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 اتفــاقيـــة 

  حكومة المملكة العربية السعوديةبين 

 ماليةيرلندا الشّ آولبريطانيا العظمى  ةحكومة المملكة المتّحد و

  ومنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي

  على الدخل وعلى رأس المال في شأن الضرائب
 

مب  طانلةةا  ممللةكةةا مملحدةةة   حكومةةاحكومةةا ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا  إن  

 لاملا  من م ممشد آممةظلى  

  منة  ممحهة ا ممبة  بيي إاة م  مفاايلةا محبنةال موا  مل ممبة  بي منهلا فة رغبا  

 ،في شأن ممب مئال عةى مم خل  عةى رأس مملال 

 فاقحا عةى ما  ةي:إي  

 (1مادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
فطبق هذه موفاايلا عةى مألشخاص مملقلللن في إحة   ممة  محلن مملحةاية فلن أ  فةي 

 كةحلهلا.

 (2)مادة ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

رأس مملال مملا  ضةا ض مئال فطبق هذه موفاايلا عةى ض مئال مم خل  عةى  -1

 صةة  أ  سةةةطافها مملةةلةةا ا مم لاسةةلا كةةل   مةةا محةايةة   أ  أي ةةامها اصةةةةلم

 ممنظ  عن ط  قا ف ضها.

 ضةا  ممبة مئال مملا جللة من ممب مئال عةةى ممة خل  عةةى رأس مملةال   فة -2

أ  عةةةى عنا ةة  ممةة خل أ   ،عةةةى إجلةامي رأس مملةةال  أ ،عةةى إجلةةامي ممةة خل

 ممحصة   فةي منممنافبا  لكاسالممب مئال عةى مم هاعنا   رأس مملال الا فل

يللةا رأس  مرفاةا ممبة مئال عةةى   مةكلا ممللحةكات مملنقوما أ  غلة  مملنقومةا

 مملال.

 -اشكل خاص هي: ممحي فطبق عةلها هذه موفاايلا ةاملاممب مئال مم -3

 اامن با إمى ممللةكا ممة الا مم ةو  ا: أ(

 ممزكا . (1

 ض  با مم خل الا فلها ض  با مسحثلار ممغاا ممطبلةي. ( 2

 ) شار إملها فللا اة  اـ "ممب  با مم ةو  ا"(.  

 اامن با إمى ممللةكا مملحة  : (ا

 ض  با مم خل. (1
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 ض  با ممش كات. (2 

 لاملا.ض  با مملكاسال مم أس (3

 "(.ممللةكا مملحة  ) شار إملها فللا اة  اـ "ض  با 
ممحةي ملاثةا أ  مشةااها فةي جوه هةا   باموفاايلا أ با  عةى أي ض هذه فطبق  -4

إضافا إمةى  ،اة  فار خ فويل  هذه موفاايلاها أي من مم  محلن مملحةاي فلن ض فا
ممةةة  محلن فةةةي فبةةةةل كةةةل سةةةةطا مخحصةةةا نهةةةا.  مممبةةة مئال ممةاملةةةا أ  اةةة و  

 حهةةاممحةي أ خةةع عةةى أنظل ممبوه  ةااةامحغلل مت مم ةةطا مألخة   مملحةاية فلن 
 ممب  بلا.

 (3مادة )ال

 عامة اتتعريف
 ما مم  قحض سلاق ممنص خال  ذمك: ،هذه موفاايلا ألغ مض -1

 ةني مصطةح "ممللةكا ممة الا مم ةةو  ا" إيةةلم ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا  أ(
نةةاطق مموميةةةا خةةارل ممللةةاه مايةلللةةا ممحةةي فلةةارس ممللةكةةا   شةةلل ذمةةك ممل

فةةع ممح اةا   ممطبقةات مموميةةاممة الا مم ةو  ا عةى ملاههةا  يةا  اة هةا 
  مملومر  ممطبلةلا حقوق مم لا    مموو ا القحبى نظامها  ممقانون مم  مي.

، ا  منةة م ممشةةلاملأ  ةنةةي مصةةطةح "ممللةكةةا مملحةةة  " ا  طانلةةا ممةظلةةي  (ا

  شةةلل أي منطقةةا  ميةةةا خةةارل اة هةةا مايةللةةي  مةةة    كلنطقةةا  بةةوا 

ممطبقةةات  مةللةكةةا مملحةةة   أن فلةةارس  مخةهةةا حقويهةةا مملحةةقةةا اقةةا  ممبةةة  

 مومر ها ممطبلةلا طبقا  مقومنلنها اشأن ممبة   ممقةاري  فةع ممح اامموميةا 

 .  فقا  مةقانون مم  مي

ممللةكةةا    "مم  مةةا مملحةايةة   مألخةة  ""  مةةا محةايةة  "  افةةفةنةةي عبار جـ(

 .ممنص سلاق ه قحبل اة ال ماممللةكا مملحة   أ   ممة الا مم ةو  ا

خةةة  مةةةن آ كلةةةانشةةة كا  أي أ  أي فةةة  ، أي مصةةةطةح "شةةةخص"  شةةةلل   (

 .مألشخاص

كلةان  ةامةل  أيأ  ذي  ةاا معحبار ةا  ةني مصةطةح "شة كا" أي شةخص  هـ(

 .مض ممب  باألغ  اعحبار ذ   اا معةى أنه شخص 

"مش    فاا  م  ما محةاي  "   "مش    فاا  مة  ما مملحةاية    اعبارفةني ف  (

 ا   باشةة ه مقةةلم ا  مةةا محةايةة    مشةة  ع ا  مألخةة  " عةةةى ممحةةوممي مشةة  ع

 . باش ه مقلم اام  ما مملحةاي   مألخ  

فةني عبار  "نقل   مةي" أي نقةل ا ةالنا أ  طةائ    حةومى فشةغلةها مشة     (ا

ما ع م ممةاوت ممحةي  ةحم فلهةا فشةغلل مم ةالنا أ  ممطةائ   ا  م  ما محةاي   فا

 فقط الن أماكن فق   مخل مم  ما مملحةاي   مألخ  .

  ةني مصطةح "مم ةطا مملخحصا": ـ(ح
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اامن ةةبا إمةةى ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا،  امر  مملاملةةا   لثةهةةا  ا ةة   -1 

 مملاملا أ  ملثةه مملاوض.

أ   إ  م مت  جلارك جالما مملةكةا، ماوضي إمى ممللةكا مملحة  اامن با  -2

 ض احلثلةهم.من  ُاود 

  ةني مصطةح "مومطن": (ط

أي ف   حائز عةةى جن ةلا ممللةكةا  اامن با إمى ممللةكا ممة الا مم ةو  ا -1

ممة الةا مم ةةو  ا  أي شةخص يةانوني أ  شة مكا أ  جلةلةا ف ةحل  ذمةك 

 في ممللةكا ممة الا مم ةو  ا.مموض  من مألنظلا ممنافذ  

، أي مةةةومطن ا  طةةةاني أ  أحةةة  مم عا ةةةا اامن ةةةبا إمةةةى ممللةكةةةا مملحةةةة   -2

ممب  طانللن و  ةلل جن لا أي   مةا أ  إيةةلم فةاا  مةكومونومةش، اشة ط 

فلحةه اةق ماياما فةي ممللةكةا مملحةة  ،  أي شةخص يةانوني أ  شة مكا 

قانون مملطبق في ممللةكا من ممأ  جلةلا أ  كلان آخ    حل   ضةه فةك 

 مملحة  .

 عبةار  أ موفاايلةا فةي أي  يةع مةن يبةل   مةا محةاية   فة ن أي هذه فطبلق  عن  -2

خةال  ذمةك،  كةون ممةنص مم     مه فة  ف فلها،  ما مم  قحض سلاق مصطةح 

امبة مئال فللا  حةةق افةك مم  ما  انظلأفي ذمك ممويع الوجال  هنا مملةنى مه 

ا لممبةة  ب مألنظلةةا ةة جح أي مةنةةى طبقةةا    ،موفاايلةةاهةةذه عةلهةةا  ممحةةي فطبةةق

مةلصةطةح  فقةا  مألنظلةا  مةةبةار  أ مملطبقا محةك مم  ما عةةى أي مةنةى مةطةي 

 مألخ   محةك مم  ما.

 (4مادة )ال

 مـمقيـال

ألغ مض هذه موفاايلا فةني عبار  "مقلم في   ما محةاي  " أي شخص  خبة   -1

أ   مم  ما مةب  با فلها ا بال سةكنه أ  إيامحةه أ  مةةل إ مرفةه فقا  ألنظلا فةك 

أ  أي مةلار آخ  ذي طبلةا ملاثةا. كلا فشةلل أ بةا  فةةك مم  مةا مكان فأسل ه 

مكةن و فشةلل هةذه ممةبةار  أي  أ  سةةطافها مملةةلةا. مم لاسلاأ  أ ا  من أي امها 

مةن مصةا ر فةي شخص خاض  مةب  با في فةك مم  ما فللا  حةةق فقط اام خل 

 فةك مم  ما أ  رأس مال موجو  فلها.

مقللةا  فةي كةحةا ممة  محلن ( من هذه مملةا   1 فقا  ألحكا  مماق   ) ف   كون  عن ما -2

 : فقا  مألحكا  ممحاملامملحةاي فلن ف ن  ضةه عن ئذ  حة   

ف  مفةو فة ن ،هةااف  مةه سةكن  مئةم مممحي  حومملحةاي   مقللا  فقط في مم  ما ة    أ( 

مقللا  فقط في مم  ما مملحةاي     لةفمملحةاي فلن مه سكن  مئم في كةحا مم  محلن 

عاليافةةه ممشخصةةلا  مويحصةةا  ا أ ثةةق )م كةةز مملصةةامح فلهةةا ممحةةي فكةةون 
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 .("ممةلو ا" 

ممةلو ةا أ   هصامةمها م كز فلممحي  مملحةاي   إذم مم  كن ملكنا  فة    مم  ما ا(

ممحةي  فةي مم  مةا فقةطمقللةا    لةفأي من مم  محلن،  ف  مه سكن  مئم فيممم  حو

 .فلها سكنه مملةحا 

أ  مم  كن مه سةكن مةحةا  مملحةاي فلن إذم كان مه سكن مةحا  في كةحا مم  محلن  جـ(

 .مقللا  فقط في مم  ما ممحي  كون مومطنا  فلها ة  أي منهلا، في 

 ،مم  كن مومطنا  في أي منهلا أ مملحةاي فلن إذم كان مومطنا  في كةحا مم  محلن   (

مملوضةةةو  اح ةةةو ا ممةةة  محلن مملحةايةةة فلن  ان فةةةيحمم ةةةةطحان مملخحصةةةفقةةو  

 .ااوفااق مملشح ك

مةةن هةةذه مملةةا   ( 1 فقةةا  ألحكةةا  مماقةة   ) -غلةة  مماةة  -شةةخص مةةا   كةةونعنةة ما  -3

هةا فل وجة في مم  ما ممحي  فقط مقللا    مقللا  في كةحا مم  محلن مملحةاي فلن ف نه  ة

 إ مرفه مماةةي. م كز
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 (5مادة )ال 

 المنشأة الدائمة
ألغ مض هذه موفاايلا، فةني عبار  "مملنشأ  مم مئلا" مملق  ممثااع مةةلل ممةذي  -1

  حم من خالمه مزم ما نشاط مملش    كةلا  أ  جزئلا .

 :  ن حص فشلل عبار  "مملنشأ  مم مئلا"  -2

 .ما مر  كز م (أ
 .ف   (ا
 .كحالم (جـ
 .مصن  ( 

  رشا. (هـ
 أي مكان وسحخ مل مملومر  ممطبلةلا. ( 

 فشلل عبار  "مملنشأ  مم مئلا" أ با : -3

إشةة مفلا  أعلةةاو  أ   ،بللةة  أ  ف كلةةالف مشةة     ، أإنشةةا أ   ،مويةة  انةةا  (أ

فةةةك هةةذم مملويةة  أ  مملشةة    أ   مثةةل  ةةحل  أن  اشةة طمكةةن  ،محةةقةةا اهةةا

 ه .أش سحا ةىفز   ع مألعلال م  
سحشةةار ا مةةن يبةةل مشةة    مةةن وخةة مات مممفةةوفل  خةة مات الةةا فلهةةا  (ا

مكةةن هةةذم ممغةة ض، مملشةة    م ةةو اهم خةةالل مةةو الن أ  عةةامةلن آخةة  ن 
 لش    م فبطمأ   نا ه ةلش   م) مألعلال من هذم ممنو ف حل   اش ط أن

مة   خةالل أي   وما   183 ةىفز   في مبلوعها ع م  أ   ل  مم  ما م في( اه
 شه م . ثني عش م

"مملنشةةأ  بةةار  عو فشةةلل  ،مألحكةةا  مم ةةااقا فةةي هةةذه مملةةا   عةةةى ممةة غم مةةن -4

 :مم مئلا"

مم ةةةة  أ  أ  فور ةةة     عةةة ضأمسةةةحخ م  ممح ةةةهلالت فقةةةط مغةةة ض فخةةةز ن  أ(

 . ملش   م ممحي  لةكهاممببائ  
ملش    مغ ض م ممحي  لةكهاموححاا  الخز ن من مم ة  أ  ممببائ   (ا

 . فقطأ  ممحور    ن أ  ممة ضممحخز 
فقةط  ملشة   ممحةي  لةكهةا مموححاا  الخةز ن مةن مم ةة  أ  ممببةائ   (جـ

 . مغ ض مملةامبا من يبل مش    آخ 
موححاةةا  القةة  ثااةةع مةةلةةل فقةةط مغةة ض شةة م  سةةة  أ  ابةةائ  أ  جلةة   ( 

 . مةةومات مةلش   

طبلةةةا  يذآخةة   اطنشةةأي ممقلةةا  اةةموححاةةا  القةة  ثااةةع مةةلةةل فقةةط مغةة ض  هـ(

 .مةلش    فةبل  ا أ  م اع  

مملةةذكور  فةةي  مألنشةةطاموححاةةا  القةة  ثااةةع مةةلةةل فقةةط ألي مةةز   مةةن  ( 
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ش ط أن  كون ممنشاط ممكةةي امن هذه مماق   ( هـمماق مت مما علا )أ( إمى ) 

 .م اع  فةبل  ا أ  طبلةا  مهلز   مم هذمناف  عن ممممثااع مةةلل  ق مةل

أ  ممببائ  ممللةوكا مةلش     مملة  ضا في سوق أ  مةة ض  ال  مم ة  ا(

 مم وق أ  مملة ض.هذم مؤيع اة  إغالق 

 إذم كةةان شةةخص،مةةن هةةذه مملةةا   ( 2(   )1أحكةةا  مماقةة فلن ) ممةة غم مةةنعةةةى  -5

مةن هةذه  (6مموكلةل مملحلحة  اوضة  م ةحقل  ممةذي فنطبةق عةلةه مماقة   ) خال 

ه  الحلا   لارسها اشكل مةحا  فةي   مةا  م  نلااا عن مش      ةلل ،مملا  

منشةأ  م  ةه  ةة  أن مملش     مملش    ف ن ذمك نلااا عنمحةاي   اا م  ممةقو  

 مئلا في فةك مم  ما، في شأن أي أعلال  قو  اهةا ذمةك ممشةخص مةلشة   ، مةا 

مةن هةذه مملةا   ( 4مماقة   ) مم فكن هذه مألعلال مقصور  عةى فةةك ممةومر   فةي

م فلع مباش فها من خالل مق  ثااع مةةلةل و فبةةل هةذم مملقة  ممثااةع  ممحي إذ

 مماق  . كمةةلل منشأ   مئلا القحبى أحكا  فة

مزم محةه مةةلةل فةي  ا ةباللش    منشأ   مئلةا فةي مم  مةا مملحةاية   م أن   ةو  -6

 كلةل آخة  ذي  أيعن ط  ق سل ار أ   كلل عا  اامةلوما أ  فقط مم  ما فةك 

 .ش ط أن  ةلل مثل هؤو  مألشخاص ااألسةوا مملةحا  مةلةهما ،ل ض  م حق

ن كون ش كا مقللا في   ما محةاي   ف لط  عةى ش كا أ  م لط  عةلها مةن إ -7

أ  فةةزم ل علةةال  فةةي فةةةك مم  مةةا  ،م  مةةا مملحةايةة   مألخةة  ااشةة كا مقللةةا يبةةل 

و في ح  ذمفه  ف ن ذمك ممومي ( غل هامألخ   )سوم  من خالل منشأ   مئلا أ  

  كحلن منشأ   مئلا مةش كا مألخ  . بةل أ ا  من ممش
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 (6مادة )ال 

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

مم خل ممذي  ةصل عةله مقلم في   ما محةاية   مةن ملحةكةات غلة  منقومةا )الةا  -1

في ذمك ممة خل مةن ممزرمعةا أ  مسةحغالل ممغااةات( ممكائنةا فةي مم  مةا مملحةاية   

     بوا إخباعه مةب  با في فةك مم  ما مألخ  .مألخ

 الةةظنأ مملنصةةوص عةلةةه فةةي كةةون مةبةةار  "ممللحةكةةات غلةة  مملنقومةةا" مملةنةةى  -2

فة ن ممةبةار   ،عةةى أي حةال  .الةمم  ما مملحةاي   ممحي فوج  اها ممللحةكات مملةن

 فشةةةحلل عةةةةى مملةكلةةةا مملةةقةةةا اامللحةكةةةات غلةةة  مملنقومةةةا  ممثةةة    ممةلومنلةةةا

 مملةةة مت ممل ةةحخ ما فةةي ممزرمعةةا  مسةةحغالل ممغااةةات  ممةقةةوق ممحةةي فطبةةق 

 حةق مونحاةا  اامللحةكةات  ،ممةا  مملحةةقا الةكلا مألرمضةيممنظا  شأنها أحكا  ا

سةحغالل أ  موغل  مملنقوما  ممةقةوق فةي مملة فوعات مملحغلة   أ  ممثااحةا مقااةل 

 ، مملةومر  ممطبلةلةا مألخة   ممةق في مسحغالل ممح سةبات مملة نلةا  مملصةا ر

 ممللحةكات غل  مملنقوما. منمم ان  ممطائ مت    و فة

( من هذه مملا   عةى مم خل ممناف  من مسحخ م  ممللحةكات 1فطبق أحكا  مماق   ) -3

 أ  مسحغالمها اأي شكل آخ . ،أ  فأجل ها مباش  غل  مملنقوما اصور  

عةى مم خل من ممللحةكات  من هذه مملا  ( 3)  ( 1فطبق أ با  أحكا  مماق فلن ) -4

 عةةى ممة خل مةن ممللحةكةات غلة  مملنقومةا ممل ةحخ ما  ،غل  مملنقوما ملش   

 أل م  خ مات شخصلا م حقةا.

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال
م  مةا محةايةة   مةبةة  با فةةي فةةةك مم  مةةا  فةةاا فخبة  مألراةةال ممةائةة   ملشةة     -1

فةةي مم  مةةا مملحةايةة   مألخةة   عةةن ط  ةةق  شةةاطا  ن مةةا مةةم  باشةة  مملشةة    ،فقةةط

 بةوا فة ض  ، ف نةهااش  مملش    نشاطا  كاملةذكور آناةا   ف نمنشأ   مئلا فلها. 

 مكن اامقة ر ممةذي  ،ممب  با عةى أراال مملش    في مم  ما مملحةاي   مألخ  

 . لكن أن  ن ال إمى فةك مملنشأ  مم مئلا

 باشة  مشة    فةاا  م  مةا  عنة ما ،ذه مملةا  من ه (3م  م معا  أحكا  مماق   ) -2

محةاي   نشاطا  في مم  ما مملحةاي   مألخ   عن ط  ق منشةأ   مئلةا يائلةا فلهةا، 

 حوي  عةى أساس مألراال ممحي  مملنشأ  مم مئلافةك  أراال  ما محةاي   كل  فة  

ا أنشةةطأ   نا ةةها باشةة  مألنشةةطا م ةةحقال  مناةة  م   مشةة  عا  كةةان  مةةوفةقلقهةةا 

اصةةاا م ةةحقةا   حةامةةل  ،أ  فةةي  ةة    مشةةااهانا ةةها مشةةااها فةةي ممظةة    

 منشأ   مئلا مه. لثلم  مملش    ممذي  فلاما  

عنة  فة  ةة  أراةةال منشةةأ   مئلةةا   ةلح اخصةةم مملصةة  فات مملحكبةة   ألغةة مض   -3
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مملنشأ  مم مئلا الا في ذمةك مملصة  فات ممحنالذ ةا  ما مر ةا ممةلوملةا، سةوم    

ممحةي فوجة  فلهةا مملنشةأ  مم مئلةا أ  فةي أي مكةان مملحةاية   ها في مم  مةا فم فكب 

آخ .  مكن و   لح الثل ذمك ممخصم اامن با أل ةا مبةامل م فوعةا، إن  جة ت، 

)خال  ما ُ ف  مقاال مسح  م  ممناقات مماةةلةا( مةن يبةل مملنشةأ  مم مئلةا مةلكحةال 

كل إفةا مت أ  رسةو  أ  مم ئلس مةلشة    أ  ألي مةن مكافبةه مألخة   عةةى شة

مةة فوعات ملاثةةةا أخةة   مقااةةل مسةةحخ م  حقةةوق اةة م مت ماخحةة م  أ  حقةةوق 

أخةة   أ  عةةةى شةةكل علةةووت مقااةةل أ م  خةة مات مةلنةةا أ  مقااةةل ما مر  أ  

)فللا ع م حاما مملش    مملص في( عةةى شةكل  خةل مةن مطامبةات ممة  ن فللةا 

لا.  ااملثل و  ؤخذ في موعحبار عن   حةةق ااألمومل مملق ضا إمى مملنشأ  مم مئ

فة  ةة  أراةةال مملنشةةأ  مم مئلةةا مملبةةامل )خةةال  مةةا  فةة  مقااةةل مسةةح  م  ممناقةةات 

ةل مةن يبةل فةةك مملنشةأ  مم مئلةا عةةى ح ةاا مملكحةال ممة ئلس  مماةةلا( ممحي فُةلَّ

مةلش    أ  أيٍّ من مكافبه مألخ   عةةى شةكل إفةا مت أ  رسةو  أ  مة فوعات 

  مقاال مسحخ م  حقوق ا م مت ماخح م  أ  حقوق أخ  ، أ  عةى ملاثةا أخ 

شكل علةووت مقااةل أ م  خة مات مةلنةا أ  مقااةل ما مر ، أ  )فللةا عة م حامةا 

مملش    مملص في( عةى شكل  خل مةن مطامبةات ممة  ن فللةا  حةةةق اةاألمومل 

 مملق ضا إمى مملكحال مم ئلس مةلش    أ  أيٍّ من مكافبه مألخ  .

و  ن ال أي راح إمى منشأ   مئلا ملش      مةا محةاية   مسةحنا م  فقةط إمةى يلةا    -4

 مملنشأ  مم مئلا اش م  سة  أ  ابائ  محةك مملش   .فةك 

عومبةع اشةكل لةال مم راةال رأسألأ  عن ما فشحلل مألراةال عةةى انةو  مةة خل  -5

ن فحأث  اأحكا  مناصل في موم  أخ   في هذه موفاايلا، ف ن أحكا  فةك مملوم  م

 هذه مملا  .

  ما محةاي    حةةق اامبة  با مملس في هذه مملا   ما  ؤث  عةى فطبلق أي نظا   -6

مملحةةةةق اأخطةةار فقةة  فةةي فةةةك ممحةةأملن مةةن مملحةققةةا مملا  ضةةا عةةةى مألراةةال 

اشةة ط أنةةه إذم فةةم فغللةة  فةةي ممنظةةا  ممنافةةذ فةةي أي مةةن  مم  مةةا مةة   غلةة  مقللةةلن

 فلن فةةي فةةار خ ممحويلةة  عةةةى هةةذه موفاايلةةا )ااسةةحثنا  ممحغللةة  ممةة  محلن مملحةايةة

ممثانوي اةلش و  ؤث  عةى ممصاا ممةاما( ف نه  حةلن عةى مم  محلن مملحةاية فلن 

 ممحشا ر فللا النهلا اه   موفااق عةى أي فة  ل مهذه مماق   اشكل مالئم.

 (8مادة )ال

 والجوي النقل البحري

فةاا  م  مةا محةاية   مةن فشةغلل سةان أ  طةائ مت فةي  فخب  مألراال ملشة    -1

 ح كا ممنقل مم  مي مةب  با فقط في فةك مم  ما مملحةاي  .
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ألغةة مض هةةذه مملةةا   فشةةلل عبةةار  "مألراةةال مةةن ممحشةةغلل ممةة  مي مة ةةان أ    -2 

 ممطائ مت":

أي من م ةحةزمافها مثةل أطقةم   ن امألراال من ممحأجل  مة ان أ  ممطائ مت  أ(

 . مةلن  ممويو  ممالا  مةحشغللممةا

أ  فةةأجل  ممةا  ةةات )  شةةلل ذمةةك أ   ةةلانا مألراةةال مةةن مسةةحخ م   ا(

مم ةة  أ   مملة مت مملحةةقا انقل ممةا  ات( ممل حخ ما في نقةلمملقطورمت  

 ممببائ .

 - ، ممصةةلانا أ  ممحةةأجل عنةة ما  كةةون مثةةل هةةذم ممحةةأجل  أ  مثةةل هةةذم موسةةحخ م   

نو ةا  اامن ةبا محشةغلل مثةل هةذه مم ةان أ  ممطةائ مت فةي ممنقةل ثا -ة ال ممةامةا ا

 مم  مي.
( مةن هةذه مملةا   أ بةا  عةةى مألراةال مةن مملشةاركا فةي 1فطبق أحكا  مماقة   ) -3

 مفةا  أ  علل مشح ك أ   كاما فشغلل   ملا.
 (9مادة )ال

 المشروعات المشتركة
 :عن ما  -1

  مباشةة   أ  غلةة  مباشةة   فةةي  شةةارك مشةة    فةةاا  م  مةةا محةايةة   اصةةور أ(

إ مر  مشةة    فةةاا  مة  مةةا مملحةايةة   مألخةة   أ  فةةي مم ةةلط   عةلةةه أ  فةةي 

 .مامه رأس

 شارك ناس مألشخاص اصور  مباشة   أ  غلة  مباشة   فةي إ مر   أ  ا(

 فةةي مشةة    فةةاا  م  مةةا محةايةة   مةةال  أ  فةةي رأس ىأ  فةةي مم ةةلط   عةةة

  .مألخ لحةاي   مم  ما ةمش    فاا  م

لةا إذم  ضةع أ  ف ضع شة  ط اةلن مملشة  علن فل ، في أي من ممةامحلن 

ممحبار ةةةا أ  مملاملةةةا فخحةةةةف عةةةن فةةةةك ممحةةةي فكةةةون اةةةلن  ةاليحهلةةةاا  حةةةةةق

مش  علن م حقةلن عن اةبهلا، ف ن أ ا أراال كان من ممللكةن أن  ةققهةا 

ال  ةبا هةاةقق مكنةه مةم   ،يائلةاأي من مملش  علن مو مم فكةن هةذه ممشة  ط 

أراال هذم مملشة     إخبةاعها  ضلن إ رمجها بوا  ،ممش  ط ه جو  هذ

 مةب  با فبةا  مذمك.

 أخبةةحها مةبة  با -إذم أ رجع   ما محةاي   ضةلن أراةال مشة    فةاا  مهةا  -2

أراال مش    فاا  مة  ما مملحةاي   مألخ   فم إخباعها مةبة  با  – فقا  مذمك

ةقق ححسةةممل رجةةا هةةذه مألراةةال  كانةةع  ،مألخةة   مملحةايةة  فةةي فةةةك مم  مةةا 

مةلش    ممحاا  مة  مةا مملةذكور  أ و  مةو كانةع ممشة  ط اةلن مملشة  علن هةي 

 -عن ئةذ –ةةةى مم  مةا مألخة   ف ،ممش  ط ذمفها ممحي فكون الن مشار   م ةحقةا
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مألراةال فةي  فةةكإج م  ممحة  ل مملناسال عةى مبةل ممب  با مملاة  ض عةةى  

مألحكةةا  مألخةة   مهةةذه  حةةةلن م معةةا  مثةةل هةةذم ممحةةة  ل  محة  ةة فةةةك مم  مةةا. 

فللةا النهلةا فةي ممة  محلن مملحةاية فلن  حانمملخحصة ناحفحشةا ر مم ةةط  ،موفاايلا

 ذمك.ممحى  عع ممب  ر  

 (11مادة )ال

 أرباح األسهم

 بوا أن فخب  أراال مألسهم ممحي ف فةها شة كا مقللةا فةي   مةا محةاية   إمةى  -1

 ا مملحةاي   مألخ   مةب  با في فةك مم  ما مألخ  .مقلم في مم  م

 بةةوا أ بةةا  أن فخبةة  أراةةال مألسةةهم فةةةك مةبةة  با فةةي مم  مةةا  ،مةة  ذمةةك  -2

 مكةن  . فقا  ألنظلا فةك مم  مةا مألراال    ممحي فقلم فلها ممش كا مم مفةامملحةاي 

فة ن  ،  مألخة  مقللةا  فةي مم  مةا مملحةاية إذم كان مملامك مملنحا  اأراال مألسةهم 

 : بال أو فحبا اممب  با مملا  ضا 

( مةةن إجلةةامي مبةةةل أراةةال مألسةةهم عنةة  يلةةا  %15خل ةةا عشةة  ااملائةةا ) أ(

 . ؤهةامملمؤس ا مسحثلار ا عقار ا ا ف  أراال مألسهم 

( مةةةن إجلةةةامي يللةةةا أراةةةال مألسةةةهم فةةةي جللةةة  %5ااملائةةةا ) خل ةةةا ا(

 ممةاوت مألخ  .

ألسهم" كلا هي م حخ ما في هذه مملا   مم خل من مألسهم فةني عبار  "أراال م -3

 ،مملشةاركا فةي مألراةال أ  -ن وممحي و فلثل مطامبات   ة -أ  ممةقوق مألخ   

خةةة   ممحةةةي فخبةةة  مةةةناس مملةامةةةةا مأل مملشةةةاركاكةةةذمك ممةةة خل مةةةن حقةةةوق  

فلهةا  اقللةمملمملحةاية    خل مةن مألسةهم الوجةال أنظلةا مم  مةا مثل ممممب  بلا 

أي انو  أخ   ممحي  فقا  ألنظلا مم  ما  فشلل كذمك  مألراال ش كا مملواعامم

، فةحبة  كأراةال أسةهم أ  أراةال مواعةا مملقللا فلها ممش كا مملواعةا مألراةال

 .مةش كا

إذم كةةان مملامةةك مملنحاةة  مةةن هةةذه مملةةا    (2)   (1) فلنو فنطبةةق أحكةةا  مماقةة  -4

     ةةزم ل علةةال  فةةي مم  مةةا مملحةايةة   فةةي   مةةا محةايةة ا  اأراةةال مألسةةهم مقللةة

مألخ   ممحي فقلم فلهةا ممشة كا مم مفةةا ألراةال مألسةهم مةن خةالل منشةأ   مئلةا 

 ةؤ ي فةي فةةك مم  مةا مألخة   خة مات شخصةلا م ةحقةا كان أ   ،فلها موجو  

ا ةةببها أراةةال مألسةةهم  ع كانةةع مةكلةةا مألسةةهم ممحةةي  فةةة ،مةةن ياعةة   ثااحةةا فلهةةا

طبةق نأ  ممقاع   ممثااحا. في مثةل هةذه ممةامةا فمم مئلا اهذه مملنشأ  م فبطا فةةلا  

  فقا  مةةاما. من هذه موفاايلا (14( أ  مملا   )7مملا   ) أحكا 

إذم حققع شة كا مقللةا فةي   مةا محةاية   أرااحةا  أ   خةال  مةن مم  مةا مملحةاية    -5

عةةةى أراةةال ال  بةةوا أن فاةة ض فةةةك مم  مةةا مألخةة   أي ضةة  با فةةمألخةة  ، 
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مألسهم ممحي ف فةها ممش كا إو اق ر ما  ة ف  مةن أراةال مألسةهم هةذه إمةى مقةلم  

في فةك مم  ما مألخ   أ  اامق ر ممذي فكون فله مملةكلا ممحي ف ف  ا ببها أراةال 

فةةي فةةةك  موجةةو  مألسةةهم م فبطةةا مرفباطةةا  فةةلةةا  النشةةأ   مئلةةا أ  ياعةة   ثااحةةا 

غلةةة  مملواعةةةا ممشةةة كا   أراةةةال ابةةةخإمهةةةا    بةةةواكلةةةا و .مم  مةةةا مألخةةة  

أراةال مألسةهم ممل فوعةا أ   كانعححى مو  عةى مألراال غل  مملواعامةب  با 

فةي فةةك مم  مةا  ا  ناشة  أ   خال   ا  رااحأكةلا  أ  جزئلا   لثلفمألراال غل  مملواعا 

 مألخ  .

 (11مادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

مل حال  مقةلم م همكما ن ممناشئ في   ما محةاي    خب  مم خل من مطامبات مم   -1

 في فةك مم  ما مألخ  . فقطفي مم  ما مملحةاي   مألخ   مةب  با 
فةنةةي عبةةار  "ممةة خل مةةن مطامبةةات ممةة  ن" كلةةا هةةي م ةةحخ ما فةةي هةةذه مملةةا    -2

مم خل من مم ةن مت مملاملةا ممةكوملةا،  مم ةن مت  سةن مت ممة  ون الةا فةي ذمةك 
بومئز ممل فبطا الثل هةذه مم ةن مت مملاملةا أ  مم ةن مت أ  سةن مت ممةال مت  مم

في أ  و،  سوم  مها ممةق في مملشاركا عقاري ا هن  ضلانهاسوم  فم  مم  ون
اةة  ن مةةن أي نةةو ،  جللةة  ممةة خول لطامبةةات كةةذمك مم  ،أراةةال مملةة  ن أ  و

  بي مألخ   ممحي فة   عةى أنهةا  خةل مةن أمةومل مق ضةا  فقةا  مةنظةا  ممبة
 في مم  ما مملحةاي   ممحي نشأت منها.

إذم كان مملامك مملنحا  مةن ممة خل مةن من هذه مملا   ( 1)  و فنطبق أحكا  مماق  -3

 ةةزم ل علةةال  فةةي مم  مةةا مملحةايةة    مقللةةا  فةةي   مةةا محةايةة    ،مطامبةةات ممةة  ن

 جةو  مومألخ   ممحي نشأ فلها مم خل من مطامبات مم  ن من خالل منشأ   مئلا 

مألخ   خة مات شخصةلا م ةحقةا مةن ياعة     ؤ ي في فةك مم  ما كانأ   ،فلها

 م فبطةامن مطامبا ممة  ن مم  ن ممحي  ف  عنها مم خل  امطامب  كانع ،ثااحا فلها

طبةق أحكةا  نممةامةا ف فةةكفةةلا  اهذه مملنشأ  مم مئلةا أ  ممقاعة   ممثااحةا. فةي مثةل 

  فقا  مةةاما. موفاايلا من هذه( 14( أ  مملا   )7مملا   )

 ةبال عاليةا خا ةا اةلن ممبهةا ا ،عن ما  كون مبةل ممة خل مةن مطامبةات ممة  ن -4

ي ذامة  ن ممةةا فللةا  حةةةقخة ، آمم مفةةا  مملامةك مملنحاة  أ  النهلةا مةةا   شةخص 

مملبةل ممذي كان سلحم موفااق عةلةه  عةى ، ألي سبال، ز  ، مم خل هذم  ف  عنه 

فة ن أحكةا  هةذه مملةا    ، مملامك مملنحا  في غلاا فةك ممةاليا الن ممبها مم مفةا

في مثةل هةذه ممةامةا، فة ن ممبةز  ممزمئة   ،فنطبق فقط عةى مملبةل مملذكور أخل م  

  جواكل   ما محةاي   م   انظلألمن ممل فوعات  ظل خاضةا  مةب  با طبقا  

 مألحكا  مألخ   مهذه موفاايلا. م معا 

 (12)مادة ال
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 واتاإلتا 
 بوا أن فخب  مافا مت ممحي فنشأ في   ما محةاي    ف ف  إمى مقلم في مم  مةا  -1

 مملحةاي   مألخ   مةب  با في فةك مم  ما مألخ  .
م  ذمك،  بوا أن فخب  فةةك مافةا مت أ بةا  مةبة  با فةي مم  مةا مملحةاية     -2

مةةن لامةةك مملنحاةة  ممممل ةةحال  هةةو مكةةن إذم كةةان ، حهةةافقةةا  ألنظل ممحةةي فنشةةأ فلهةةا 
 :عةى ف ن ممب  با مملا  ضا  بال أو فز  مافا مت 

( من إجلامي مبةل مافا مت ممحي ف ف  مقااةل مسةحخ م  %5خل ا في مملائا ) أ(

 أ  ممةق في مسحخ م  مة مت  ناعلا أ  فبار ا أ  عةللا.

( مةةن إجلةةامي مبةةةل مافةةا مت فةةي جللةة  مألحةةومل %8ثلانلةةا فةةي مملائةةا ) ا(

   .مألخ

مملة فوعات مةن أي  -فةي هةذه مملةا  م حخ    كلا هو- ةني مصطةح "إفا مت"  -3

علل أ اي أ   نش ةلها مقاال مسحةلال أ  حق مسحةلال أي حق  فنو  ممحي  حم 

أفةال  أ  أشة طا ممبةش ماذمعةي  الا في ذمك مألفال  مم ةلنلائلا، )فني أ  عةلي 

مةا فبار ةا، أ  فصةللم أ  نلةوذل، خحة م  أ  عالإأ  أي ا م    (أ  ممحةلاز وني

أ  مقااةةل مسةةحةلال أ  حةةق مسةةحةلال  ،سةة  ا مةامبةةاأ  مخطةةط، أ  ف كلبةةا أ  

 "مملة فةةا ممانلةةا" لةةومةةاتمممقااةةل فبار ةةا أ  عةللةةا أ  أ   ،مةةة مت  ةةناعلا

 ممحبار ا أ  ممةةللا. أ  ،لحةةقا اامحبارا ممصناعلامم

مةن مملامةك مملنحاة   كةانإذم ن هةذه مملةا   م (2)   (1)و فنطبق أحكا  مماق فلن  -4

علةال  فةي مم  مةا مملحةاية   مألخة     ةزم ل مقللا  في   ما محةاية  ،  ،مافا مت

كةةان أ   ،فلهةةا موجةةو  ممحةةي نشةةأت فلهةةا هةةذه مافةةا مت مةةن خةةالل منشةةأ   مئلةةا 

مألخة   خة مات شخصةلا م ةحقةا مةن خةالل ياعة   ثااحةا   ؤ ي في فةك مم  مةا

مملنشةأ   هذهفةةلا  ا ام فبط متف ف  عنها مافا  حيممةق أ  مملةكلا مم  كان ،فلها

( 14( أ  )7أحكةا  مملةا   )طبةق نممةاما ف هذهفي مثل  ،مم مئلا أ  ممقاع   ممثااحا

  فقا  مةةاما.من هذه موفاايلا 

ةك مم  ما.  م  ذمةك مقلم في ف فةها إذم مافا مت ي  نشأت في   ما محةاي     فة -5

مقللا  في   مةا محةاية   أ  و، افا مت، سوم  كان ممذي   ف  مذم كان ممشخص ف 

اهةا مومحزممةات ممحةي  ا  م فبطة لةك في   ما محةاي   منشأ   مئلا أ  ياعة   ثااحةا 

فحةلةل ملنشةأ  مم مئلةا أ  ممقاعة   ممثااحةا مفةةك كانةع   ،مافةا متنها فةك عف ف  

مملحةاية   ذه مافا مت ي  نشأت في مم  مةا ه  عن ها فة ،مافا متهذه   ف  عال 

 فلها مملنشأ  مم مئلا أ  ممقاع   ممثااحا. وج ممحي ف

ا ةبال عاليةا خا ةا اةلن ممبهةا مم مفةةا  - مملة فو   كون مبةل مافةا مت عن ما -6

مملبةةل عةى ، ألي سبال،  ز   - مةا   الن شخص آخ هلا  مملامك مملنحا  أ  الن

 فةةك مملامةك مملنحاة  فةي غلةاا  اعةله الن ممبهةا مم مفةة ممذي كان سلحم موفااق
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في مثةل  ممةاليا ف ن أحكا  هذه مملا   فنطبق فقط عةى مملبةل مملذكور أخل م .  

  اهذه ممةاما، ف ن ممبز  ممزمئ  من ممل فوعات  ظل خاضةا  مةب  با طبقا  منظة

 ايلا.م   جوا م معا  مألحكا  مألخ   مهذه موفا ،كل   ما محةاي  
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 (13)مادة ال 

 األرباح الرأسمالية

 ،نقةل مةكلةا ملحةكةات غلة  منقومةامةن لقلم في   مةا محةاية   م اةققلحمم مألراال -1

فةةةي مم  مةةةا مملحةايةةة    مموميةةةةا  ،موفاايلةةةامةةةن هةةةذه  (6فةةةي مملةةةا   ) مملةةةذكور 

 مةب  با في فةك مم  ما مألخ  .فخب   ،مألخ  

ت منقومةةا فشةكل جةز م  مةةن ممللحةكةات ممحبار ةةا مألراةال مةن نقةةل مةكلةا ملحةكةا -2

ملنشأ   مئلا  لحةكها مش    فاا  م  ما محةاي   في مم  ما مملحةاي   مألخة   أ  

ف   ملقةلم مةن ممن نقةل مةكلةا ملحةكةات منقومةا محةةقةا اقاعة   ثااحةا محةوممنافبا 

قةا   ما محةاي   في مم  ما مملحةاي   مألخ   مغ ض أ م  خ مات شخصةلا م ةح

هةذه مملنشةأ  مم مئلةا )الا  هةا أ  مة  مثةل ذمةك مألراةال مةن نقةل مةكلةا في الا 

مةبة  با فةي فةةك مم  مةا  فخبة  ،كامل مملش   ( أ  مثةل هةذه ممقاعة   ممثااحةا

 مألخ  .

ةلةل فمةن نقةل مةكلةا سةان أ  طةائ مت ملقلم في   ما محةاية    مملحةققامألراال  -3

  مةةن نقةةل مةكلةةا أ ،حةةةك مم  مةةا محةايةة  مشةة    م مةةن يبةةل فةةي ممنقةةل ممةة  مي

مةبة  با فخبة   ،ممطةائ مت  أملحةكات منقوما محةةقا احشغلل مثل هذه مم ان 

 .مم  مافةك فقط في 

أ  أي  مألراال ممحي  ةصةل عةلهةا مقةلم فةي   مةا محةاية   مةن نقةل مةكلةا أسةهم  -4

أ  غلة   مملائةا مةن يللحهةا اشةكل مباشة فةي  51ف ةحل  أكثة  مةن  حقوق ملاثةا

مباش  من ملحةكات غل  منقوما  ميةا فةي مم  مةا مملحةاية   مألخة  ،  بةوا أن 

 فخب  مةب  با في فةك مم  ما مألخ  .

( من هذه 4فةك مملذكور  في مماق   ) غل  -مألراال ممنافبا من نقل مةكلا أسهم  -5

 أ  أكثة ( %25فلثةل م ةاهلا ان ةبا خل ةا  عشة  ن ااملائةا ) ممحي  –مملا   

في ش كا مقللا فةي   مةا محةاية  ،  بةوا أن فخبة  مةبة  با فةي فةةك مم  مةا 

 مملحةاي  .

مألراال من نقل أي مةكلا غلة  فةةك مملشةار إملهةا فةي مماقة مت مم ةااقا مةن هةذه  -6

 مملا   فخب  مةب  با فقط في مم  ما مملحةاي   ممحي  قلم فلها نايل مملةكلا.
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 (14مادة )ال 

 الخدمات الشخصية المستقلة
أي مقلم في   ما محةاي   فللا  حةةةق اخة مات مهنلةا أ  ف   مم خل ممذي  كح به  -1

مةب  با فقط في فةك مم  ما فللةا عة م  خب  ذمت طبلةا م حقةا  أخ  أنشطا 

  با هةذم ممة خل أ بةا  مةبةمثةل  خب   حلش  بوا أنممحاملا،  أي من ممةاوت

 مألخ  : في مم  ما مملحةاي  

ف   مةةه اصةةاا منحظلةةا فةةي مم  مةةا مملحةايةة   مإذم كانةةع م  ةةه ياعةة   ثااحةةا محةةو أ(

 بوا أن  خب  مم خل مةب  با في  ، م  أنشطحه، في فةك ممةاماألمألخ   

إمةةى فةةةك ممقاعةة    ن ةةالممةةذي   مكةةن فقةةط اامقةة ر مم  مةةا مملحةايةة   مألخةة  ، 

 ممثااحا.

 لة  مأ   ملة  ا مملحةاية   مألخة   فةي مم  مةموجةو م  ممشةخص كان إذم  ا(

أي مة   إثنةي عشة   ومةا  فةي  (183) نعةفةي مبلوعهةا أ  فز ة  إمةى فصل 

فةة ن مقةة مر  ،ممةامةةا فةةةكفةةي  .مم ةةنا مملاملةةا مملةنلةةاشةةه م  فبةة أ أ  فنحهةةي فةةي 

 بةوا أن  ،مملةؤ م  فةي فةةك مم  مةا مألخة   حهن أنشةطمفقط مم خل مملحةقق 

 .خ   خب  مةب  با في مم  ما مأل

فشلل عبار  "ممخ مات مملهنلا" اوجه خةاص مألنشةطا ممل ةحقةا فةي مملبةاوت  -2

ممح او ةةا أ  ممحةةلللةةا  كةةذمك مألنشةةطا ممل ةةحقةا  أ  ممانلةةاأ   مأل الةةا أ  ممةةللةةا

 أطبةا  مألسةنان  ،ممحي  زم مها مألطبةا   مملةةامون  مملهن سةون  مملةلةار ون

  مملةاسبون.

 (15مادة )ال

 شخصية غير المستقلةالخدمات ال
فة ن مةن هةذه موفاايلةا ( 21) (  19) (  18) (  16)م  م معا  أحكا  مملةوم   -1

ممحةةي  كح ةةبها مقةةلم فةةي   مةةا مألخةة   مم  مفةةال  مألجةةور  مملكافةةمت ممللاثةةةا 

مةا مةم فةحم  ،فةي فةةك مم  مةافقةط فخب  مةب  با  -فللا  حةةق او لاا  -محةاي   

فلةع مزم محهةا فةي مم  مةا مملحةاية    ذمفة  ،اي   مألخ  مزم محها في مم  ما مملحة

   فةةةي فةةةةك مةبةةة  با مملكح ةةةبا ت م بةةةوا أن فخبةةة  مثةةةل هةةةذه مملكافةة مألخةة  

 مم  ما مألخ  .

ممحةي  كح ةبها ت مفة ن مملكافة ،مملةا  مةن هةذه  (1أحكةا  مماقة   ) مم غم منعةى  -2

فةةي مم  مةةا مملحةايةة   حم مزم محهةةا  ةةفةةي   مةةا محةايةة   فللةةا  حةةةةق او لاةةا  مقةةلم

 :في ممةاما ممحاملاأ و  في مم  ما مملذكور  فقط فخب  مةب  با  ،مألخ  

و فحبةةا ا فةةي  لةة  مملةة   أ  مألخةة    فةةي مم  مةةا موجةةو م  ممل ةةحال   إذم كةةان أ(

مم ةنا أي م   إثني عش  شه م  فب أ أ  فنحهي فةي  وما  في  (183) مبلوعها
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 .مملاملا مملةنلا 

 ةةاحال علةةل غلةة  مقةةلم فةةي مم  مةةا م فوعةةا مةةن يبةةل ت ممملكافةة  أن فكةةون ا(

 أ  نلااا عنه. مألخ  

ممةلةةل فةةي  لةكهةةا  ةةاحال هةةا منشةةأ   مئلةةا حفةلة يةة ت ممملكافةة  أن و فكةةون جـ(

 مم  ما مألخ  .

مةن يبةل  ت مملكح ةباممملكافة ف نمم غم من مألحكا  مم ااقا في هذه مملا  ، عةى  -3

لةةا  حةةةةق او لاةةا فلةةارس عةةةى مةةحن سةةالنا أ  طةةائ   فل مقةةلم فةةي   مةةا محةايةة  

 .مم  مافةك في فقط مةب  با فخب   في ممنقل مم  مي فةلل

 (16مادة )ال

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 
مألخةة   ممحةةي  كح ةةبها ممللاثةةةا  مملةة فوعات  أعبةةا  مبةةةس ما مر أفةةةاا   

للةةا فةةي مم  مةةا شةة كا مق إ مر مبةةةس  فةةي  مةةا محةايةة   اصةةاحه عبةةوم   فةةيمقةةلم 
 مةب  با في فةك مم  ما مألخ  . بوا إخباعها  ،مملحةاي   مألخ  

 (17مادة )ال

 نيالرياضياألشخاص ن ويالفنانأتعاب 

فة ن ممة خل ممةذي  ،من هةذه مملةا   (15)   (14)مم غم من أحكا  مملا فلن عةى  -1

أ   ماذمعةاأ   ممل  ل أ  مم لنلافي اصاحه فنانا  -مقلم في   ما محةاي     كح به

من أنشطحه ممشخصةلا ممحةي  لارسةها  -ممحةلاز ون أ  اصاحه موسلقلا  أ  ر اضلا  

 في مم  ما مملحةاي   مألخ    بوا إخباعه مةب  با في فةك مم  ما مألخ  .

  حةق  خل  حةةق اأنشطا شخصلا ام مها فنان أ  ر اضي اصةاحه فةةك  عن ما -2

فةة ن ذمةةك  ، اضةةي نا ةةه  مكةةن مشةةخص آخةة ذمةةك ممةة خل مةانةةان أ  مم  مةةم  كةةن 

مةةن هةةذه مافاايلةةا  (15) (  14) (  7)ممةة غم مةةن أحكةةا  مملةةوم  عةةةى ممةة خل  

فلهةا مزم مةا ممانةان أ   ع بوا إخباعه مةب  با في مم  ما مملحةاية   ممحةي فلة

 .محةك مألنشطا مم  اضي

 (18مادة )ال

 معاشات التقاعد

ف ن مةاشةات  ،من هذه موفاايلا( 19ا   )ممل ( من2مماق   ) م  م معا  أحكا   

فخبة   ،مقلم في   مةا محةاية  ا   ممحي ف ف  م مملشااهامألخ   ممحقاع   مملكافمت 

 . فقط مم  ما     مةب  با في فةك 
 (19مادة )ال

 الخدمات الحكومية
  مةا محةاية   أ   اي ف فةهحمممملشااها مألجور  مملكافمت مألخ   مم  مفال   أ(  -1

خ مات أ مها محةك ا فللا  حةةقأ  سةطحها مملةةلا ما    مم لاسلاأي امها  أح 
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 .فقط فةك مم  ما خب  مةب  با فيممق م أ  مم ةطا فمم  ما أ   
مملشااها هذه مم  مفال  مألجور  مملكافمت مألخ    مثلف ن م  ذمك   ا(

فةك  ممخ مات فيأ  ع إذم فقط فخب  مةب  با في مم  ما مملحةاي   مألخ   

 :كذمك مم  ما مألخ    كان مما   مقللا  في فةك مم  ما 

 .لهامومطنأح   (1

 ممخ مات. فأ  امم  صبح مقللا  في فةك مم  ما فقط مغ ض أ   (2

حقاعةة  مم اتمةاشةة ( مةةن هةةذه مملةةا   فةة ن1عةةةى ممةة غم مةةن أحكةةا  مماقةة   ) أ(  -2

  مةا  ،مل فوف هةامن يبل، أ  من أمومملشااها ممل فوعا  مألخ    مملكافمت

ا   فللا  حةةق اخ مات مأ  سةطحها مملةةلا  مم لاسلامحةاي   أ  أح  أي امها 

 .فقط  خب  مةب  با في فةك مم  ما ا ةطممأ  ممق م أ مها محةك مم  ما أ  

مملشةةااها  مألخةة    مملكافةةمتممحقاعةة   اتمةاشةةمثةةل مةة  ذمةةك فةة ن   ا(

إذم كةةان مماةة   مومطنةةا  فقةةط   خبةة  مةبةة  با فةةي مم  مةةا مملحةايةة   مألخةة ف

 في فةك مم  ما مألخ  .  مقللا  

عةةةى مةةن هةةذه موفاايلةةا  (18) (  17  ) (16) (  15)طبةةق أحكةةا  مملةةوم  نف -3

 فللةا  حةةةق ،مملشةااها  مملكافمت مألخ   مةاشات ممحقاع   ،مم  مفال  مألجور

 مم لاسلاأي امها اةلل فزم مه   ما محةاي   أ  أح   م فبطا اخ مات فم فأ  حها 

 أ  سةطحها مملةةلا.

 (21مادة )ال

 الطالب
ممل فوعات ممحي  ح ةلها طامال أ  محة را مهنةي  ممةذي  كةون أ  كةان مباشة    -1

  حومجة  فةي مم  مةا  ،يبل ا ار    ما محةاي   مقللا  في مم  ما مملحةاي   مألخ  
ممحةةي فكةةون  هةةذه مملةة فوعاتمغةة ض فةةللةةه أ  ف ر بةةه، فقةةط مملةةذكور  أ و  

و فخبةةة  مةبةةة  با فةةةي فةةةةك مم  مةةةا  مغةةة ض مةلشةةةحه أ  فةةللةةةه أ  ف ر بةةةه
هذه ممل فوعات ناشة ا مةن مصةا ر خةارل مثل أن فكون  اط ش مملذكور  أ و  

 فةك مم  ما.
ممذي  كون أ  كان يبل ا ار    مةا محةاية   ، مكافأ  ممطامال أ  مملح را مملهني  -2

مألخة     جةو ه فةي مم  مةا مملحةاية   مملةذكور  أ و  مقللا  في مم  ما مملحةاي   

ممحي  كح بها من خة مات أ مهةا فةي مم  مةا مملحةاية   ، مغ ض فةةلله أ  ف ر به 

  مةب  با في فةةك مم  مةا إو إذم فبةا ات ماعاةا  أو فخب  ،  مملذكور  أ و  

 ممق ر ممللنول الوجال نظا  فةك مم  ما مملحةاي  .

 (21مادة )ال

 علمون والباحثونالم
أ   سمما   ممةذي  قةو  از ةار  إحة   ممة  محلن مملحةاية فلن مغة ض ممحة ر  ةاى   -1
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إج م  اةةش عةلةي فةي جامةةا أ  كةلةا أ  م رسةا أ  مؤس ةا فةةلللةا أخة    
ُمةح   اها في فةك مم  ما مملحةاي  ،  كةان مقللةا  مباشة   يبةل فةةك ممز ةار  فةي 

مب  با مةن يبةل مم  مةا مملحةاية   مملةذكور  أ و  مم  ما مملحةاي   مألخ  ، من م
عةن أي مكافةأ  ماحةة   و فحبةا ا عةةاملن مةن فةةار خ ا ارفةه مأل مةةى محةةك مم  مةةا 

 مذمك ممغ ض.
ذمك    أمن ممبةش ممةةلي فقط إذم  ققفُطبق أحكا  هذه مملا   عةى مم خل مملحة -2

شةةخص ةةا ملصةةلصةةةةا ممةامةةا  مةةلس اصةةاا أساسةةلا ممممبةةةش فةة   مةةن أجةةل 
 . خاص آخ  أ  اةض مألشخاص ممخا لن مآلخ  ن

 (22مادة )ال
 الدخل اآلخر

هةةذه  مةةننا مهةةا مملةةوم  مم ةةااقا  خل ملقةةلم فةةي   مةةا محةايةة   ممحةةي مةةم فحممةةانةةو   -1

 .أ نلا كان منشؤها موفاايلا فخب  مةب  با في فةك مم  ما فقط

خةةال  ممةة خل مةةن ا - خل ممةةعةةةى مةةن هةةذه مملةةا   ( 1طبةةق أحكةةا  مماقةة   )نو ف -2

مةةةن هةةةذه  (6( مةةةن مملةةةا   )2لةةةة    فةةةي مماقةةة   )ممممللحةكةةةات غلةةة  مملنقومةةةا 

علةال  فةي   لةارس فةي   مةا محةاية    مقللا  مم خل  ذمكم حةم  كانإذم  -موفاايلا

فلهةا، أ   ةؤ ي فةي فةةك  فوجة مم  ما مملحةاي   مألخ   مةن خةالل منشةأ   مئلةا 

  كةون ممةةق أ   ،م حقةا من ياعة   ثااحةا فلهةا مم  ما مألخ   خ مات شخصلا

فةةلا  الثل هذه مملنشةأ  مم مئلةا أ   امم خل م فبط من أجةهاممللحةكات ممحي   ف  

مةن ( 14مملةا   )  أ( 7فطبق أحكا  مملةا   ) ،ممةاما هذهممقاع   ممثااحا. في مثل 

  فقا  مةةاما. هذه موفاايلا

( مةن هةذه مملةا   فة ن انةو   خةل مقةلم 2(   )1عةى مم غم من أحكا  مماق فلن ) -3

 افي   ما محةاي   مةم فحنا مهةا مملةوم  مم ةااقا مةن هةذه موفاايلةا  فنشةأ فةي مم  مة

مملحةايةة   فةي فةةةك مم  مةا كةذمك  بةةوا أن فخبة  مةبةة  با  ،مملحةاية   مألخة  

 مألخ  .

 (23مادة )ال

 رأس المال

مةن هةذه ( 6فةي مملةا   ) امملشار إمله رأس مملال ممللثل اللحةكات غل  منقوما  -1

 ،في مم  ما مملحةاية   مألخة   وج     ممللةوك ملقلم في   ما محةاي   موفاايلا 

  بوا أن  خب  مةب  با في فةك مم  ما مملحةاي   مألخ  .
 نشةةاطشةةكل جةةز م  مةةن ملحةكةةات   منقومةةا  ممةةذيرأس مملةةال ممللثةةل اللحةكةةات  -2

م  ما محةاي   فةي مم  مةا مملحةاية   مألخة   أ  فاا   منشأ   مئلا  لةكها مش   
اقاع   ثااحا محومف   ملقةلم فةي   مةا محةاية   فةي  اللحةكات منقوما فحةةق ممللثل

 بةةةوا أن  ،مم  مةةةا مملحةايةةة   مألخةةة   مغةةة ض أ م  خةةة مات شخصةةةلا م ةةةحقةا
  خب  مةب  با في فةك مم  ما مملحةاي   مألخ  .
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مةن يبةل مشة    فةاا  م  مةا فشغلةها أ  طائ مت  حم  ا انرأس مملال ممللثل  -3 

هةذه مثةل ةةةق احشةغلل حاللحةكةات منقومةا فأ  ممللثةل  ،ممة  مي في ممنقل  محةاي 

 مم  ما.فةك  خب  مةب  با فقط في  ،مم ان  ممطائ مت

ممةنا   مألخة   م أسةلال مقةلم فةي   مةا محةاية   مةبة  با فةي  فخب  جلل  -4

 . فقطاي   مملحة     فةك مم  ما

 (24مادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي

مةةن ضةة  با   ةةلال كخصةةماامالقحبةةى أحكةةا  نظةةا  ممللةكةةا مملحةةة   مملحةةقةةا  -1

ممومجبا مم ف  في إيةلم خارل ممللةكةا مملحةة   ) ممحةي مةب  با ممللةكا مملحة   

 و فؤث  عةى مملب أ ممةا  مهذه موفاايلا(:

بةةا ممةة ف  الوجةةال نظةةا  ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا ممبةة  با مم ةةةو  ا ممومج -أ

 طبقا  مهذه موفاايلا، سوم  كانع مباش   أ  عةن ط  ةق ممة ةم، مملا  ضةا 

عةةةى مألراةةال أ  عةةةى ممةة خل أ  مملكاسةةال ممل ةةحةقا ممةة ف  مملكح ةةبا مةةن 

مصةةا ر  مخةةل ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا )ف ةةحثنى فةةي حامةةا أراةةال مألسةةهم 

 ممةة ف  مملحةةقةةا ااألراةةال ممحةةي فُةة ف  منهةةا أراةةال مألسةةهم(، اممبةة  با ممومجبةة

من أي ض  با مةللةكا مملحة   فُة ال اام جو  إمى ناةس    لح اها كخصم

مألراال أ  مم خل أ  مملكاسال ممل حةقا مم ف  ممحي  ُ جة  إملهةا عنة  ح ةبان 

 ممب  با مم ةو  ا.

ةو  ا ا ف  أراال مألسةهم ا( في حاما يلا  ش كا مقللا في ممللةكا ممة الا مم 

مش كا مقللا في ممللةكا مملحة   ف لط  مباش   أ  غل  مباش   عةةى مةا و 

فةةي ممشةة كا ممحةةي فةة ف  أراةةال  لاااملائةةا مةةن ممقةةو  ممحصةةو ح 11 قةةل عةةن 

مألسهم،  ُؤخذ عن  ممة ةم فةي ممة ةبان )اااضةافا إمةى أي ضة  با سةةو  ا 

مماقةة   مما علةةا )أ( مةةن هةةذه  ُسةةلح اة ةةلها الوجةةال مألحكةةا  ممةةومر   فةةي

ممومجبةةةا ممةةة ف  مةةةن يبةةةل ممشةةة كا فللةةةا  حةةةةةق  امماقةةة  ( ممبةةة  با مم ةةةةو  

 .فةك ااألراال ممحي فُ ف  منها أراال مألسهم

 ممة الا مم ةو  ا فحم إامما ماا  مل ممب  بي كلا  ةي: مللةكام في حاما -2
 بةوا  فقةا  ألحكةا  هةذه  إذم مكح ال مقلم في ممللةكا ممة الا مم ةو  ا  خةال   أ(

، فبلةةز ممللةكةةا ممة الةةا ممللةكةةا مملحةةة  موفاايلةةا أن  خبةة  مةبةة  با فةةي 
مم ةو  ا عن ئةذ ممخصةم مةن ممبة  با عةةى  خةل ذمةك مملقةلم مبةغةا  م ةا  ا  

.  مةة  ذمةةك و  بةةوا أن  حبةةا ا ممللةكةةا مملحةةة  مةبةة  با ممل فوعةةا فةةي 
عةةةى انةةو  مثةةل ذمةةك ممةة خل  ممخصةةم مبةةةل ممبةة  با مملةح ةةال يبةةل ممخصةةم

 .ممللةكا مملحة  ممل حل  من 
و فخةةل أسةةاملال إاممةةا موا  مل ممبةة  بي اأحكةةا  نظةةا  جبا ةةا ممزكةةا   ا(
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 اامن با مةلومطنلن مم ةو  لن. 

( من هذه مملا  ، فُةحبة  مألراةال  ممة خل 2(   )1مألغ مض مملحةةقا ااماق مت ) -3

قةةلم فةةي   مةةا محةايةة     بةةوا إخبةةاعها مم أسةةلاملا ممحةةي  لحةكهةةا م  مألراةةال

مةبةة  با فةةي مم  مةةا مملحةايةة   مألخةة   الوجةةال هةةذه موفاايلةةا، يةة  نشةةأت مةةن 

 مصا ر في فةك مم  ما مألخ  .

 (25مادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أ  كةحلهلةا ممة  محلن فةةك أن إج م مت إح     ما محةاي   في  لقلمم عن ما  حبلن -1

فةؤ ي اامن ةبا مةه إمةى فة ض ضة  با و فحاةق مة  أحكةا  هةذه أ  سةو   ،فؤ ي

مملةامبةةا مملنصةةوص عةلهةةا فةةي  فةة مال اصةة   ممنظةة  عةةن - لكنةةه  ،موفاايلةةا

عةةةى مم ةةةطا مملخحصةةا  حهأن  ةةة ض يبةةل -مملةةلةةا محةةةك ممةة  محلن مألنظلةةا

مةن  حلنعة ض ممقبةلا خةالل سةن بال  ة  ما مملحةاي   ممحي  قلم فلها. ممحااةا م

 أحكةا  هةذه موفاايلةاخةامف فشةار اااج م  ممذي أ   إمى فة ض ضة  با أ ل إ

أ  فةةي  يةةع وحةةق خةةالل سةةع سةةنومت مةةن نها ةةا مم ةةنا ممبةة  بلا أ  فحةة   

 .حةك ممب  با مملا  ضا أ  مملقح حافللا  حةةق امسحةقاق مم ف  

 أنهةا غلة   مبة رم ،مهةا أن موعحة مض   إذم اة  ،عةةى مم ةةطا مملخحصةا  حةلن -2

ط  ةق  عن ممقبلا ح و ام ي ةمم ،عةى ممحو ل إمى حل م ضيانا ها  ا ر ي

موفااق مملحبا ل مة  مم ةةطا مملخحصةا اام  مةا مملحةاية   مألخة   اهة   فبنةال 

  ناةذ أي مفاةاق  ةحم ممحو ةل  هةذه موفاايلةا. أحكةا ممحي فخامف  ب  باممف ض 

ألنظلةةا مملةةلةةا إملةةه اةة غم أي يلةةو  امنلةةا أ  أي يلةةو  إج مئلةةا أخةة   فةةي م

 .بقع فةك ممقلو  ألغ مض نااذ ذمك موفااقمة  محلن مملحةاي فلن، إو إذم طُ 

عةن ط  ةق  لافي مم  محلن مملحةاي فلن أن ف ةة لنحمم ةطحلن مملخحصعةى   حةلن -3

احا ةل  أ   ا  حةةقةمنشةأ  أ  شةك  افذملل أي  ةةواإمى موفااق مملحبا ل فللا النها 

موا  مل ممبة  بي  اممةاا  بوا أ بةا  أن فحشةا رم مةةا   فطبلق هذه موفاايلا.

 في ممةاوت ممحي مم ف   في هذه موفاايلا.

 البةبةةةها فةةةي ممةةة  محلن مملحةايةةة فلن أن فحصةةةال لنحمة ةةةةطحلن مملخحصةةة بةةةوا  -4

 مم ااقا.مماق مت حول ممحو ل إمى مفااق من أجل مباش   

 أن فقةة رممحبةةا ل  افاةةاقايةة فلن فةةي ممةة  محلن مملحةا امملخحصةةت ا بةةوا مة ةةةط -5

خب  مها مملقللون  مملحطةبات ممحي  خا ااصاا  هذه موفاايلا  فطبلق أسةوا

أ  ماعاةا   ضممحخاةلمم  ما مألخة   عةةى  كي  ةصةوم فيلحةاي   مم  ما ممفي 

 في هذه موفاايلا.مملنصوص عةله  ممب  بي

 (26مادة )ال
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 تبادل المعلومات 

ممحةي  حوية  أنهةا في مم  محلن مملحةاية فلن مملةةومةات  الخحصمم اتفحبا ل مم ةط -1

مةة  محلن  مملةةلةاا  مر  أ  إنااذ مألنظلا حنالذ أحكا  هذه موفاايلا أ  ذمت  ةا ا

مملحةةقةةا اامبةة مئال اكافةةا أنومعهةةا   ةةاافها مملا  ضةةا نلااةةا عةةن مملحةايةة فلن 

لا مملةةلةةةا، طاملةةةا و ممةةة  محلن مملحةايةةة فلن أ  أي ةةةامهلا مم لاسةةةلا أ  سةةةةطافه

خصو ةا  ملنة  موححلةال  مح ةهلل ،  فحةارض فةك ممب مئال مة  هةذه موفاايلةا

 و  حقلة  فبةا ل هةذه مملةةومةات  إ مر  مألحكا  ممنظاملةا ضة  مومحنةا  ممقةانوني

 .من هذه موفاايلا (2(   )1) فلنااملا 

( مةن هةذه مملةا   1  )الوجةال مماقة فةامل مملةةومات ممحي فحةقاها   ما محةاية    -2

 مملحةصةةاعةى أنها مةةومات س  ا اناس ممط  قا ممحةي فةامةل اهةا مملةةومةات 

،  و  بوا ممكشف عنهةا إو مألشةخاص أ  محةك مم  ما ملةةلاممقومنلن مالوجال 

 مم ةطات )الا في ذمك مملةاكم  مألجهةز  ما مر ةا( مملةنلةلن اة اط أ  فةصةلل

 يامةةا انااذهةةا أ  ا أ مةةن هةةذه مملةةا   ( 1اقةة   )ممبةة مئال مملشةةار إملهةةا فةةي مم

هةا، أ  ال ميبةا مةا ذكة  حة  ة  موسةح نا  مملحةةةق ااأ  يبائلا اشأنها،  عا   

إو مم ةةطات مسةحخ م  مملةةومةةات فةةك  بةوا مهةؤو  مألشةةخاص أ  و  أعةاله، 

ي ماج م مت ممقبائلا فةي من يبةهم ف هاكشافقط، م  جوما  فةك مألغ مضفي 

 اكم ممةاما أ  في مألحكا  ممقبائلا.مملة

( مةن هةذه مملةا   الةا  ةؤ ي 2(   )1و  بوا اأي حال فا ل  أحكةا  مماقة فلن ) -3

 إمى إمزم    ما محةاي   الا  ةي:

فنالذ إج م مت إ مر ا مخاماا مألنظلا  ممللارسات ما مر ا فةي فةةك مم  مةا  أ(

 أ  في مم  ما مملحةاي   مألخ  .

ومةةات و  لكةةن ممةصةةول عةلهةةا الوجةةال مألنظلةةا أ  ممحةةللةةات فقةة  م مةة ا(

 ما مر ا مملةحا   في فةك مم  ما أ  في مم  ما مملحةاي   مألخ  .

أ  مألعلةةال أ  فقةة  م مةةومةةات مةةن شةةأنها كشةةف أي سةة   حةةةةق اامحبةةار   جـ(

مةةومةات ممصناعا أ  مألس مر ممحبار ا أ  مملهنلا أ  ممةلةلات ممحبار ةا أ  

  كون ممكشف عنها مخاماا  مة لاسا ممةاما.ي  

إذم طةبع   ما محةاي   مةةومات الوجةال هةذه مملةا  ، ف ةحخ   مم  مةا مملحةاية    -4
مألخةة   إج م مفهةةا ممخا ةةا احبللةة  مملةةومةةات مةةصةةول عةةةى مملةةومةةات 
مملطةواةةةا، ححةةةى مةةةو كانةةةع فةةةةك مم  مةةةا مألخةةة   و فةحةةةال محةةةةك مملةةومةةةات 

ممخا ةةا اهةةا.   خبةة  مومحةةزم  ممةةومر  فةةي ممةكةةم مم ةةااق ألغةة مض ممبةة  با 
ة  هةذه ممةة    اةأي مةن هةذه مملةا   ( 3مةة    ممومر   في مماقة   )  مكةن و فُا د

حال عةى أنها ف لح م  ما محةاي   ااومحنةا  عةن فةوفل  مملةةومةات ملبة   أنةه 
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 ملس محةك مم  ما مصةةا مةةلا فلها. 

 (27مادة )ال

 سية والقنصليةالدبلوما بعثاتال
مومحلةةةاامت مملاملةةةا ممللنوحةةةا ألعبةةةا  ممبةثةةةات مم اةوماسةةةلا أ  خةةة مهم   

ممشخصللن أ  أعبا  ممبةثات ممقنصةلا، أ  أعبا  ممبةثات مم مئلةا فةي مملنظلةات 
مةن  مم  ملا الوجال ممقومع  ممةامةا مةقةانون ممة  مي أ   فقةا  ألحكةا  مفاايلةات خا ةا

 .فحأث  اهذه موفاايلا

 (28دة )ماال

 أحكام متنوعة

 ض مم ئل ةةةي أ  أحةةة  مألغةةة مض و فقةةة   هةةةذه موفاايلةةةا أي إعاةةةا ، إذم كةةةان ممغةةة

أي أسةةهم أ  مطامبةةات   ةةن أ   ممحنةةاال عةةنألي شةةخص مةنةةي ا  بةةا  أ  ا لمم ئل ةة

لةا اومسةطا هةذم ما بةا  حقوق أخ    نشأ عنها  خل، هو موسحاا   مةن هةذه موفااي

 .ممحناالأ  

 (29المادة )

 النفاذ

عةن ط  ةق ممقنةومت مم اةوماسةلا كل   ما محةاي   مم  ما مملحةاي   مألخ    بةلف -1

. حلةةز ممناةةاذ هةةذه موفاايلةةا فقةةا  منظامهةةا مةة خول  ممالامةةاااسةةحكلال ماجةة م مت 

ممةذي مةحار خ حامي مملو  مأل ل من ممشه  ممثاني مم فينافذ  هذه موفاايلا  فصبح 

 خل .مأل فةقى ماخطارفله  فم

 :نافذ  أحكا  هذه موفاايلا فصبح -2
 اامن با إمى ممللةكا ممة الا مم ةو  ا: أ(

فللا  حةةق اامب مئال ممل حقطةا عن  مملنب ، عةى مملبةامل ممل فوعةا فةي  (1
 نةا   ممةذي  ةةي فةار خ  خةول هةذه موفاايلةا  شه أ  اة  مملو  مأل ل من 

 حلز ممنااذ.
   عةن مم ةنومت ممبة  بلا ممحةي فبة أ فةي أ  فللا  حةةق اامب مئال مألخ (2

 نا   ممذي  ةي ممحار خ ممذي فصبح فله موفاايلا  شه اة  مملو  مأل ل من 

  نافذ .

 مللةكا مملحة  :إمى ماامن با  ا(

لةةةال عةةةن أي سةةةنا راةةةط ممفللةةةا  حةةةةةق ابةةة  با ممةةة خل  ضةةة  با رأس  (1

نا ممللال  ةا ممحةي ض  بي فب أ في أ  اة  مملو  مم ا س من إا  ل من مم 

 فةي مم نا ممحي ف  ي فلها موفاايلا.
فللا  حةةق ابة  با ممشة كات، عةن أي سةنا ماملةا فبة أ فةي أ  اةة  مملةو   (2

مأل ل مةةن إا  ةةل مةةن مم ةةنا ممللال  ةةا ممحةةي فةةةي مم ةةنا ممحةةي ف ةة ي فلهةةا 
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 موفاايلا. 
 (31مادة )ال

 اإلنهاء
ها إح   مم  محلن مملحةاي فلن.  بةوا ألي فظل هذه موفاايلا نافذ  مملاةول ححى فةغل

من مم  محلن مملحةاي فلن إنها  موفاايلا عب  ممقنومت مم اةوماسلا احق  م إشةار خطي 
اطةال مانها  يبل سحا أشه  عةى مأليل من نها ةا أي سةنا ملال  ةا فبة أ اةة  إنحهةا  

فة ن موفاايلةا  خلس سنومت من فار خ  خول موفاايلا حلةز ممناةاذ، فةي هةذه ممةامةا،
 فحويف عن ممنااذ:

 اامن با إمى ممللةكا ممة الا مم ةو  ا:أ( 
فللا  حةةق اامب مئال ممل حقطةا عن  مملنب ، عةى مملبةامل ممل فوعةا فةي  (1

 أ  اة  نها ا مم نا ممللال  ا ممحي فم فلها فق  م إشةار إنها  موفاايلا.
بةة  بلا ممحةةي فبةة أ اةةة  فللةةا  حةةةةق اامبةة مئال مألخةة   عةةن مم ةةنومت مم (2

  نها ا مم نا ممللال  ا ممحي فم فلها فق  م إشةار إنها  موفاايلا.
 مللةكا مملحة  :إمى ماامن با  ا(

فللةةةا  حةةةةةق ابةةة  با ممةةة خل  ضةةة  با رأس مملةةةال عةةةن أي سةةةنا راةةةط  (1
ض  بي فب أ في أ  اة  مملو  مم ا س من إا  ل من مم نا ممللال  ةا ممحةي 

 ي فم فلها فق  م ماشةار.فةي مم نا ممح
فللةةا  حةةةةق ابةة  با ممشةة كات عةةن أي سةةنا ماملةةا فبةة أ فةةي أ  اةةة  مملةةو   (2

فةم فلهةا فقة  م مأل ل من إا  ل مةن مم ةنا ممللال  ةا ممحةي فةةي مم ةنا ممحةي 
 .ماشةار

     
 .هذه موفاايلا احويل  ، مملاوضان ح ال مأل ول،ن أ ناهايا  مملوية إثبافا  مذمك 
 

مةةةن   31/11/2117مملومفةةةق  هةةةـ19/11/1428احةةةار خ منةةة ن حةةة رت فةةةي      

 ان في ممةبلا.مح ا   انممنص كال مانبةلز ا ممة الا   لناامةغح نن خحلن أ ةلحل
 

 عن حكوما ممللةكا ممة الا مم ةو  ا

 

 

 

 

 إا مهلم ان عب ممةز ز ممة ا 

  ا ــ  مملاملــا

 عن حكوما ممللةكا مملحة  

  أ  من م ممشلاملاى مب  طانلا ممةظل

 

 

 

 أمل حار  مرمن 

  ا ـ  ممخزمنـــا
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 ولـوكـروتـب 
 

ملحةة   مممللةكةا حكومةا ممللةكا ممة الا مم ةو  ا  حكوما  عن  فويل  موفاايلا الن

 منةة  ممحهةة ا محبنةةال موا  مل ممبةة  بي   أ  منةة م ممشةةلاملامب  طانلةةا ممةظلةةى 

حكومةةا  مفقةةع  ، مملةةال  عةةةى رأس فةةي شةةأن ممبةة مئال عةةةى ممةة خل ممبةة  بي

 أ  منةة م ممللةكةةا مملحةةة   مب  طانلةةا ممةظلةةى  حكومةةاممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا  

 و  حبزأ من موفاايلا.عةى أن مألحكا  ممحاملا فشكل جز م  ممشلاملا 

 ( )فة  اات عاما(:3اااشار  إمى مملا   ) -1

 : من مملاهو  أن

، مصةةةطةح  3 ( مةةةن  مملةةةا  1) ( مةةةن مماقةةة   )فللةةةا  حةةةةةق اةةةاماق   مما علةةةا  أ( 

 "شخص"  شلل أ با  مم  ما  أي امها مم لاسلا أ  سةطافها مملةةلا.

ا أ  مشةة    أ   ةةن  ق أ  فةنةةي عبةةار  "مشةة    مةاشةةات ممحقاعةة " أي خطةة ا(

 مئحلان أ  ف فلال آخ   ُؤسس في   ما محةاي     كون:

 .مةاى علوما  من ض  با مم خل في فةك مم  ما (1

  ةلةةل أساسةةا  ا مر  أ  فقةة  م مةاشةةات فقاعةة  أ  منةةاف  فقاع  ةةا أ  مك ةةال  (2

 ممح فلبات.  خل ملناةا  مح  أ  أكث  من فةك

 )مملقلم(:( 4اااشار  إمى مملا   ) -2

 طةح "مقلم في   ما محةاي  "  شلل:من مملاهو  أن مص

 .في فةك مم  مامملؤسس  مش    مةاشات فقاع أ(  

 مملنظلا ممحي  حم فأسل ها  فةلل حص  ا  ألغ مض   نلا أ  خل  ةا أ  عةللةا  ا(

أ  ثقافلا أ  فةةلللا )أ  ألكث  من غ ض من فةك مألغة مض(  مقللةا فةي فةةك 

ألنظلحها، عةى مم غم من إعاا  كل أ  جز  مةن  خةهةا أ  مكاسةبها  مم  ما طبقا  

 من ممب  با في فةك مم  ما.

 :( )أراال مألعلال(7اااشار  إمى مملا   ) -3

 : من مملاهو  أن

، و فُةةة   أراةةال ممح كلةةالممحبهلةةز أ  أ   ممحشةةلل  ممل ةةح أ عقةةو   اامن ةةبا إمةةى أ(

فقةط عةةى أسةاس  مكنهةا فةة  ةةقة ، مجلامي مملبةل مامملنشأ  مم مئلا عةى أساس 

ممحةي فوجة  فلهةا فةي مم  مةا فةال  ناذه مملنشأ  مم مئلا فذمك ممبز  من ممةق  ممذي 

مملقللةةا فلهةةا أي جةةز  مةةن ممةقةة   ناةةذ خةةارل مم  مةةا مملحةايةة    .مملنشةةأ  مم مئلةةا

 عن  فة    أراال مملنشأ  مم مئلا.مملنشأ  مم مئلا و  ؤخذ في موعحبار 

فشلل عبار  "أراال مألعلال"   ن مويحصار عةةى ذمةك، ممة خل مملكح ةال مةن  ا(

ممحصنل   ممحبار   مألعلال مملص فلا )ممبنكلا(،  ممحأملن،  من علةلات ممنقةل 
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مم مخةي،  فق  م ممخة مات  فةأجل  ممللحةكةات ممشخصةلا مملنقومةا  مملةلوسةا.  

  ها ف   سوم م  اصاحه مو اا   و فشلل هذه ممةبار  ممخ مات ممشخصلا ممحي  ؤ

 أ  اصاا م حقةا.

 : (أراال مألسهم( )11)اااشار  إمى مملا    -4

فم موفااق عةى إعاا  أراال مألسهم من ممب  با في مم  ما مملحةاي   ممحي فقةلم فلهةا 

نحاة  مةن أراةال مألسةهم مشة    ممللامةك ممممش كا مم مفةةا ألراةال مألسةهم إذم كةان 

 مقلم في مم  ما مملحةاي   مألخ  . مةاشات فقاع 

 : (أراال مألسهم) (11)( )أ( من مملا   2اااشار  إمى مماق   ) -5

 : فةني عبار  "مؤس ا مسحثلار ا عقار ا" أ( 

مةةةن  -مةظةةةم  خةهةةةا   ا ملةوكةةةا عةةةةى نطةةةاق  مسةةة  فةةةوا مؤس ةةةا مسةةةحثلار

مملةاةى  -ايلةا مةن هةذه موفا 6ممللحةكات ممغل  منقوما كلا هو مة   في مملا   

 من ممب  با .

 : مملؤهل" مم همراح فةني عبار  " ا(

ه فةةي مماقةة   لةةمإمشةةار كلةةا هةةو ؤس ةةا مسةةحثلار ا عقار ةةا فقةةو  اةةه مفوا ةة  

 . مما علا )أ(
 :(مم خل من مطامبات مم  ن)( 11اااشار  إمى مملا   ) -6

   ُةامةل من مملاهةو  عة   مشةحلال عبةار  "ممة خل مةن مطامبةات ممة  ن" عةةى أي انة

 ( من هذه موفاايلا.11عةى أنه راح سهم الوجال أحكا  مملا   )

 :(مألراال مم أسلاملا)( 13اااشار  إمى مملا   ) -7

و فق  مألسهم ممحي  حم ف م مها اشكل مةةةو   محكة ر فةي سةوق مألسةهم ضةلن  أ(

 (.4نطاق مماق   )

عةةةى حةةق مم  مةةا  (13)مملةةا    ( مةةن6مةةن مملاهةةو  أن و فةةؤث  أحكةةا  مماقةة   ) ا(

ض  با م حةقا مم ف   فقا  ألنظلحها فللةا  حةةةق ااألراةال  فةصللمملحةاي   في 

أ  كان فةي ،  كون مقللا   عةى شخص ،من ممحص   في أي ملحةكات ل  ممل ح

فةي فةةك مم  مةا مملحةاية   أ    ع سنومت مملاملا مملاضلا مقللا  ممأي  يع خالل 

ا مملحةاي   في أي  يع خالل مم نا مملاملةا ممحةي عةى شخص مقلم في فةك مم  م

 فم خالمها ممحص   في ممللحةكات.

 : (إامما موا  مل ممب  بي)( 24ااشار  إمى مملا   )ا -8

( )ا( 7 بوا مةللةكا مملحة   ف ض ض  با عةى مألراال طبقا  مةاقة   ) عن ما أ (

كةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا مةةن هةةذم ممب  فوكةةول، فقةةو  ممللةكةةا مملحةةة    مةةلس ممللة

( 24( مةن مملةا   )1ا امما موا  مل ممب  بي اةامط ق مملوضةةا فةي مماقة   )

 عنة مانشةأت مألراةال مةن مةومر  فةي ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا.  مكةن  كلا مو



-27- 

( 2( أ  )1 بوا مةللةكا مملحة   ف ض ض  با عةى مألراةال طبقةا  مةاقة مت ) 

ةكا ممة الةا مم ةةو  ا  مةلس ممللةكةا مملحةة     ممللو( فق13( من مملا   )3أ  )

 (.24( من مملا   )2ا امما موا  مل ممب  بي طبقا  مةط ق ممومر   في مماق   )

مغ ض فق  م ممللةكا مملحةة   فخالبةا  مبة  با ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا ،  ا( 

ن من مملاهو  أن مملةومطنلن مم ةةو  لن مملقللةلن فةي ممللةكةا مملحةة   خاضةةو

مبةة  با ممةة خل فةةي ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا عةةن  خةهةةم مةةن مصةةا ر فلهةةا ، 

 عةلةةه   ةةحةق مثةةل هةةؤو  مألشةةخاص خصةةلا  فةةي ممللةكةةا مملحةةة   فقةةط عةةن 

 مةللةكا ممة الا مم ةو  ا عن مم خل من مصا ر فلها . اض  با مم خل ممل حةق

 ( )فبا ل مملةةومات( :26اااشار  إمى مملا   ) -9

لاهو  أنةه عنة ما ف ةلح مألنظلةا مملةةلةا فةي ممة  محلن مملحةاية فلن اةذمك، من مم  

سو  فقو  مم  محان مملحةاي فان احبا ل مةةومات محةوف   مة   انةك أ  مة   مؤس ةا 

أ  شةةخص  ةلةةل اصةةاا  كلةةل أ  أمةةلن، أ          ماملةةا أخةة  ، أ  مةة   م شةةح، 

 مةةومات محةةقا الصامح مةكلا م   شخص.

إمى موفاايلا مملب ما الن حكوما ممللةكةا مملحةة   مب  طانلةا ممةظلةى  اااشار  -11

موا  مل ممبةة  بي  اةةا ي حكومةةا ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا مح  أ  منةة م ممشةةلاملا

ممنقةل ممبةوي ممة  مي  عةةى  لعةى أساس محبا ل عةى ما ة م مت ممناشة ا مةن أعلةا

نشةاط، مملويةةا فةي مم  ةاض فةي مكافمت ممةامةلن في مملؤس ات ممةامةا فةي ذمةك مم

، ف نه من مملاهو  أنه ملس في هذه موفاايلا مةا  ةؤث  عةةى أحكةا  فةةك 11/3/1993

الوجةال موفاايلا اق ر ما  كون محةك مألحكا  من فأثل   حةةق اامب مئال ممحي فُطبةق 

هةذه  فةيفةي أي حكةم من فةةك ممبة مئال   ثإعاا  أك     عن ما  مكنهذه موفاايلا. 

 نه  حم فطبلق ذمك ممةكم.ايلا ف موفا

  

 مإثبافةةةا  مةةةذمك يةةةا  مملويةةةةان أ نةةةاه، مملاوضةةةان ح ةةةال مأل ةةةول، احويلةةة  هةةةذ     

 .ب  فوكول مم
 

مةن ن ةخحلن   31/11/2117مملومفةق  هةـ19/11/1428احار خ  من نح ر في      

  كال ممنصان مح ا  ان في ممةبلا.مانبةلز ا ممة الا  أ ةلحلن اامةغحلن 
 

 حكوما ممللةكا ممة الا مم ةو  ا عن

 

 

 

 

 عن حكوما ممللةكا مملحة  

  أ  من م ممشلاملامب  طانلا ممةظلى 
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 إا مهلم ان عب ممةز ز ممة ا 

  ا ــ  مملاملــا

 أمل حار  مرمن 

  ا ـ  ممخزمنـــا

 


