م ،مةةع ذمةةكو -2

ومكةن  .وفقي  ألنظلا تةك ممدومةاومألرايل  ة ممتي تقلم فلهي ممش كا ممدمفةامملتةيقد

فة ن  ،مقللةي  فةي ممدومةا مملتةيقةدة مألخة  إذم كين ممليمك مملنتفع اأرايل مألسةهم 

قللةةا  يمةن إجلةيم (%5) ايمليئةاخل ةا   جةب أال تتجةيوزممضة  با مملف وضةا 

ث  هذه ممفق ة عةى خضةو  ممشة كا مةضة  با فللةي  خةتص ال ت  أرايل مألسهم.

 ايألرايل ممتي تدفع منهي أرايل مألسهم.

تةني عبيرة "أرايل مألسهم" كلي هي م تخدما في هذه مملي ة ممدخل من مألسهم  -3

ممتةد ن أو أسهم ممل س لن أو أو أسهم  "مالنتفي " أو حقوق "مالنتفي " أو أسهم
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 ،مملشةةيركا فةةي مألراةةيل أو -ن و تلثةةل مطيمبةةيت   ةةممتةةي ال -ممحقةةوق مألخةة   

خةةة   ممتةةةي تخضةةةع مةةةنفس مملةيمةةةةا مأل مملشةةةيركاكةةةذمك ممةةةدخل مةةةن حقةةةوق و

ممشةة كا فلهةةي  اقللةمملدخل مةةن مألسةةهم الوجةب أنظلةةا ممدومةةا مثةةل ممةممضة  بلا 

 .مألرايل مملوزعا

مملنتفةةع  إذم كةةين ممليمةةكمةةن هةةذه مملةةي ة  (2) و (1) تلنال تنطبةةق أحكةةيم ممفقةة  -4

فةةي  ومةةا متةيقةةدة و ةةزمول علةةال  فةةي ممدومةةا مملتةيقةةدة  ي  اأراةةيل مألسةةهم مقللةة

مألخ   ممتي تقلم فلهةي ممشة كا ممدمفةةا ألراةيل مألسةهم مةن خةالل منشةأة  مئلةا 

 ة  ي فةي تةةك ممدومةا مألخة   خةدميت شخصةلا م ةتقةا كين أو  ،فلهي موجو ة

ا ةةببهي أراةةيل مألسةةهم  عمتةةي  فةةةوكينةةع مةكلةةا مألسةةهم م ،مةةن قيعةةدة ثياتةةا فلهةةي

طبةق نأو ممقيعدة ممثياتا. في مثةل هةذه ممحيمةا تممدمئلا م تبطا فةةلي  اهذه مملنشأة 

 وفقي  مةحيما.من هذه مالتفيقلا ( 14( أو مملي ة )7مملي ة ) أحكيم

إذم حققع شة كا مقللةا فةي  ومةا متةيقةدة أرايحةي  أو  خةال  مةن ممدومةا مملتةيقةدة  -5

ال  جةةوز أن تفةة ض تةةةك ممدومةةا مألخةة   أي ضةة  با عةةةى أراةةيل فةةمألخةة  ، 

مألسهم ممتي تدفةهي ممش كا إال اقدر مي  دفع من أرايل مألسهم هذه إمى مقةلم فةي 

تةك ممدوما مألخ   أو ايمقةدر ممةذي تكةون فلةه مملةكلةا ممتةي تةدفع ا ةببهي أراةيل 

فةةي تةةةك  موجةةو ةتةةا مألسةةهم م تبطةةا مرتبيطةةي  فةةلةةي  النشةةأة  مئلةةا أو قيعةةدة ثيا

غلةةة  مملوزعةةةا ممشةةة كا   أراةةةيل يضةةةخإ  جةةةوز مهةةةي كلةةةي ال .ممدومةةةا مألخةةة  

أراةةيل مألسةةهم  كينةةعحتةةى مةةو عةةةى أراةةيل ممشةة كا غلةة  مملوزعةةا ، مةضةة  با 

 ي  نيشة  أو  خةال   ي  رايحةأكةلةي  أو جزئلةي   لثةلتمملدفوعا أو مألرايل غلة  مملوزعةا 

 في تةك ممدوما مألخ  .
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 (11مادة )ال

 لدخل من مطالبات الدينا

 جوز أن  خضع ممدخل مةن مطيمبةيت ممةد ن ممنيشة  فةي  ومةا متةيقةدة ومةدفو   -1

 ملقلم في ممدوما مملتةيقدة مألخ   مةض  با في تةك ممدوما مألخ  .

مع ذمك،  جةوز أن  خضةع مثةل هةذم ممةدخل مةن مطيمبةيت ممةد ن مةضة  با فةي و -2

مكةن إذم كةين  ،ألنظلا تةك ممدوما مملتةيقةدةقي  ممدوما مملتةيقدة ممتي  نشأ فلهي وطب

مقللةي  فةي ممدومةا مملتةيقةدة مألخة  ، مدخل مةن مطيمبةيت ممةد ن ايممليمك مملنتفع 

مةن إجلةيمي  (%5) ايمليئةا خل ةا ممضة  با مملف وضةاتتجةيوز هةذه  فلجب أال

 مبةك ممدخل من مطيمبيت ممد ن.

هةةي م ةةتخدما فةةي هةةذه مملةةي ة تةنةةي عبةةيرة "ممةةدخل مةةن مطيمبةةيت ممةةد ن" كلةةي  -3

وسةومء مهةي  ،نو  سومء تم تأملنهي اة هن أم ال أيممدخل من مطيمبيت ممد ن من 

مم ةةندمت مةةن واشةةكل خةةيص ممةةدخل  ،أراةةيل مملةةد ن أم الاممحةةق فةةي مملشةةيركا 

مت وسةندمت ممةد ون الةي فةي ذمةك ممةةالومت وممجةومئز مم ةندو ،ممليملا ممحكوملا

وكةذمك أي  و سةندمت ممةد ونممليملةا أو مم ةندمت أ ممل تبطةا الثةل هةذه مم ةندمت

 خل  ُةيمل عةى أنه  خةل مةن مطيمبةيت ممةد ن الوجةب قةينون فة ض ممضة  با 

ممجةزمءمت عةن ممةدفةيت  دال تةةو في ممدوما مملتةيقدة ممتي نشأ فلهي ذمةك ممةدخل.

 د ن ألغ مض هذه مملي ة.مممملتأخ ة  خال  من مطيمبيت 

إذم كةين ممليمةك مملنتفةع مةن من هةذه مملةي ة  (2) ( و1) تلنال تنطبق أحكيم ممفق  -4

 ةةزمول علةةال  فةةي ممدومةةا ومقللةةي  فةةي  ومةةا متةيقةةدة  ،ممةةدخل مةةن مطيمبةةيت ممةةد ن

مملتةيقدة مألخ   ممتي نشأ فلهي ممدخل من مطيمبيت ممد ن من خالل منشأة  مئلا 

م ةتقةا مألخة   خةدميت شخصةلا   ة  ي فةي تةةك ممدومةا كينأو  ،فلهي موجو ة

مةن مطيمبةا ممةد ن ممتةي  فةع عنهةي ممةدخل  امطيمبة وكينةع ،من قيعةدة ثياتةا فلهةي

ممحيمةا  تةةكفةةلي  اهذه مملنشأة ممدمئلةا أو ممقيعةدة ممثياتةا. فةي مثةل  م تبطاممد ن 

 وفقي  مةحيما. من هذه مالتفيقلا( 14( أو مملي ة )7طبق أحكيم مملي ة )نت

عنةةدمي  كةةون ممشةةخص يشةة ي  فةةي  ومةةا متةيقةةدة ممةةدخل مةةن مطيمبةةيت ممةةد ن ن د ةةة -5

ممةدخل إذم كةين ممشةخص ممةذي  ةدفع ذمةك  ومةع ذمةكفي تةك ممدوما.  ي  مقللممدمفع 

 –مقللةةي  فةةي  ومةةا متةيقةةدة أم الهةةذم ممشةةخص سةةومء كةةين  - مةةن مطيمبةةيت ممةةد ن

 ممنيشة في  ومةا متةيقةدة منشةأة  مئلةا أو قيعةدة ثياتةا م تبطةا ايملد ونلةا   لةك

مملنشةةأة  هةةذهتحلةةل ذمةةك ممةةدخل تو ،مةةن مطيمبةةيت ممةةد ن مملةةدفو ممةةدخل  عنهةةي

فلهةي توجةد في ممدوما ممتةي   ي  ممدخل نيش هذم دعندئذ  ة ،ممدمئلا أو ممقيعدة ممثياتا

 مملنشأة ممدمئلا أو ممقيعدة ممثياتا.
 ةبب عالقةا خي ةا اةلن ممجهةا ا ،عندمي  كون مبةك ممةدخل مةن مطيمبةيت ممةد ن -6

ي ذيمةد ن ممةا فللةي  تةةةقخة ، آمليمةك مملنتفةع أو النهلةي مةةي  وشةخص ممدمفةةا وم
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مملبةك ممذي كين سةلتم مالتفةيق عةلةه اةلن ممجهةا   ز د عةى، ممدخل هذم دفع عنه 
ف ن أحكيم هذه مملي ة تنطبق فقة   ،ممدمفةا وممليمك مملنتفع في غليب تةك ممةالقا

، فةة ن ممجةةزء ممزمئةةد مةةن فةةي مثةةل هةةذه ممحيمةةاو ،عةةةى مملبةةةك مملةةذكور أخلةة م  
 وجةوبكةل  ومةا متةيقةدة مةع  انظلةألمملدفوعيت  ظل خيضةةي  مةضة  با طبقةي  

 مألحكيم مألخ   مهذه مالتفيقلا. م معية

 (12)مادة ال

 اإلتاوات

 جوز أن تخضع مإلتيومت ممتي تنشأ في  وما متةيقدة وتدفع إمى مقلم في ممدومةا  -1

 مدوما مألخ  .مملتةيقدة مألخ   مةض  با في تةك م

مع ذمك،  جوز أن تخضع تةةك مإلتةيومت أ ضةي  مةضة  با فةي ممدومةا مملتةيقةدة و -2

مةن مكن إذم كين ممليمك مملنتفع ا تةك ممدوما مملتةيقدة، فقي  ألنظلوممتي تنشأ فلهي 

  جةب أالف ن ممض  با مملف وضةا مقللي  في ممدوما مملتةيقدة مألخ  ، مإلتيومت 

 من مملبةك مإلجليمي مإلتيومت. (%10) يئاايمل عش ةعن ز د ت

فةي هةذه مملةي ة مملةدفوعيت مةةن أي م ةتخدم  كلةي هةو ةنةي مصةطةح "إتةيومت"  -3

علل أ اي أو  نش ةلهي مقيال مستةليل أو حق مستةليل أي حق  تنو  ممتي  تم 

فني أو عةلي الي في ذمك مألفالم مم لنليئلا، أو أفةالم أو أشة طا ممبةإل مإلذمعةي 

ختة م  أو عالمةا إأو أي اة مءة أو أي وسيئل أخ   من مإلذمعا أو ممتةلفز وني 

أو مقيال  ،س  ا مةيمجاتجير ا، أو تصللم أو نلوذج، أو مخط ، أو ت كلبا أو 

مقياةةةل تجير ةةةا أو عةللةةةا أو أو  ، ةةةنيعلا مسةةةتةليل أو حةةةق مسةةةتةليل مةةةةدمت

 ممتجير ا أو ممةةللا. أو ،لتةةقا ايمتجيرب ممصنيعلامملةةوميت مم

مةن ممليمةك مملنتفةع  كةينإذم من هةذه مملةي ة  (2) و (1)ال تنطبق أحكيم ممفق تلن  -4

علةال  فةي ممدومةا مملتةيقةدة مألخة   و ةزمول مقللي  في  وما متةيقةدة،  ،مإلتيومت

كةةين أو  ،فلهةةي موجةةو ةشةةأت فلهةةي هةةذه مإلتةةيومت مةةن خةةالل منشةةأة  مئلةةا ممتةةي ن

مألخة   خةدميت شخصةلا م ةتقةا مةن خةالل قيعةدة ثياتةا     ي في تةك ممدومةا

مملنشةأة  هذهفةةلي  ا ام تبط متتدفع عنهي مإلتيو تيوكين ممحق أو مملةكلا مم ،فلهي

( 14( أو )7أحكةيم مملةي ة ) طبةقنممحيما ت هذهفي مثل  ،ممدمئلا أو ممقيعدة ممثياتا

 وفقي  مةحيما.من هذه مالتفيقلا 

ةك ممدوما. ومع ذمةك مقلم في ت فةهي إذم مإلتيومت قد نشأت في  وما متةيقدة  دتة -5

مقللي  في  ومةا متةيقةدة أم ال، إلتيومت، سومء كين ممذي  دفع مف ذم كين ممشخص 

اهةي مالمتزممةيت ممتةي  ي  م تبطة  لةك في  وما متةيقدة منشأة  مئلا أو قيعةدة ثياتةا

تتحلةل ملنشةأة ممدمئلةا أو ممقيعةدة ممثياتةا متةةك كينةع و ،مإلتةيومتنهي تةك عتدفع 

هةذه مإلتةيومت قةد نشةأت فةي ممدومةا ممتةةي  دعنةدهي تةة ،مإلتةيومتهةذه   فةع عةبء

 فلهي مملنشأة ممدمئلا أو ممقيعدة ممثياتا. وجدت
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ا خي ةةا اةلن ممجهةةا ممدمفةةةا وممليمةةك ا ةةبب عالقةة-  كةةون مبةةةك مإلتةيومت عنةدمي -6

 أو أو ممحةةق فللةةي  تةةةةق ايالسةةتخدمم -مةةةي  واةةلن شةةخص آخةة هلةةي مملنتفةةع أو الن

مملبةك ممةذي كةين سةلتم مالتفةيق عةلةه  ز د عةى مملةةوميت ممتي  دفع مقياال  مهي، 

ممةالقةا فة ن أحكةيم هةذه مملةي ة  تةةكوممليمك مملنتفع في غليب  االن ممجها ممدمفة

في مثل هذه ممحيما، فة ن ممجةزء ممزمئةد وطبق فق  عةى مملبةك مملذكور أخل م . تن

مع وجةوب  ،م كل  وما متةيقدةيمن مملدفوعيت  ظل خيضةي  مةض  با طبقي  منظ

 م معية مألحكيم مألخ   مهذه مالتفيقلا.

 (13)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

 ،قةل مةكلةا ملتةكةيت غلة  منقومةانمةن لقلم في  ومةا متةيقةدة م احققلتمم مألرايل -1

فةةةي ممدومةةةا مملتةيقةةةدة  ممومقةةةةاو ،مالتفيقلةةةامةةةن هةةةذه  (6فةةةي مملةةةي ة ) مملةةةذكورة

 مةض  با في تةك ممدوما مألخ  .تخضع  ،مألخ  

مألراةيل مةن نقةةل مةكلةا ملتةكةيت منقومةةا تشةكل جةزءم  مةةن ممللتةكةيت ممتجير ةةا  -2

قدة في ممدوما مملتةيقدة مألخة   أو ملنشأة  مئلا  لتةكهي مش و  تياع مدوما متةي

ف ة ملقةلم مةن ممن نقةل مةكلةا ملتةكةيت منقومةا متةةقةا اقيعةدة ثياتةا متةوممنيتجا 

 وما متةيقدة في ممدوما مملتةيقدة مألخ   مغ ض أ مء خدميت شخصةلا م ةتقةا 

هةذه مملنشةأة ممدمئلةا )الف  هةي أو مةع مثةل ذمةك مألراةيل مةن نقةل مةكلةا في الي 

مةضة  با فةي تةةك ممدومةا  تخضةع ، و ( أو مثةل هةذه ممقيعةدة ممثياتةاكيمل مملش

 مألخ  .مملتةيقدة 

 ،ممنقةل ممةدوميح كةا ةلةل فةي تمألرايل من نقل مةكلا سفن أو طيئ مت تخضع  -3

مةضة  با فقة  فةي  ،ممطةيئ مت وأمم ةفن  تةةكو ملتةكيت منقوما متةةقا اتشغلل أ

مةضة  با وفقةي   متمم ةفن أو ممطةيئ  تةكفلهي أرايل تخضع  ممتيممدوما مملتةيقدة 

 .(8) مملي ةألحكيم 

غلةة  فةةي شةة كا تلثةةل حصةةا مةةن نقةةل مةكلةةا أسةةهم مألراةةيل  جةةوز أن تخضةةع  -4

 مقللا في  وما متةيقدة مةض  با في تةك ممدوما.م جةا في سوق مألسهم 

قا تةةك مملشةير إملهةي فةي ممفقة مت مم ةيا غلة من نقل أي مةكلا مملتحققا مألرايل  -5

 م فلهي نيقل مملةكلا.لمةض  با فق  في ممدوما مملتةيقدة ممتي  قتخضع 

 (14مادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة
ممدخل ممذي  كت به مقلم في  وما متةيقدة فللةي  تةةةق اخةدميت مهنلةا أو أنشةطا  -1

أي مةن مةض  با فق  في تةك ممدوما فللي عةدم  خضع ذمت طبلةا م تقةا  أخ  
  با فةةي هةةذم ممةةدخل أ ضةةي  مةضةةمثةةل  خضةةع  حلةةإل  جةةوز أنممتيملةةا،  ممحةةيالت
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 ممدوما مملتةيقدة مألخ  :
ف ة مةةه اصةةفا منتظلةةا فةةي ممدومةةا مملتةيقةةدة مإذم كينةةع مد ةةه قيعةةدة ثياتةةا متةةو أ(

 جوز أن  خضع ممدخل مةض  با في  ، مء أنشطته، في تةك ممحيماألمألخ   
إمةةى تةةةك ممقيعةةدة  ن ةةبممةةذي  يمقةةدر ومكةةن فقةة  اممدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة  ، 

 ممثياتا.
 لةد مأو  ملةدةفةي ممدومةا مملتةيقةدة مألخة   موجةو م  ممشةخص كين إذم  ب(

أي مةدة إثنةي عشة   ومةي  فةي  (183) نعةفةي مجلوعهةي أو تز ةد إمةى تصل 
فةة ن مقةةدمر  ،ممحيمةةا تةةةكفةةي  .مم ةةنا ممليملةةا مملةنلةةاشةةه م  تبةةدأ أو تنتهةةي فةةي 

 جةوز أن  ،مملة  مة فةي تةةك ممدومةا مألخة   تهن أنشةطمفق  ممدخل مملتحقق 
 . خضع مةض  با في ممدوما مألخ  

إذم كينع مملكيفآت عن أنشةطته فةي ممدومةا مملتةيقةدة مألخة   مدفوعةا  جـ(
فةي  موجةو ةمن قبل مقلم فةي تةةك ممدومةا مملتةيقةدة أو تحلةتهةي منشةأة  مئلةا 

أو  ةورو  140ر000ا عةةى مبةةك تةك ممدوما مملتةيقدة وتز د في مم نا ممليمل
 .مم ةو  ا مي  ةي مه ايمةلةا

تشلل عبيرة "ممخدميت مملهنلا" اوجه خةيص مألنشةطا ممل ةتقةا فةي مملجةيالت  -2

ممت او ةةا أو ممتةةلللةةا وكةةذمك مألنشةةطا ممل ةةتقةا  أو ممفنلةةاأو  مأل الةةا أو ممةةللةةا

وأطبةيء مألسةنين  ،ممتي  زمومهي مألطبةيء ومملحةيمون ومملهندسةون ومملةلةير ون

 ومملحيسبون.

 (15مادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
مةةةن هةةةذه  (21) ( و20) ( و12) ( و18) ( و16)مةةةع م معةةةية أحكةةةيم مملةةةوم   -1

ممتةي  كت ةبهي مقةلم مألخة   ف ن مم ومتب ومألجور ومملكيفآت مملليثةةا مالتفيقلا 

مي  ،في تةك ممدومافق   با تخضع مةض  -فللي  تةةق او لفا  -في  وما متةيقدة 

تلةةع مزمومتهةةي فةةي ممدومةةا  ذمفةة  ،مةةم تةةتم مزمومتهةةي فةةي ممدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة  

فةي مةضة  با مملكت ةبا ت آ جةوز أن تخضةع مثةل هةذه مملكيفة مملتةيقدة مألخ  

 تةك ممدوما مألخ  .

ي ممتةي  كت ةبهت آفة ن مملكيفة ،مملةي ةمةن هةذه  (1أحكةيم ممفقة ة ) مم غم منعةى  -2

فةةي ممدومةةا مملتةيقةةدة تم مزمومتهةةي  ةةفةةي  ومةةا متةيقةةدة فللةةي  تةةةةق او لفةةا  مقةةلم

 :في ممحيما ممتيملاأوال  في ممدوما مملذكورة فق  تخضع مةض  با  ،مألخ  

ال تتجةةيوز فةةي  لةةد مملةةدة أو مألخةة    فةةي ممدومةةا موجةةو م  ممل ةةتفلد  إذم كةةين أ(

مم ةنا م  تبدأ أو تنتهي فةي أي مدة إثني عش  شه  ومي  في  (183) مجلوعهي

 .ممليملا مملةنلا

 ةةيحب علةةل غلةة  مقةةلم فةةي مدفوعةةا مةةن قبةةل ت آمملكيفةة وأن تكةةون ب(
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 أو نلياا عنه. ممدوما مألخ  

 لةكهةي هةي منشةأة  مئلةا أو قيعةدة ثياتةا تتحلة قةدت آمملكيف وأن ال تكون جـ(
 ممةلل في ممدوما مألخ  . يحب 

ت مملكت ةةبا فللةةي آمملكيفةة فةة نا فةةي هةةذه مملةةي ة، ممةة غم مةةن مألحكةةيم مم ةةياقعةةةى  -3

أو عةةى  في ممنقل ممةدومي تةلل تةةق او لفا تليرس عةى متن سفلنا أو طيئ ة 

مةضة  با  جوز أن تخضةع متن قيرب  ةلل في ممنقل ايملل مت ممليئلا ممدمخةلا 

 متمم ةفن أو ممطةيئ مةن تشةغلل راةيل مألفلهةي تخضةع  ممتةي مملتةيقةدةفي ممدوما 

 .(8) مملي ةض  با وفقي  ألحكيم مة
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 (16مادة )ال

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

مألخةة   ممتةةي  كت ةةبهي مملليثةةةا ومملةةدفوعيت  أعضةةيء مجةةةس مإل مرةأتةةةيب   
شةة كا مقللةةا فةةي ممدومةةا  إ مرةمجةةةس  فةةي ومةةا متةيقةةدة اصةةفته عضةةوم   فةةيمقةةلم 

 مألخ  . مةض  با في تةك ممدوما جوز إخضيعهي  ،مملتةيقدة مألخ  

 (17مادة )ال

 نيالرياضياألشخاص ن ويالفنانأتعاب 

فة ن ممةدخل ممةذي  ،من هةذه مملةي ة (15) و (14)مم غم من أحكيم مملي تلن عةى  -1

أو  مإلذمعةاممل  ل أو مم لنلي أو في اصفته فنيني  -مقلم في  وما متةيقدة   كت به

ممشخصةلا ممتةي  ليرسةهي من أنشطته  -ممتةلفز ون أو اصفته موسلقلي  أو ر يضلي  

 في ممدوما مملتةيقدة مألخ    جوز إخضيعه مةض  با في تةك ممدوما مألخ  .
  تحق  خل  تةةق اأنشطا شخصلا زمومهي فنين أو ر يضي اصةفته تةةك  عندمي -2

فةة ن ذمةةك  ،ذمةةك ممةةدخل مةفنةةين أو مم  يضةةي نف ةةه ومكةةن مشةةخص آخةة  مةةم  كةةنو
مةةن هةةذه مإلتفيقلةةا  (15) ( و14) ( و7)ممةة غم مةةن أحكةةيم مملةةوم  عةةةى ممةةدخل و

فلهةي مزمومةا ممفنةين أو  ع جوز إخضيعه مةض  با في ممدوما مملتةيقةدة ممتةي تلة
 .متةك مألنشطا مم  يضي

فةةي ممدومةةا   ليرسةةهيمقةةلم فةةي  ومةةا متةيقةةدة مةةن أنشةةطا ممةةدخل ممةةذي  كت ةةبه  -3
 ةفةى ه مملةي ة ( مةن هةذ2( و )1فةي ممفقة تلن ) وفقي  ملةي ور  ،مملتةيقدة مألخ  

ممدومةا تةةك كينع ممز يرة إمةى إذم في تةك ممدوما مملتةيقدة مألخ   من ممض  با 
مةةن ممدومةةا عيمةةا اةةأمومل  يأسيسةةاشةةكل أو كةلةةي  مملتةيقةةدة مألخةة   مدعومةةا 

وفقةي   متةت سةطتهي مملحةلةا أو أومإل مر ا أحد أق يمهي  أوال  أومملتةيقدة مملذكورة 
 الن حكومتي ممدومتلن مملتةيقدتلن.يق متفالتفيقلا ثقيفلا أو 

 (18مادة )ال

 معاشات التقاعد
ف ن مةيشةيت  ،من هذه مالتفيقلا( 12مملي ة ) ( من2ممفق ة ) مع م معية أحكيم  

 خدمةاممتي تدفع ملقلم فةي  ومةا متةيقةدة مقياةل  مملشياهامألخ   ممتقيعد ومملكيفآت 
 .في تةك ممدومافق  تخضع مةض  با  ،سياقا

 (19دة )ماال
 الخدمات الحكومية

 - خةةالف مةةةيت ممتقيعةةد -مملشةةياها مألجةةور ومملكيفةةآت مألخةة   مم ومتةةب و أ(  -1
أو سةةطتهي مملحةلةا مفة   مإل مر ةا  وما متةيقةدة أو أحةد أق ةيمهي  يي تدفةهتمم

خضةع مةضة  با ممق ةم أو مم ةةطا تخدميت أ مهي متةةك ممدومةا أو ا فللي  تةةق
 تةك ممدوما. فيفق  

مملشياها هذه مم ومتب ومألجور ومملكيفآت مألخ    مثلف ن مع ذمك و (ب

ممخدميت في تةك أ  ع في ممدوما مملتةيقدة مألخ   إذم فق  تخضع مةض  با 



-16- 

 

 :كذمكوممدوما مألخ   وكين ممف   مقللي  في تةك ممدوما 

 .لهيمومطنأحد  (1

 ميت.ممخد تأ  امم  صبح مقللي  في تةك ممدوما فق  مغ ض أو  (2

 ومةا متةيقةدة أو  ، فةةه مةن قبةل، أو مةن أمةومل توف هةي تم أي مةيت تقيعد  أ(  -2

ف   فللي  تةةق اخدميت أ مهةي متةةك مأو سةطتهي مملحةلا مإل مر ا أحد أق يمهي 

 في تةك ممدوما.فق   خضع مةض  با  ا ةطممأو ممق م ممدوما أو 

فةةي ممدومةةا قةة  فمةةع ذمةةك فةة ن مةةةيت ممتقيعةةد هةةذم  خضةةع مةضةة  با و ب(

 في تةك ممدوما مألخ  . إذم كين ممف   مومطني  ومقللي   مملتةيقدة مألخ  

عةةةى مةةن هةةذه مالتفيقلةةا  (18) ( و17و ) (16) ( و15)طبةةق أحكةةيم مملةةوم  نت -3

 فللةي  تةةةقومةيشيت ممتقيعةد  ،مملشياها ومملكيفآت مألخ   ،مم ومتب ومألجور

مإل مر ةا ومه  وما متةيقدة أو أحد أق يمهي اةلل تزموم تبطا اخدميت تم تأ  تهي 

 أو سةطتهي مملحةلا.

 (21مادة )ال

 الطالب
وممذي  كةون أو كةين  ح فيمملدفوعيت ممتي  ت ةلهي طيمب أو متدرب مهني أو  -1

و تومجد في  ،مبيش ة قبل ز يرة  وما متةيقدة مقللي  في ممدوما مملتةيقدة مألخ  
هذه مملدفوعيت ممتي تكةون تةةلله أو تدر به،  مغ ضفق  ممدوما مملذكورة أوال  

ال تخضع مةضة  با فةي تةةك ممدومةا اشة ط  مغ ض مةلشته أو تةةلله أو تدر به
 هذه مملدفوعيت نيش ا من مصي ر خيرج تةك ممدوما.مثل أن تكون 

مملدفوعيت ممتي  ت ةلهي طيمب أو متدرب مهني أو ح في وممذي  كةون أو كةين  -2
ممةةذي مقللةةي  فةةي ممدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة   و - ومةةا متةيقةةدةمبيشةة ة قبةةل ز ةةيرة 

وممتةي ، مغ ض تةةلله أو تدر بةهفق   تومجد في ممدوما مملتةيقدة مملذكورة أوال  
ال  ،فةةي تةةةك ممدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة   مةة  مةخةةدميت فللةةي  تةةةةق امكيفةةأة  تلثةةل

لي  مم ةةةطا مةفتةة ة ممتةةي تطةبهةةي رسةةل   تخضةةع مةضةة  با فةةي تةةةك ممدومةةا مألخةة
 .ممتةةلللا إلكليل ممدرمسا

 (21مادة )ال

 المعلمون والباحثون

مقللي  فةي  ومةا متةيقةدة قبةل أو كين  ةلهي مةةم أو ايحإل  كونتممتي   فآت مملكي     

أاحةةةي ، علةةةل غةةة ض ممتةةةةةلم أو أو ز يرتهةةةي ا عوتةةةه مةدومةةةا مملتةيقةةةدة مألخةةة   

مةضة  با فةي تةةك ممدومةا مملتةيقةدة  مألنشةطا ال تخضةع تةةكا ةةةق ت وممل تةلا فللةي

 لدة ال تتجيوز ثال  سنومت.ممألخ   

 (22مادة )ال

 الدخل اآلخر

هةةذه  مةةننيومهةةي مملةةوم  مم ةةياقا دخل ملقةةلم فةةي  ومةةا متةيقةةدة ممتةةي مةةم تتممةةانةةو   -1
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 .أ نلي كين منش هي في تةك ممدوما فق  مالتفيقلا تخضع مةض  با
خةةالف ممةةدخل مةةن ا-دخل ممةةعةةةى هةةذه مملةةي ة  مةةن( 1طبةةق أحكةةيم ممفقةة ة )نال ت -2

مةةةن هةةةذه  (6( مةةةن مملةةةي ة )2لحةةةد ة فةةةي ممفقةةة ة )ممممللتةكةةةيت غلةةة  مملنقومةةةا 
علةال  فةي و لةيرس فةي  ومةا متةيقةدة  مقللي  ممدخل  ذمكم تةم  كينإذم  -مالتفيقلا

فلهةي، أو  ة  ي فةي تةةك  توجةدممدوما مملتةيقدة مألخ   مةن خةالل منشةأة  مئلةا 
و كةون ممحةق أو  ،ألخ   خدميت شخصلا م تقةا من قيعةدة ثياتةا فلهةيممدوما م

فةةلي  الثل هذه مملنشةأة ممدمئلةا أو  اممدخل م تبط من أجةهيممللتةكيت ممتي  دفع 
مةن ( 14مملةي ة ) وأ( 7تطبق أحكيم مملةي ة ) ،ممحيما هذهممقيعدة ممثياتا. في مثل 

 وفقي  مةحيما. هذه مالتفيقلا

 (23مادة )ال

 المال رأس
مةن هةذه ( 6فةي مملةي ة ) يومملشير إملهرأس ممليل ممللثل اللتةكيت غل  منقوما  -1

 ،في ممدوما مملتةيقةدة مألخة   وجدو و ممللةوك ملقلم في  وما متةيقدة مالتفيقلا 
  جوز أن  خضع مةض  با في تةك ممدوما مملتةيقدة مألخ  .

 نشةةيطل جةةزءم  مةةن ملتةكةةيت شةةك  منقومةةا وممةةذيرأس مملةةيل ممللثةةل اللتةكةةيت  -2
مدوما متةيقدة فةي ممدومةا مملتةيقةدة مألخة   أو تياع منشأة  مئلا  لةكهي مش و  

اقيعدة ثياتا متومف ة ملقةلم فةي  ومةا متةيقةدة فةي  اللتةكيت منقوما تتةةق ممللثل
 جةةةوز أن  ،ممدومةةةا مملتةيقةةةدة مألخةةة   مغةةة ض أ مء خةةةدميت شخصةةةلا م ةةةتقةا

 مدوما مملتةيقدة مألخ  . خضع مةض  با في تةك م
مةن قبةل مشة و  تةياع مدومةا تشةغلةهي ا فن أو طةيئ مت  ةتم رأس ممليل ممللثل  -3

هةذه مثةل ةةةق اتشةغلل تاللتةكةيت منقومةا تأو ممللثةل  ،ممةدومي في ممنقلة متةيقد
فلهةي تخضةع  ممتةي  خضع مةض  با فق  في ممدومةا مملتةيقةدة ،مم فن وممطيئ مت

 .(8) مملي ةمةض  با وفقي  ألحكيم مملذكورة آنفي   مت أرايل مم فن أو ممطيئ
فقة  ممةني   مألخ   م أسليل مقةلم فةي  ومةا متةيقةدة مةضة  با  تخضع جللع -4

 .مملتةيقدة ممدوما        في تةك 

 (24مادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

وفقةي  ألحكةيم -ز إذم مكت ب مقلم في  وما متةيقدة  خال  أو ممتةك رأس مةيل  جةو -1

أن  خضةةع مةضةة  با فةةي ممدومةةا مملتةيقةةدة مألخةة  ،  تةةةلن عةةةى  -هةةذه مالتفيقلةةا

 ممدوما مملذكورة أوال :

أن تخصم من ممض  با عةى  خل ذمةك مملقةلم مبةغةي  م ةيو ي  مضة  با ممةدخل  أ(

 مملدفوعا في ممدوما مألخ  .

م ةةيو ي   أن تخصةةم مةةن ممضةة  با عةةةى رأس مةةيل ذمةةك مملقةةلم، مبةغةةي   ب(

 مةض  با عةى رأس ممليل مملدفوعا في ممدوما مألخ  .
وال  جوز في أي مةن ممحةيمتلن أن  تجةيوز ممخصةم ذمةك ممجةزء مةن ضة  با   
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ممدخل أو ممض  با عةى رأس ممليل، كلي هو محت ب قبل ممخصم، مملن وب 
 وفقي  مةحيما إمى ممدخل أو إمى رأس ممليل ممذي قد  خضع مةض  با في ممدوما

 مألخ  .
ممتةي خضةةع مإلعفةةيء أو  ضة  بامم، تةتبة  فةي  ومةا متةيقةةدةألغة مض ممح ةم   -2

متشةجلع ممتنللةا مفت ة محدو ة القتضى أحكيم أنظلا تشةجلع مالسةتثلير ممخفض 
، وتح ةم مةن ممضة مئب سةوي عد قةفي أي من ممدومتلن مملتةيقدتلن، مالقتصي  ا 
قةةدة مألخةة  . تطبةةق أحكةةيم هةةذه فةةي ممدومةةا مملتةي عةةةى تةةةك ممةةدخولممل ةةتحقا 

 مملي ة عةى مم نومت ممخلس مألومى من س  ين هذه مالتفيقلا.

 (25مادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

 ،تة  يأو كةتلهلي  مملتةيقدتلنشخص أن إج مءمت إحد  ممدومتلن م عندمي  تبلن -1

 ،فيقلةاأو سوف ت  ي ايمن با مه إمى ف ض ض  با ال تتفةق مةع أحكةيم هةذه مالت

 مألنظلةةامملةيمجةةا مملنصةةوص عةلهةةي فةةي  تةةدمال اصةة ف ممنظةة  عةةن - لكنةةه 

ةدومةا ممتياةةا معةى مم ةطا مملختصةا  تهأن  ة ض قضل -مملحةلا متةك ممدومتلن

عة ض ممقضةلا خةالل ثةال  سةنومت مةن أول  جةب ومملتةيقدة ممتةي  قةلم فلهةي. 

 ذه مالتفيقلا.أحكيم هخيمف تإشةير ايإلج مء ممذي أ   إمى ف ض ض  با 

وأنهةي غلة   مبة رم ،مهةي أن مالعتة مض   إذم اةد ،عةةى مم ةةطا مملختصةا  تةلن -2

ط  ةق  عن ممقضلا ت و ام ي ةمم ،عةى ممتو ل إمى حل م ضيانف هي  قي رة

مالتفيق مملتبي ل مةع مم ةةطا مملختصةا ايمدومةا مملتةيقةدة مألخة   اهةدف تجنةب 

متفةيق  ةتم ممتو ةل و نفةذ أي تفيقلةا. هةذه مال أحكةيمممتي تخيمف  ض  باممف ض 

 .مةدومتلن مملتةيقدتلنمملحةلا  مألنظلام أي حدو  زمنلا ومر ة في غإمله ا 

عةن ط  ةق  ليفي ممدومتلن مملتةيقدتلن أن ت ةة لنتمم ةطتلن مملختصعةى   تةلن -3

اتف ةل  أو  ي  تةةقةمنشةأ  أو شةك  اتذملل أي  ةةواإمى مالتفيق مملتبي ل فللي النهي 

مالز ومج ممضة  بي  زممةاإلبلق هذه مالتفيقلا. و جوز أ ضةي  أن تتشةيورم مةةي  تط

 في ممحيالت ممتي مم ت   في هذه مالتفيقلا.

مةن  يلبةضةها فةي ممةدومتلن مملتةيقةدتلن أن تتصةال لنتمة ةطتلن مملختصة جوز  -4

 مم ياقا.ممفق مت حول ممتو ل إمى متفيق أجل 

أن تقةة رم متبةةي ل  يتفةةيقامتلن مملتةيقةةدتلن فةةي ممةةدو امملختصةةت ي جةةوز مة ةةةط -5

 متطبلق هذه مالتفيقلا. مملنيسبمألسةوب 

 (26مادة )ال

 تبادل المعلومات
مملةةومةةيت ممضةة ور ا فةةي ممةةدومتلن مملتةيقةةدتلن  نيتن مملختصةةيمم ةةةطت تتبةةي ل -1
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دومتلن مملتةيقةةةدتلن مةةةةمألنظلةةةا مملحةلةةةا  أحكةةةيممتنفلةةةذ أحكةةةيم هةةةذه مالتفيقلةةةا أو 
ممضة  با  طيملي ال تتةيرض تةةك ،ايمض مئب ممتي تغطلهي هذه مالتفيقلا ةقامملتة
( مةةن هةةذه 1ايملةةي ة ) مملةةومةةيت هةةذهتبةةي ل وال  تقلةةد أحكةةيم هةةذه مالتفيقلةةا.  مةةع

مةةومةيت تتةقيهةي ممدومةا مملتةيقةدة عةةى أنهةي ممتةي  يتلةةومةممتةيمل و. مالتفيقلا
 الوجةةبعةلهةةي حصةةل تممتةةي يت مملةةومةة ممتةةي تةيمةةل اهةةي ط  قةةاممسةة  ا اةةنفس 

مألشةخيص أو مم ةةطيت )الةي فةي إال ممكشةف عنهةي ال  جةوز و ،أنظلتهي مملحةلا
أو ممتحصةةلل أو ممتنفلةةذ أو   ذمةةك مملحةةيكم ومألجهةةزة مإل مر ةةا( مملةنلةةلن اةةيم ا

أو تحد ةةد  مالتفيقلةةا و  فللةةي  تةةةةق ايمضةة مئب ممتةةي تغطلهةةي هةةذهيدعممةةإقيمةةا 
هةة الء مألشةةخيص أو مم ةةةطيت م  جةةوزو .ممضةة مئب مالسةةت نيف مملتةةةةق اتةةةك

مملةةوميت هذه و جوز مهم كشف  ،مألغ مض تةكمفق  مملةةوميت  تةكمستخدمم 
 قضيئلا.ممحكيم مألفي  مملحيكم ممةيما أو أو مإلج مءمت ممقضيئلافي 

الةي  ة  ي إمةى إمةزمم من هةذه مملةي ة ( 1ال  جوز اأي حيل تف ل  أحكيم ممفق ة ) -2

 الي  ةي:    ةيقدة وما مت

ملليرسيت مإل مر ا فةي تةةك ممدومةا موتنفلذ إج مءمت إ مر ا مخيمفا مألنظلا  أ(

 أو في ممدوما مملتةيقدة مألخ  .

ممتةةللةيت  تقد م مةةوميت ال  لكن ممحصول عةلهي الوجب مألنظلا أو ب(

 أو في ممدوما مملتةيقدة مألخ  .تةك ممدوما  مإل مر ا مملةتي ة في

 وأمألعلةيل  وأتةةق ايمتجةيرة  مةةوميت من شأنهي كشف أي س  د م تق جـ(

مألس مر ممتجير ا أو مملهنلا أو ممةلةليت ممتجير ةا أو مةةومةيت  أو ممصنيعا

 عنهي مخيمفي  مة ليسا ممةيما. ممكشفقد  كون 

 (27مادة )ال

 أحكام خاصة

هةةةذه  ( مةةةن12( و )11( و )10فةةةي مملةةةوم  ) ممةةةذي تةةةم تنيومةةةه ةفةةةى ممةةةدخل   

مالتفيقلةةا وممةةذي تكت ةةبه حكومةةا  ومةةا متةيقةةدة )الةةي فةةي ذمةةك م س ةةا ممنقةةد ممة اةةي 

ايمن ةبا مملونةيني  ممبنةك ممل كةزيمم ةو ي ايمن با إمى ممللةكا ممة الةا مم ةةو  ا و

مملتةيقةةدة فةةي ممدومةةا ممللةوكةةا ايمكيمةةل مةدومةةا(  هل ةةيتوممممجلهور ةةا مملونينلةةا إمةةى 

مطيمبيت   ةن أو  أو ،أخ   نيتجا عن نقل مةكلا أسهممكيسب  أيكذمك  ومألخ   

 حقوق  كت ب منهي مثل ذمك ممدخل، من ممض  با في ممدوما مملتةيقدة مألخ  .
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 (28مادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

ممقنصةلا الوجب  وأألعضيء ممبةثيت ممداةوميسلا  ممللنوحا مالمتليزمت ممليملا       

نيفذة مملفةول اةلن  ،ةيما مةقينون ممدومي أو الوجب أحكيم متفيقليت خي اممقومعد مم

 .تتأث  اهذه مالتفيقلا من ،ممدومتلن مملتةيقدتلن

 (29مادة )ال

 النفاذ
عةن ط  ةق ممقنةومت ممداةوميسةلا كل  وما متةيقدة ممدوما مملتةيقدة مألخ    بةكت -1

. حلةةز ممنفةةيذ هةةذه مالتفيقلةةا وفقةةي  منظيمهةةي مةةدخول ممالزمةةاايسةةتكليل مإلجةة مءمت 
ممةذي تةيمي مةشةه  مملوم مألول من ممشه  ممثيني مم فينيفذة هذه مالتفيقلا  تصبحو
 مألخل . تةقى مإلخطيرفله  تم

 :نيفذة أحكيم هذه مالتفيقلا تصبح -2
أو مملبةةيمك مملدفوعةةا  عنةةد مملنبةةع، عةةةىمضةة مئب ممل ةةتقطةا اي فللةةي  تةةةةق أ(

ممذي  ةي مم نا ممللال  ا  من ني    شه مألول من وم مملفي أو اةد ممل تحقا 
 .ذينفحلز مممالتفيقلا  هذه  خولتير خ 

دأ في أو ممتي تب عن مم نومت ممض  بلامألخ   فللي  تةةق ايمض مئب  ب(

متةير خ ممةذي م ممةذي  ةةيمةن مم ةنا ممللال  ةا  ني    شه اةد مملوم مألول من 

 تصبح فله مالتفيقلا نيفذة.

 (31)مادة ال

 اإلنهاء
 جةةوز ألي مةةن ممةةدومتلن وغلةة  محةةد ة  ملةةدةتظةةل هةةذه مالتفيقلةةا نيفةةذة مملفةةةول  -1

خطةي  إشةةير اتقةد مومت ممداةوميسةلا نةممق مةن خةاللمالتفيقلةا إنهيء مملتةيقدتلن 
أي  فةي ونلةو  30فةي موعةد ال  تةةد  مةدومةا مملتةيقةدة مألخة   اطةب مإلنهةيء 

فلهي مالتفيقلا مم نا ممتي أ بحع اةد سنومت  خلسم ور تبدأ اةد سنا ملال  ا 
 .نيفذة

 :تتوقف عن ممتطبلق مالتفيقلاف ن حيما مثل هذه ممفي  -2
أو عةةةى مملبةةيمك مملدفوعةةا  ،مملنبةةع قطةا عنةةدمضةة مئب ممل ةةتيا لةةي  تةةةةقفل أ(

 .إشةير إنهيء مالتفيقلااةد نهي ا مم نا ممللال  ا ممتي تم فلهي تقد م ممل تحقا 
ض مئب مألخ   عةن مم ةنومت ممضة  بلا ممتةي تبةدأ اةةد يما  تةةق ليفل ب(

 .إشةير إنهيء مالتفيقلانهي ا مم نا ممللال  ا ممتي تم فلهي تقد م 

 

 .هذه مالتفيقلا اتوقلع ، مملفوضين ح ب مأل ول،ن أ نيهيقيم مملوقة إثبيتي  مذمك     

 

مةن ن ةختلن  م2008ه  ونل12مملومفق  هـ15/6/1422اتير خ  أثلنيح رت في      
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مت يو ا ممحجلا.  وجللع ممنصوصومإلنجةلز ا  مملونينلاوايمةغيت ممة الا  نأ ةلتل

 مإلنجةلزي. يمنصا  ةتدفي حيل مالختالف في ممتف ل  و

 

عن حكوما ممللةكا ممة الا 

  مم ةو  ا

 وز ـــ  ممليملـــــا

 
 

 عن حكوما ممجلهور ا مملونينلا

 وز ـ  مالقتصي  وممليملـا

إا مهلم ان عبدممةز ز      
 ممة يف

 موجوسكوفلسأجورج 
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 بـروتـوكـول
 

ممجلهور ةةا مملونينلةةا عنةةد حكومةةا  و ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  احكومةةا متفقةةع      

في وملنع ممته ب ممض  بي توقلع مالتفيقلا الن ممدومتلن متجنب مالز ومج ممض  بي 

ةى مألحكيم مآلتلا ممتي تشكل جزءم  شأن ممض مئب عةى ممدخل وعةى رأس ممليل، ع

 ال  تجزأ من مالتفيقلا.

 :(4مملي ة )من ( 1فللي  تةةق ايمفق ة ) -1

 : شلل أ ضي  مقلم في  وما متةيقدة مصطةح 

ممشةةخص ذو ممصةةفا مإلعتبير ةةا ممل سةةس الوجةةب أنظلةةا  ومةةا متةيقةةدة ومملةفةةى 

ةةى سةبلل ممحصة  اشكل عةيم مةن ممضة مئب فةي تةةك ممدومةا وقةيئم وم ةتل  فلهةي ع

أو متةةوفل  مةيشةةيت  مليثةةلألغةة مض خل  ةةا أو تةةلللةةا أو عةللةةا أو مغةة ض آخةة  

 تقيعد ا.

 :(7) لي ةفللي  تةةق ايم -2

 ممتةي  كت ةبهيمألرايل  ال تخضععةى مم غم من مألحكيم مألخ   في هذه مملي ة، أ( 

مةض  با فةي  مقلم في  وما متةيقدة من تصد   اضيئع إمى ممدوما مملتةيقدة مألخ  

 هين عقو  ممتصد   أنشةطا أخة   تليرسةضلي تُ عندمي تةك ممدوما مملتةيقدة مألخ  . 

 تةةك ممةذي تكت ةبهمنشأة  مئلا في ممدوما مملتةيقدة مألخ    جوز أن  خضع ممةدخل 

 مةض  با في ممدوما مملتةيقدة مألخ  .دمئلا مملنشأة مم

مدخل مملكت ةب مةن ممتصةنلع م ص  عةىحلل عبيرة "أرايل مألعليل"  ون تتشب( 

وتقةةةد م ممخةةةدميت وتةةةأجل   وممتجةةةيرة ومألعلةةةيل مملصةةة فلا )ممبنكلةةةا(، وممتةةةأملن،

 ممدمخةلا مةدومتلن مملتةيقدتلن. ممملي  ا اش ط تومفقهي مع ممنظممللتةكيت مملنقوما 

 تطبق كل  وما متةيقدة نظيمهي مملحةي فللي  تةةق اأنشطا ممتأملن.جـ( 

في حيما ممللةكا ممة الا مم ةو  ا ال تخل أسيملب إزمما  (24) لي ةمفللي  تةةق اي -3

 مالز ومج ممض  بي اأحكيم نظيم جبي ا ممزكية ايمن با مةلومطنلن مم ةو  لن.

مةةلس فةةي هةةذه مالتفيقلةةا مةةي  ةة ث  عةةةى تطبلةةق مألحكةةيم مملحةلةةا ملنةةع ممتهةة ب  -4

 .ممض  بي أو ممتجنب ممض  بي

 

 م، اتوقلةةةع هةةةذ ملوقةةةةين أ نةةةيه، مملفوضةةةين ح ةةةب مأل ةةةولإثبيتةةةي  مةةةذمك قةةةيم م     

 .ممب وتوكول

 

مةن ن ةختلن  م2008 ونلةه 12مملومفةق  هةـ15/6/1422اتةير خ  أثلنةيح ر في      

أ ةلتلن ايمةغيت ممة الا ومملونينلا ومإلنجةلز ا وجللع ممنصوص مت يو ا ممحجلا. 
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 وفي حيل مالختالف في ممتف ل   ةتد ايمنص مإلنجةلزي.

 

عن حكوما ممللةكا ممة الا 

 مم ةو  ا 

 وز ـــ  ممليملـــــا

 
 

 عن حكوما ممجلهور ا مملونينلا

 وز   مالقتصي  وممليملـا

إا مهلم ان عبدممةز ز      
 ممة يف

 موجوسكوفلسأجورج 

 


