
 

 

 

 

 

 

 

 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة جمهورية الصين الشعبية

 لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب

 على الدخل وعلى رأس المال

 ولمنع التهرب الضريبي
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 اتفاقية 
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 

 جمهورية الصين الشعبية
ج الضريبي في شأن الضرائب على لتجنب االزدوا

 الدخل
 وعلى رأس المال

 ولمنع التهرب الضريبي
 

حكومةةا همروةلةةا حكومةةا ممممةكةةا ممة الةةا مم ةةةو لا وإن   
ممصلن ممشةالا ةغاا منرما فة  إاة ما ماقاةلةا ماهنةز ماج وم  
ممض لا  فة  شة ن ممضة معز  ةةد ممة لى و ةةد ةال مممةاى 

 قاا  ةد ما لة :وممنع ممار ز ممض لا ، ة  ماق
 

 (1المادة )
 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

اطاق هةه  مااقاةلةا  ةةد ماشةلام مممقلمةلن فة  إحة   
 ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ومالن ممماةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الن 

 او ف  كةالرما.
 

 (2المادة )
 الضرائب التي تشملها االتفاقية

اطاق هه  مااقاةلةا  ةةد ضة معز ممة لى و ةةد ضة معز  -1
صةحا كى  وما ماةاةة   او اة ةامرا ةال ممماى مممق وضا مم

مم لا ةةلا او  ةةةطاارا مممحةلةةا اصةة ع ممنيةة   ةةن ط لقةةا 
 ف ضرا.
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اةةة  مةةن ممضةة معز  ةةةد ممةة لى و ةةةد ةال مممةةاى هملةةع  -2
ممض معز مممق وضا  ةد إهمام  مم لى و ةد إهمام  ةال 
ممماى، او  ةد  ناص  مم لى او  ناص  ةال ممماى اما فلرا 

 ةةز ممنااهةةا مةةن مماصةة ع فةة  مةكلةةا ممضةة معز  ةةةد مممكا
مممماةكات مممنقوما او غل  مممنقوما، وممض معز  ةد إهمةام  
ماامغ ماهوة و مم وماز مما  ا فةرا مممش و ات وممض معز 

  ةد مةاقاع ةلما ةال ممماى.
ممضة معز ممحاملةا مماة  اطاةق  ةلرةا هةه  مااقاةلةا اشةكى  -3

 -: لام ه 
 ة الا مم ةو لا:اامن اا إمد ممممةكا مم ا(

 ممزكا . -
 ض لاا مم لى اما فلرا ض لاا م اثماة ممغاج ممطالة .  -
 )لشاة إملرا فلما اة  اة "ممض لاا مم ةو لا"(.  
 اامن اا إمد همروةلا ممصلن ممشةالا:  ز(
 ض لاا مم لى ممشلص . -
ض لاا مم لى  ةد مممش و ات مممشا كا مةع م ةاثماة  -

 نالا.اهنا  ومممش و ات ماه
 "(.ممصلنلا)لشاة إملرا فلما اة  اة "ممض لاا   

اطاق احكاا هه  مااقاةلا الضًا  ةد اي ضة لاا مماثةةا او  -4
مشاارا ف  هوه ها اق ض اةة  اةاةلت اوةلةع هةه  مااقاةلةا 
إضافا إمد ممض معز ممحاملا او اة اً منرةا. وااةةغ كةى  ةةطا 

لة   اةاماغلل مت ملاصا ف  مم ومالن ممماةاة الن مم ةطا ما
 ممهوه لا مما  ا لةت  ةد انيمارا ممض لالا.

 
 (3المادة )
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 تعريفات عامة
 ف  هه  مااقاةلا، ما ما لقاض  لاق ممنم لالع همك: -1

لةنةة  مصةةطةا " ممممةكةةا ممة الةةا مم ةةةو لا " إةةةةلا   ا( 
ممممةكةةا ممة الةةا مم ةةةو لا ولشةةمى همةةك مممنةةاطق ممومةةةةا 

ا مماةة  امةةاةل ممممةكةةا ممة الةةا لةةاة  ممملةةا  ممةةلملةة
مم ةو لا  ةد ملاهرا وةاع اح ها وممطاقات ممومةةا احةت 
مما اا ومممومة  ممطالةلا حقوق مم لا   ومموالةا امقاضةد 

 نيامرا وممقانون مم وم .
لةن  مصطةا " ممصلن" همروةلةا ممصةلن ممشةةالا،   ز(

 نةة ما ل ةةال ا اةةاممةند ممهغ مفةة ، كةةى إةةةةلا همروةلةةا 
صلن ممشةالا اما فلرا ممملةا  ممةةلملةا ومماة  اطاةق فلرةا مم

مانيما ممصةلنلا ممماةةقةا اامضة معز، واي منطقةا لةاة  
ممملةةا  ممةةلملةةا ومماةة  لكةةون مهمروةلةةا ممصةةلن ممشةةةالا 
ممحقوق مم لا لا مةانقلز فلرا وم اغالى مةومة  ةةاع مماحة  

ق لاةةا وممطاقةةات ممومةةةةا احةةت مما اةةا ومممةةومة  ممماعلةةا مم
 امقاضد ممقانون مم وم .

اةن   ااةاا " وما ماةاة  " و "مم وما ممماةاة   مال  "  هة(
ممممةكةةا ممة الةةا مم ةةةو لا او ممصةةلن اح ةةز مةةا لقاضةةل  

  لاق ممنم.
لشةةمى مصةةطةا "شةةلم" اي فةة  ، او اي شةة كا او اي   (

 كلان آل  من ماشلام.
لةا لةن  مصطةا "ش كا" اي شلم هي صقا م اااة هة(

او اي كلةةان لةامةةى  ةةةد انةة  شةةلم هو صةةقا م اااةلةةا 
 اغ مض ممض لاا.
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اةن   ااةاا "مش وع اااع م وما ماةاة  " و "مش وع اااع  و(
مة وما ممماةاة   مالة  "  ةةد مماةومم  مشة و ًا لااشة   
مقلا ا وما ماةاة   ومش و ًا لااش   مقلا اام وما ممماةاةة   

 مال  .
 طن":لةن  مصطةا "موم ج(

 اي ف   حاعز  ةد هن لا  وما ماةاة  . -1
اي شلم ةانون  او ش كا اضةامن او همةلةا ا ةام   -2

 همك مموضع من مانيما ممنافه  ف   وما ماةاة  .
اةن   ااة  "نقى  وم " اي نقى ا قلنا او طةاع   لاةومد  (ح 

اشةةغلةرا مشةة وع لوهةة  م كةةز إ مةاةة  ممقةةةة  او م كةةز  
ةاة   مةا  ة م ممحةاات مماة  لةاا فلرةا مم عل   ف   وما ما

اشغلى مم قلنا او ممطاع   فقط الن اماكن اقع  ملى مم ومةا 
 ممماةاة   مال  .

 لةن  مصطةا "مم ةطا ممملاصا": ط(
اامن ةاا إمةد ممممةكةا ممة الةا مم ةةو لا وجمة  ممماملةةا  -1

 ولمثةرا وجل  ممماملا او ممثة  مممقوض.
مصلن ممشةالا، إ مة  ممضة معز اامن اا إمد همروةلا م -2

 مماااةا مة وما او ممثةرا مممقوض.
 ن  اطالق هه  مااقاةلا ف  اي وةت من ةاى  ومةا ماةاةة    -2

فإن اي  ااة  او مصةطةا مةا لة   مة  اة لةع فلرةا، ومةا مةا 
لقاض  لاق ممنم لالع همةك، لكةون مة  مممةنةد نق ة  فة  

ةةةق اامضة معز همك مموةت اموهز نيةاا اةةك مم ومةا فلمةا لا
مما  اطاق  ةلرا مااقاةلةا، ولة ها اي مةنةد طاقةًا مةنيمةا 

مةةاةاة   دممض لالا مممطاقا ماةك مم وما  ةد اي مةنةد مةطة
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 او مةمصطةا وفقًا مةنيما مال   ماةك مم وما.
 

 (4المادة )
 الـمقيـم

اغ مض هه  مااقاةلا اةن   ااة  "مقلا ف   وما ماةاة  "  -1
ع وفقًا انيما اةك مم وما ممماةاة   مةضة لاا اي شلم للض

فلرا ا از  كن  او إةاما  او محى إ مةا  او مكااة  مم عل ة  
او اي مةلاة آلة  هي طالةةا مماثةةا. كمةا اشةمى الضةًا اةةك 
مم وما او الًا من اة امرا مم لا لا او  ةةطاارا مممحةلةا. مكةن 
ك ا اشمى هه  ممةاةاة  اي شةلم لاضةع مةضة لاا فة  اةة

مم وما فلما لاةةق فقط اام لى من مصةا ة فة  اةةك مم ومةا او 
 ةال ماى موهو  فلرا.

( مةن هةه  مممةا   1 ن ما لكون فة   وفقةًا احكةاا ممققة   ) -2
مقلمًا ف  كةاا مم ومالن ممماةاةة الن فةإن وضةة   ن عةه لاحة   

 كاآلا :
لة  مقلمًا فقط ف  مم وما مما  لاومف  م   كن  معا ارةا.  ا( 

فإن اومف  م   كن  معا ف  كةاا مم ومالن فلة  مقلمًا فقط ف  
مم ومةةا ممماةاةةة   مماةة  اكةةون فلرةةا  الةااةة  ممشلصةةلا 

 وماةاصا لا اوثق )م كز مممصاما ممحلولا(.
إهم ما لكن ممكنًا اح ل  مم وما مماة  فلرةا م كةز مصةامح   ز(

لة  ممحلولا او ما لاومف  م   كن  معا ف  اي من مم ومالن، ف
 مقلمًا فقط ف  مم وما مما  فلرا  كن  مممةاا .

إهم كان م   ةكن مةاةا  فة  كةاةا ممة ومالن او مةا لكةن مة   هة(
 كن مةاا  ا ي منرما، لة  مقلمًا فقط ف  مم وما مما  لكةون 

 مومطنًا فلرا.
إهم كان مومطنًا ف  كةاا مم ومالن او ما لكةن مومطنةًا فة  اي   (
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ممملاصةةةاان فةةة  ممةةة ومالن منرمةةةا، فا ةةةوي مم ةةةةطاان 
 ممماةاة الن ممموضوع ااااقاق مممشا ك.

( 1وفقًا احكةاا ممققة   ) -غل  ممق  - ن ما لة  شلم ما  -3
مقلمًا ف  كةاا ممة ومالن ممماةاةة الن فإنة  لةة  مقلمةًا فقةط فة  
 مم وما مما  لوه  فلرا م كز إ مةا  ممقةة  او مكاا  مم عل  .

 
 (5المادة )
 دائمةالمنشأة ال

اغةة مض هةةه  مااقاةلةةا، اةنةة   اةةاة  "مممنشةة   مم معمةةا"  -1
مممقةة  ممثااةةت مةةمةةى ممةةهي لةةاا مةةن لالمةة  مزمومةةا نشةةاط 

 مممش وع كةلًا او هزعلًا.
 : اشمى  ااة  "مممنش   مم معما" اوه  لام -2

 م كز مم مة . ا( 
 ف ع.  ز(
 مكاز.  هة(
 مصنع.   ( 

 وةشا. هة(
ي مكةةان آلةة  ا ةةال م  مممةةومة  مةةنها او محهةة  او ا و(

 ممطالةلا.
 اشمى  ااة  "مممنش   مم معما" الضًا: -3

موةع اناء او إنشاء او مش وع اهملع او ا كلز او ا مةااً  ا(
إش مفلا ماةةقا ارا، مكن اش ط ان ل ام  مثى ههم ممموةةع 

 او مممش وع او اةك ما ماى م   ازل   ةد  اا اشر .
لرا مملة مات ما اشةاةلا مةن ةاةى اوفل  ل مات اما ف ز(

مشةة وع مةةن لةةالى مةةويقلن او  ةةامةلن آلةة لن لةةويقرا 
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مممش وع مرهم ممغ ض، اش ط ان ا ام  ما ماى من هةهم 
ممنوع )مةمش وع نق   او ممش وع مة ااط اة ( فة  مم ومةا 
ممماةاة   مم   او م   ازل  ف  مهمو رةا  ةةد  ةاا اشةر  

 لالى اي م   مثن   ش  شر ًم.
 -ةد مم غا من ماحكاا مم ااقا ف  هه  مممةا  ، ا اشةمى   -4

مممكةةان ممثااةةت مةةمةةى ممةةهي ل ةةال ا فقةةط  -مممنشةة   مم معمةةا 
 مغ ض او اكث  من ماغ مض مآلالا:

م ةةال ما مما ةةرلالت فقةةط مغةة ض الةةزلن مو  ةة ض او  ا(
 اوةل  مم ةع او مماضاعع مما  لمةكرا مممش وع.

او مماضةاعع مماة  لمةكرةا  ماحاقاي املزون من مم ةةع ز(
 مممش وع مغ ض ممالزلن او ممة ض او مماوةل  فقط.

ماحاقةاي املةزون مةن مم ةةع او مماضةاعع مماة  لمةكرةا  هة(
 مممش وع فقط مغ ض مممةامها من ةاى مش وع آل .

ماحاقةةاي امقةة  ثااةةت مةةمةةى فقةةط مغةة ض شةة مء  ةةةع او   (
 .اضاعع او همع مةةومات مةمش وع

ي امقةة  ثااةةت مةةمةةى فقةةط مغةة ض ممقلةةاا اةة ي ماحاقةةا هة(
 نشاط آل  هي طالةا م ا    او احضل لا مةمش وع.

ماحاقاي امق  ثاات مةةمى فقةط اي مةزلم مةن ممنشةاطات  و(
مممةةهكوة  فةة  ممققةة مت ممق  لةةا )ا( إمةةد )هةةة( اشةة ط ان 
لكةةون ممنشةةاط ممكةةة  مةمقةة  ممثااةةت مةةمةةى نااهةةًا  ةةن هةةهم 

    او احضل لا.مممزلم م  طالةا م ا 
( إهم كان شةلم، 2( و )1 ةد مم غا من احكاا ممقق الن ) -5

لةةالع مموكلةةى ممماماةةع اوضةةع م ةةاقى وممةةهي انطاةةق  ةلةة  
(، لةمى نلااا  ن مش وع وم ل  صالحلا ولماة را 6قق   )مم

اشكى مةاا  ف   وما ماةاةة   ماة ما ممةقةو  اا ةا مممشة وع 
ما ف  اةك مم وما، ف  ش ن فإن همك مممش وع لةاا  منش    مع
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اي ا ماى لقوا ارا همك ممشلم مةمش وع، مةا مةا اكةن هةه  
( ومماة  إهم 4ما ماى مقصوة   ةد اةك ممومة   ف  ممققة   )

امت مااش ارا من لالى مق  ثاات مةةمى ا اهةى هةهم مممقة  
 ممثاات مةةمى منش    معما امقاضد احكاا اةك ممقق  .

ومةا ماةاةة   منشة    معمةا فة  مم ومةا ا لة  ان ممشة وع   -6
ممماةاةةة   مالةة   ا ةةاز مزموماةة  مةةمةةى فةة  اةةةك مم ومةةا 
ممماةاةةة   مالةة   فقةةط  ةةن ط لةةق  م ةةاة او وكلةةى  ةةاا 
اامةموما او اي وكلى آل  هي وضع م اقى، اش ط ان لةمةى 
مثى هؤاء ماشلام ااا ةوز مممةاا  مةمةرةا، مكةن  نة ما 

وكلةى مك  ةا اشةكى كامةى او شةا  اكون ا ماى مثةى هةهم مم
كامى مةةمى نلااا  ن مممش وع فإن  ا لةاا  وكةلالً هم وضةع 

 م اقى ضمن مممةند مممقصو  ف  هه  ممقق  .
إن كون ش كا مقلما ف   وما ماةاة   ا لط   ةةد شة كا  -7

او م ةةلط   ةلرةةا مةةن ةاةةى شةة كا مقلمةةا اام ومةةا ممماةاةةة   
مم ومةا ممماةاةة   مالة    مال  ، او ازموى  مةالً فة  اةةك

) ومء من لالى منش    معما او غل ها( فإن همةك ممومةةع فة  
حةة  هماةة  ا لهةةةى الةةًا مةةن ممشةة كالن منشةة    معمةةا مةشةة كا 

 مال  .
 

 (6المادة )
 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

مم لى ممهي لحصى  ةل  مقلا ف   وما ماةاة   من مماةكات  -1
  همةك ممة لى مةن ممزةم ةا او م ةاغالى غل  منقوما )امةا فة

ممغااات( ممكاعنا ف  مم وما ممماةاة   مال   لهةوج إلضةا   
 مةض لاا ف  اةك مم وما ممماةاة   مال  .
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لكون مةااة  "مممماةكات غل  مممنقوما" مممةنةد ممةومة  مرةا  -2
وفقًا انيما مم وما ممماةاة   مما  اوه  ارا مممماةكات مممةنلةا 

ي حةةاى، فةةإن ممةاةةاة  اشةةامى  ةةةد مممةكلةةا مممةحقةةا و ةةةد ا
ااممماةكةةةات غلةةة  مممنقومةةةا وممثةةة و  ممحلومنلةةةا ومممةةةة مت 
ممم ال ما فة  ممزةم ةا وم ةاغالى ممغااةات وممحقةوق مماة  
اطاق اش نرا احكاا ممقانون ممةاا ممماةةقةا امةكلةا ماةمضة ، 
وحةةةق ماناقةةةاع ااممماةكةةةات غلةةة  مممنقومةةةا وممحقةةةوق فةةة  

فو ات ممماغل   او ممثاااا مقااى ما ةاغالى او ممحةق فة  ممم 
م ةةاغالى مما  ةةاات مممة نلةةا ومممصةةا ة ومممةةومة  ممطالةلةةا 

وا اةةة  مم ةةقن وممطةةاع مت مةةن مممماةكةةات غلةة   مالةة  ،
 مممنقوما.

( من هةه  مممةا    ةةد ممة لى ممنةاام 1اطاق احكاا ممقق   ) -3
صةةوة  مااشةة   او مةةن م ةةال ما مممماةكةةات غلةة  مممنقومةةا ا

 ا هل ها، او م اغالمرا ا ي شكى آل .
(  ةةةد ممةة لى مةةن 3( و )1اطاةةق الضةةًا احكةةاا ممققةة الن ) -4

مممماةكات غل  مممنقوما ممش وع، و ةد مم لى من مممماةكات 
 غل  مممنقوما ممم ال ما ا مء ل مات شلصلا م اقةا.

 
 (7المادة )

 أرباح األعمال
ممش وع اااع م وما ماةاة   مةض لاا الضع ماةااح ممةاع    -1

ف  اةك مم وما فقط، ما ما لااش  مممش وع نشةاطًا فة  مم ومةا 
ممماةاة   مال    ةن ط لةق منشة    معمةا فلرةا. فةإن ااشة  
مممش وع نشاطًا كاممهكوة آنقًا، فإنة  لهةوج فة ض ممضة لاا 
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 ةد اةاةاح مممشة وع فة  مم ومةا ممماةاةة   مالة  ، ومكةن 
 ي لمكن ان لن ز منرا إمد اةك مممنش   مم معما فقط.اامق ة ممه

(،  نة ما لااشة  مشة وع اةااع 3مع م م ا  احكاا ممققة   ) -2
م وما ماةاة   نشاطًا ف  مم وما ممماةاة   مال    ةن ط لةق 
منش    معما ةاعما فلرةا، احة   كةى  ومةا ماةاةة   اةاةاح اةةك 

ع احقلقرةا مةو مممنش   مم معما  ةد ا ةال ماةاةاح مماة  لاوةة
كةةان مشةة و ًا م ةةاقالً لااشةة  مانشةةطا نق ةةرا او انشةةطا 
مشاارا ف  ممي وع نق را او ف  ي وع مشةاارا، ولاةامةى 
 اصقا م اقةا امامًا مع مممش وع ممهي لمثى منش    معما م .

 ن  اح ل  اةااح منش    معما، ل ةما الصةا مممصة وفات  -3

ا، امةةا فةة  همةةك ممماكاةة   اغةة مض ا مةةاى مممنشةة   مم معمةة

مممص وفات ممانقلهلا ومم مةلا ممةموملا،  ومء اا اكا ها ف  

مم وما مما  اوه  فلرا مممنش   مم معمةا او فة  اي مكةان آلة . 

ومكن ا ل ما امثى همك مملصا اامن اا الةا ماةامغ م فو ةا 

إن وه ت )لالع ما  فع مقااى م ا  م  ممنققات ممقةةلا( مةن 

ا مةمكاةةز ممةة علل مةمشةة وع او اي مةةن ةاةةى مممنشةة   مم معمةة

مكاااةة  مالةة    ةةةد شةةكى إاةةاومت او ة ةةوا او مةة فو ات 

مماثةةةا الةة   مقااةةى م ةةال ما حقةةوق اةة مءمت مالاةة مع او 

حقوق ال   او  ةد شكى  موات مقااى ا مء ل مات مةلنا 

او مقااى مم مة  او )فلما   م حاما مممش وع مممص ف (  ةد 

ت مم لن فلما لاةةةق اةاامومى مممق ضةا شكى  لى من مطاماا

إمد مممنش   مم معما، وااممثى ا لؤله ف  ما اااة  نة  اح لة  
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اةااح مممنش   مم معما ممماامغ )لالع مةا  فةع مقااةى م ةا  م  

ممنققات ممقةةلا( مما  احمى من ةاى اةك مممنش    ةةد ح ةاز 

ممم كز ممة علل مةمشة وع او اي مةن مكاااة  مالة    ةةد 

شةةكى إاةةاومت او ة ةةوا او مةة فو ات مماثةةةا الةة   مقااةةى 

م ال ما حقوق ا مءمت مالا مع او حقةوق الة  ، او  ةةد 

شكى  موات مقااى ا مء لة مات مةلنةا او مقااةى مم مة  او 

)فلما   م مممش وع مممص ف (  ةد شكى  لى من مطاماةات 

ممةة لن فلمةةا لاةةةةق اةةاامومى مممق ضةةا إمةةد مممكاةةز ممةة علل 

 مش وع او اي من مكااا  مال  .مة
إهم ه   ممة ع ف   وما ماةاة    ةد اح ل  ماةااح مماة   -4

ان ةةز إمةةد منشةة    معمةةا  ةةةد ا ةةال اق ةةلا ن ةةا  اةاةةاح 
 (2مممش وع ممكةلا  ةد اهزمع  ممملاةقا، فإن احكاا ممققة   )

ا امنع اةك مم وما ممماةاة   من اح لة  ماةاةاح مماة  الضةع 
ةد ا ال ههم مماق ةلا ممن ةا  ممةهي هة    ةلة  مةض لاا  

ممة ع. غل  ان ط لقا مماق لا ممن ا  مممااةا لهز ان اؤ ي 
 إمد نالها ااقق مع ممماا ئ ممومة   ف  هه  ممما  .

ا لن ز اي ةاا إمد منش    معما ف   وما ماةاة   م ةانا ًم  -5
 وع فقط إمد ةلاا مممنش   مم معما اش مء  ةع او اضاعع مةمشة

 ف  مم وما ممماةاة   مال  .

اغ مض ممقق مت مم ااقا، اح   ماةاةاح مماة  ان ةز إمةد  -6

مممنش   مم معما اامط لقا نق را  امًا اة   اا، ما ما لكن هناك 

  از وهل  وكاع لا ة إاااع ط لقا ال  .
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 نةة ما اشةةامى ماةاةةاح  ةةةد انةةو  مةةة لى  ومهةةت اشةةكى  -7

ه  مااقاةلةا، فةإن احكةاا اةةك منقصى ف  موم  الة   فة  هة

 ممموم  من اا ث  ا حكاا هه  ممما  .
 (8المادة )

 النقل البحري والجوي
الضع ماةاةاح ممنااهةا مةن اشةغلى  ةقن او طةاع مت فة   -1

ممنقى مم وم  مةض لاا فقط ف  مم وما ممماةاة   مما  لوه  فلرا 
 م كز مم مة  ممقةة  او مممكاز مم علل مةمش وع.

كان م كز مم مة  ممقةة  او مممكاةز ممة علل ممشة وع  إهم -2
نقى اح ي لقع  ةةد مةان  ةقلنا فإنة  لةة  ومةةةًا فة  مم ومةا 
ممماةاة   مما  لقع فلرةا ملنةاء مةوطن مم ةقلنا، وإن مةا لوهة  
مثى ههم ممموطن، فلة  ومةةًا فة  مم ومةا ممماةاةة   مماة  لقةلا 

 فلرا مشغى مم قلنا.
( الضةًا  ةةد ماةاةاح ممنااهةا  ةن 1)اطاق احكةاا ممققة    -3

 مممشاةكا ف  ماحا  او  مى مشا ك او وكاما اشغلى  وملا.
 

 (9المادة )
 المشروعات المشتركة

  ن ما:  -1
لشاةك مش وع اااع م وما ماةاة   اصوة  مااش   او غل   ا(

مااش   ف  إ مة  مش وع اااع مة وما ممماةاة   مالة   او 
   ةال مام .ف  مم لط    ةل  او ف

او لشةةاةك نقةةل ماشةةلام اصةةوة  مااشةة   او غلةة   ز(
مااش   ف  إ مة  او فة  مم ةلط    ةةد او فة  ةال مةاى 
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مشةة وع اةةااع م ومةةا ماةاةةة   وفةة  مشةة وع اةةااع مة ومةةا 
 ممماةاة   مال  .

وف  اي من ممحامالن، إهم وضةت او ف ضةت شة وط اةلن  
او ممماملا الاةع مممش و لن فلما لاةةق اةالةارما مماهاةلا 

 ن اةك مما  اكون الن مش و لن م اقةلن  ةن اةضةرما، 
فةةةإن الةةةا اةاةةةاح كةةةان مةةةن ممممكةةةن ان لحققرةةةا اي مةةةن 
مممش و لن مو ما اكن هه  ممش وط ةاعما، ومكن  ما لحققرا 

هه  ممش وط، لهوج إ ةمهرا ضمن اةاةاح     ا از وهو  
 ههم مممش وع وإلضا را مةض لاا ااةًا مهمك.

 -إهم ا ةهت  وما ماةاةة   ضةمن اةاةاح مشة وع اةااع مرةا  -2
 والضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارا مةضةةةةةةةةةةةةةةةةةة لاا وفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةًا 

اةاةةاح مشةة وع اةةااع مة ومةةا ممماةاةةة   مالةة   اةةا  -مةةهمك 
إلضا را مةض لاا ف  اةك مم وما ممماةاة   مالة  ، وكانةت 
هه  ماةااح ممم ةها  احقق مةمش وع مماااع مة وما ممماةاة   

هة           انت ممش وط الن مممش و لن مممهكوة  اواً مو ك
ممش وط همارا مما  اكون الن مشةاةلع م ةاقةا، فةةةد مم ومةا 

إهة مء مماةة لى مممنا ةز  ةةد  - ن عةه  -ممماةاة   مال   
ماةغ ممض لاا مممق وض  ةد اةةك ماةاةاح فة  اةةك مم ومةا. 
ماح ل  مثى ههم مماة لى لاةلن م م ا  ماحكةاا مالة   مرةه  

قاةلةةةا، وااشةةةاوة مم ةةةةطاان ممملاصةةةاان فةةة  ممةةة ومالن ماا
 ممماةاة الن فلما النرما ماد   ت ممض وة  مهمك.

 
 (11المادة )

 أرباح األسهم
لهوج ان الضع اةااح ما را مما  ا فةرا ش كا مقلما ف   -1
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 وما ماةاة   إمد مقلا ف  مم وما ممماةاةة   مالة   مةضة لاا 
 ل  .ف  اةك مم وما ممماةاة   ما

ومةةع همةةك، لهةةوج الضةةًا ان الضةةع اةاةةاح ما ةةرا اةةةك  -2
مةض لاا ف  مم وما ممماةاة   مما  اقةلا فلرةا ممشة كا مم مفةةا 
مةةااح ووفقًا انيما اةك مم وما. ومكن إهم كةان ممم ةاةا هةو 
مممامك مممناقع ا ةااح ما را فإن ممضة لاا مممق وضةا لهةز 

ن إهمةام  ةلمةا اةاةةاح ( مة %5اا ااهةاوج لم ةا اامماعةا ) 
ما را. ا وي مم ةطاان ممملاصاان ف  مم ومالن ممماةاةة الن 

 ط لقا اطالق هه  ممقلو  ااااقاق مممااا ى فلما النرما.
( فةةإن اةاةةاح 2( و )1اغةةض ممنيةة   ةةن احكةةاا ممققةة الن ) -3

ما را ممم فو ا من ش كا مقلما فة   ومةا ماةاةة   اقة ض 
ومةةا ممماةاةةة   مالةة   إهم كةةان  ةلرةةا ممضةة لاا فقةةط فةة  مم 

مممامةةك مممناقةةع مةةن اةاةةاح ما ةةرا هةةو حكومةةا اةةةك مم ومةةا 
ممماةاةةة   مالةة   او اي مةةن مؤ  ةةاارا او اي كلةةان آلةة  
ممةوك كةلًا اشكى مااش  او غل  مااش  محكومةا اةةك مم ومةا 

 ممماةاة   مال  .
اةن   ااة  "اةاةاح ما ةرا" كمةا هة  م ةال ما فة  هةه   -4

ا   مم لى من ما را او ا را مماة لن او ا را مممؤ  لن ممم
او  -مماةةة  ا امثةةةى مطاماةةةات  لةةةون-او ممحقةةةوق مالةةة   

مممشاةكا ف  ماةاةاح، وكةهمك ممة لى مةن حقةوق مممشةاةكا 
مال   مما  الضع منقل مممةامةا ممض لالا مثى مم لى مةن 
ا ما را اموهز انيما مم وما مممقلمةا فلرةا ممشة كا ممموج ة

 مةةااح.
( إهم كةان مممامةك 3( و )2( و )1ا انطاق احكةاا ممققة مت ) -5
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مممناقع ا ةااح ما را مقلمًا ف   ومةا ماةاةة   ولةزموى  مةالً 
ف  مم وما ممماةاة   مال   مماة  اقةلا فلرةا ممشة كا مم مفةةا 
اةااح ما را من لالى منش    معما موهو   فلرا، او لةؤ ي 

   لة مات شلصةلا م ةاقةا مةن ةا ة   ف  اةك مم وما مال
ثاااا فلرا، وكانةت مةكلةا ما ةرا مماة   فةةت ا ةاارا اةاةاح 
ما را م ااطا فةةلًا اره  مممنش   مم معمةا او ممقا ة   ممثاااةا. 

 ( 14( او مممةا   )7وف  مثى هه  ممحاما انطاق احكاا مممةا   )
 وفقًا مةحاما.

  اةااحًا او  لالً من إهم حققت ش كا مقلما ف   وما ماةاة  -6
مم وما ممماةاة   مالة  ، فةال لهةوج ان اقة ض اةةك مم ومةا 
مال   اي ض لاا  ةد اةااح ما را مماة  اة فةرا ممشة كا 
إا اق ة ما ل فع مةن اةاةاح ما ةرا هةه  إمةد مقةلا فة  اةةك 
مم وما مال   او اامق ة ممةهي اكةون فلة  مممةكلةا مماة  اة فع 

م ااطا مةاااطةًا فةةلةًا امنشة    معمةا او ا اارا اةااح ما را 
ةا    ثاااا موهو   ف  اةك مم وما مال  . كما ا لهوج مرةا 
إلضاع اةااح ممش كا غل  ممموج ا مةض لاا  ةةد ماةاةاح 
حاةةد مةةو كانةةت اةاةةاح ما ةةرا ممم فو ةةا او ماةاةةاح غلةة  
ممموج ا امثى كةلًا او هزعلًا اةااحةًا او  لةالً ناشةعًا فة  اةةك 

 مم وما مال  .
 
 (11المادة )

 الدخل من مطالبات الدين
لهوج ان للضع مم لى من مطاماات مم لن ممناشئ ف   ومةا  -1

ماةاة   وم فوع ممقلا ف  مم وما ممماةاةة   مالة   مةضة لاا 
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 ف  اةك مم وما مال  .
مع همك، لهةوج ان للضةع مثةى هةهم ممة لى مةن مطاماةات  -2

ممماةاةة   مماة  لنشة  فلرةا وطاقةًا مم لن مةضة لاا فة  مم ومةا 
منيامرا، مكن إهم كان ممم اةا هو مممامةك مممناقةع اامة لى مةن 
مطاماات مم لن فلهز ان ا ااهاوج هه  ممضة لاا مممق وضةا 

( مةةن إهمةةام  ماةةةغ ممةة لى مةةن %11ن ةةاا  شةة   اامماعةةا )
مطاماةةات ممةة لن. ا ةةوي مم ةةةطاان ممملاصةةاان فةة  ممةة ومالن 

فلمةا   قا اطالق هةهم ممقلة  ااااقةاق مممااةا ى ممماةاة الن ط ل
 النرما.

( من هه  ممما   فإن ممة لى مةن 2اام غا من احكاا ممقق   ) -3
مطاماات مم لن ممناشئ ف   وما ماةاة   وم فوع إمةد حكومةا 
مم وما ممماةاةة   مالة   او إمةد  ةةطا محةلةا فلرةا او إمةد 

وكةةا اامكامةةى انكرةةا ممم كةةزي او إمةةد اي مؤ  ةةا ماملةةا ممة
محكوما اةك مم وما مالة  ، او اي مقةلا آلة  ااةةك مم ومةا 
مال   فلما للم مطاماات مم لن مممموما اشكى غل  مااش  
اوم طا حكوما اةك مم وما مال   او او اطا  ةطا محةلةا 
اااةا مرةا او اوم ةطا انكرةا ممم كةزي او اي مؤ  ةا ماملةا 

لةقةد مةن ممضة لاا فة   ممةوكا اامكامى محكوما اةك مم وما،
 مم وما ممماةاة   مممشاة إملرا اواً.

اةن   ااة  "مم لى من مطاماات مم لن" كما ه  م ةال ما  -4
ف  هه  ممما   مم لى من مطاماات مم لن من اي نوع  ومء اةا 
ا ملنرا اة هن اا ا و ةومء مرةا ممحةق فة  مممشةاةكا ا ةاةاح 

ماملةا ممحكوملةا، ممم لن اا ا، واشكى لام مةن مم ةن مت مم
ومم ن مت و ن مت مم لون امةا فة  همةك ممةةالومت وممهةومعز 
ممم ااطا امثى هةه  مم ةن مت ممماملةا او مم ةن مت او  ةن مت 
مم لون. وا اة  ممهزمءمت  ةن ممة فةات ممماة ل    لةالً مةن 
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 مطاماات مم لن اغ مض هه  ممما  .
ان مممامةك ( إهم كة3( و )2( و )1ا انطاق احكةاا ممققة مت ) -5

مممناقع من مم لى من مطاماات مم لن، مقلمًا ف   ومةا ماةاةة   
ولزموى  مةالً فة  مم ومةا ممماةاةة   مالة   مماة  نشة  فلرةا 
مم لى من مطاماةات ممة لن مةن لةالى منشة    معمةا موهةو   
فلرا، او كان لؤ ي ف  اةك مم وما ممماةاةة   مالة   لة مات 

لرةا، وكانةت مطاماةا ممة لن شلصلا م اقةا من ةا    ثاااةا ف
مما   فع  نرا ممة لى مةن مطاماةا ممة لن م ااطةا فةةلةًا ارةه  
مممنش   مم معما او ممقا    ممثاااا. وف  مثى اةك ممحاما انطاةق 

 ( وفقًا مةحاما.14( او ممما   )7احكاا ممما   )
لة  مم لى من مطاماةات ممة لن ناشةعًا فة   ومةا ماةاةة   إهم  -6

نق را، او  ةطارا مممحةلا او مقلا فلرا. ومع همك  فةا  مم وما 
 -إهم كان ممشلم ممهي ل فع همك مم لى من مطاماةات ممة لن 

لمةةك  - ومء كان ههم ممشلم مقلمًا فة   ومةا ماةاةة   اا ا
فةة   ومةةا ماةاةةة   منشةة    معمةةا او ةا ةة   ثاااةةا م ااطةةا 

ع، اامم لونلا ممناشئ  نرا مم لى مةن مطاماةات ممة لن مممة فو
واحمى همةك ممة لى هةه  مممنشة   مم معمةا او ممقا ة   ممثاااةا، 
 ن عه لة  ههم مم لى ناشةئ فة  مم ومةا ممماةاةة   مماة  اوهة  

 فلرا مممنش   مم معما او ممقا    ممثاااا.
 ن ما لكون ماةغ مم لى من مطاماات ممة لن، ا ةاز  الةةا  -7

ا مةةةًا لاصةةا اةةلن ممهرةةا مم مفةةةا ومممامةةك مممناقةةع او النرمةة
وشلم آل ، فلما لاةةق اام لن ممهي ل فع  نة  هةهم ممة لى، 

اةةغ ممةهي كةان  ةلاا مااقةاق  ةلة  اةلن ممهرةا لزل   ةةد ممم
مم مفةا ومممامك مممناقع ف  غلاز اةك ممةالةا، فإن احكاا هةه  
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ممما   انطاق فقط  ةد ممماةغ مممهكوة الل ًم، وفة  مثةى هةه  
ممحامةةا، فةةإن ممهةةزء ممزمعةة  مةةن مممةة فو ات ليةةى لاضةةةًا 
ا  مةض لاا طاقًا مقومنلن كى  وما ماةاة   مةع ضة وة  م م ة

 ماحكاا مال   مره  مااقاةلا.
 

 (12المادة )
 اإلتاوات

لهوج ان الضع ممااومت مما  انش  ف   وما ماةاة   وا فع  -1
إمد مقلا ف  مم وما ممماةاة   مال   مةض لاا ف  اةك مم ومةا 

 ممماةاة   مال  .
ومع همك، لهوج ان الضع اةك ممااومت الضًا مةض لاا ف   -2

اة   مما  انش  فلرةا وفقةًا انيمارةا، مكةن إهم كةان مم وما ممماة
ممم اقل  هو مممامك مممناقع مةن مماةاومت فةإن هةه  ممضة لاا 

( مةةن %11مممق وضةةا لهةةز اا ازلةة   ةةن  شةة   اامماعةةا )
ممماةغ ممهمام  مإلااومت. وااومد مم ةةطاان ممملاصةاان فة  

مممااةا ى  مم ومالن ممماةاة الن ط لقا اطالق ههم ممقل  ااااقاق
 فلما النرما.

لةن  مصطةا "إااومت" كمةا هةو م ةال ا فة  هةه  مممةا    -3
ممم فو ات من اي نوع مماة  لةاا ا ةةمرا مقااةى م ةاةماى او 
حق م اةماى اي حق نش   مى ا ا  او فن  او  ةم  اما ف  
همك مافالا مم لنماعلا، او افالا او اش طا مماة  ممهم ة  او 

 مء  ملا مع او  الما اهاةلا، او اصملا مماةلقزلون  او اي ا
او نموه ، او ملطط، او ا كلاا او مةامهةا  ة لا، او مقااةى 
م ةةاةماى او حةةق م ةةاةماى مةةة مت صةةنا لا، او اهاةلةةا او 
 ةملةةةا او مممةةومةةةات ممماةةقةةةا ااماهةةةاةز ممصةةةنا لا، او 
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 مماهاةلا او ممةةملا.

مممامةك مممناقةع  ( إهم كان2( و )1ا انطاق احكاا ممقق الن ) -4

اامااومت، مقلمًا ف   وما ماةاة  ، ولةزموى  مةالً فة  مم ومةا 

ممماةاة   مال   مما  نشة ت فلرةا هةه  مماةاومت مةن لةالى 

منشةة    معمةةا موهةةو   فلرةةا، او كةةان لةةؤ ي فةة  اةةةك مم ومةةا 

ممماةاة   مال   ل مات شلصلا م ةاقةا مةن لةالى ةا ة   

ةكلةا مماة  اة فع  نرةا مماةاومت ثاااا فلرا، وكان ممحةق او ممم

م ااطا فةةلًا اره  مممنش   مم معما او ممقا    ممثاااا، فة  مثةى 

 ( وفقًا مةحاما.14( او )7اةك ممحاما اطاق احكاا ممما   )
اة  ممااومت ة  نش ت ف   وما ماةاةة   إهم  فةارةا حكومةا  -5

 ومةا. اةك مم وما نق را، او  ةطارا مممحةلا او مقلا ف  اةةك مم
ومع همك فإهم كان ممشلم ممهي ل فع مماةاومت،  ةومء كةان 
مقلمًا ف   وما ماةاةة   اا ا، لمةةك فة   ومةا ماةاةة   منشة   
 معما او ةا    ثاااا م ااطًا ارا مامازممةات مماة  اة فع  نرةا 
اةك ممااومت، وكانت اةك مممنشة   مم معمةا او ممقا ة   ممثاااةا 

ومت،  ن ها اة  هةه  مماةاومت ةة  ااحمى  زء  فع هه  مماا
نش ت ف  مم وما مما  اوهة  فلرةا مممنشة   مم معمةا او ممقا ة   

 ممثاااا.

ا از  الةا لاصا الن ممهرا  - ن ما لكون ماةغ ممااومت  -6

فلمةا  -مم مفةا ومممامك مممناقع او النرما مةًا والن شلم آل 

فع مقااالً مرا، لاةةق ااا ال ما او ممحق او مممةةومات مما  ل 

لزل   ةةد ممماةةغ ممةهي كةان  ةلاا مااقةاق  ةلة  اةلن ممهرةا 
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مم مفةا ومممامك مممناقع ف  غلاز اةك ممةالةا فإن احكةاا هةه  

ممما   انطاق فقط  ةد ممماةغ مممهكوة الل ًم. وفة  مثةى هةه  

ممحامةةا، فةةإن ممهةةزء ممزمعةة  مةةن مممةة فو ات ليةةى لاضةةةًا 

 وما ماةاةة  ، مةع وهةوز م م ةا  مةض لاا طاقًا انيما كى 

 ماحكاا مال   مره  مااقاةلا.
 
 (13المادة )

 األرباح الرأسمالية
ماةااح مم ا ماملا ممماحققا ممقلا ف   وما ماةاة   من نقةى  -1

،  (6مةكلا مماةكات غل  منقوما، كما ه  مة فةا فة  مممةا   )
وممومةةةةا فةة  مم ومةةا ممماةاةةة   مالةة   لهةةوج ان الضةةع 

 مةض لاا ف  اةك مم وما مال  .
ماةااح ممنااها من نقى مةكلا مماةكات منقوما اشكى هةزءًم  -2

من مممماةكات مماهاةلةا ممنشة    معمةا لماةكرةا مشة وع اةااع 
م وما ماةاة   ف  مم وما ممماةاة   مال   او ممنااها من نقةى 

مةن مةكلا مماةكات منقوما ماةةقا اقا    ثاااا ماةومف   ممقةلا 
 وما ماةاة   ف  مم وما ممماةاة   مال   مغ ض ا مء ل مات 
شلصلا م اقةا اما ف  همك ماةااح من نقى مةكلةا مثةى هةه  
مممنش   مم معما )امق  ها او مع كامى مممش وع( او مثةى هةه  
ممقا    ممثاااا، لهوج ان الضةع هةه  ماةاةاح مةضة لاا فة  

 اةك مم وما مال  .
ها من نقى مةكلةا  ةقن او طةاع مت اةمةى فة  ماةااح ممناا -3

ممنقةةى ممةة وم ، او مةةن نقةةى مةكلةةا مماةكةةات منقومةةا ماةةقةةا 
ااشغلى مثى هه  مم قن او ممطاع مت، الضةع مةضة لاا فقةط 
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ف  مم وما ممماةاة   مما  لوهة  فلرةا م كةز مم مة  ممقةةة  او 
 مممكاز مم علل مةمش وع.

را شة كا م ةاهما ااكةون ماةااح ممنااها من نقى مةكلا ا  -4
مماةكاارا ا ا ًا اشكى مااشة  او غلة  مااشة  مةن مماةكةات 
غل  منقوما اوه  ف   وما ماةاة   لهوج ان الضع مةضة لاا 

 ف  اةك مم وما ممماةاة  .
ماةااح ممنااها من نقى مةكلا ا ةرا لةالع اةةك مممةهكوة   -5

عةا ( وامثى م اهما ان اا لم ا و شة لن اامما4ف  ممقق   )
( ف  ش كا مقلما ف   وما ماةاة  ، لهةوج ان الضةع 25%)

 مةض لاا ف  اةك مم وما ممماةاة  .
ماةااح ممنااها من نقى اي مةكلا لالع اةةك مممشةاة إملرةا  -6

( مةن هةه  مممةا   الضةع 5( إمد )1ف  ممقق مت مم ااقا من )
 مةض لاا فقط ف  مم وما ممماةاة   مما  لقلا فلرا ناةى مممةكلا.

 
 (14المادة )

 الخدمات الشخصية المستقلة
ممةة لى ممةةهي لكا ةةا  مقةةلا فةة   ومةةا ماةاةةة   فلمةةا لاةةةةق  -1

ال مات مرنلا او انشطا الة   همت طالةةا م ةاقةا للضةع 
مةض لاا فقط ف  اةك مم وما فلما   م اي من ممحاات ممااملةا، 
حل  لهوج ان للضةع مثةى هةهم ممة لى الضةًا مةضة لاا فة  

 ماةاة   مال  :مم وما مم
إهم كانت م ل  ةا    ثاااا ماةومف   مة  اصةقا منايمةا فة   ا (

مم ومةا ممماةاةةة   مالةة   ا مء انشةةطا ، فةة  اةةةك ممحامةةا 
لهةةوج ان للضةةع ممةة لى مةضةة لاا فةة  مم ومةةا ممماةاةةة   
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مال  ، ومكن فقط اامق ة ممةهي لن ةز إمةد اةةك ممقا ة   
 ممثاااا.

  مم ومةا ممماةاةة   مالة   ز( إهم كان ممشلم موهةو ًم فة
لومةًا  183مم   او مم   اصى او ازل  فة  مهمو رةا  ةن 

ف  مم نا ممماملا مممةنلا. ف  هه  ممحاما فإن مقة مة ممة لى 
ممماحقةق فقةط مةةن انشةطا ممقة   مممةةؤ م  فة  اةةك مم ومةةا 
ممماةاة   مال  ، لهوج ان للضةع مةضة لاا فة  مم ومةا 

 ممماةاة   مال  .
انةةت مممكافةةنت  ةةن انشةةطا  فةة  مم ومةةا ممماةاةةة   هةةة( إهم ك

مال   م فو ا من مقلا ف  اةك مم وما ممماةاة   مال   
او احمةارا منش    معما او ةا    ثاااا اقع فة  اةةك مم ومةا 
ممماةاةةة   وازلةة  فةة  مم ةةنا ممماملةةا  ةةةد ثالثةةلن امةةع 

او ما لةا مرا اامةمةا ممصةلنلا او  (  واة ام لك 31111)
  ةو لا.مم
 

اشةةمى  اةةاة  "مملةة مات مممرنلةةا" اوهةة  لةةام مانشةةطا  -2
ممم اقةا ف  مممهاات ممةةملا او ما الا او ممقنلا او مما اولةا 
او مماةةلملا وكهمك مانشةطا ممم ةاقةا مماة  لزمومرةا ماطاةاء 
ومممحةةةامون ومممرن  ةةةون ومممةمةةةاةلون واطاةةةاء ما ةةةنان 

 ومممحا اون.
 
 (15المادة )

 ت الشخصية غير المستقلةالخدما
( و 19( و )18( و )17( و )16مع م م ةا  احكةاا مممةوم  ) -1
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( فإن مم وماز وماهوة ومممكافنت مممماثةا مماة  21( و )21)
الضةع  -فلما لاةةق اويلقةا  -لكا ارا مقلا ف   وما ماةاة   

مةض لاا فقط ف  اةك مم وما، ما مةا اةاا مزمومارةا فة  مم ومةا 
ال  ، وف  اةك ممحاما لهوج ان الضع مثى هةه  ممماةاة   م

 مممكافنت مممكا اا مةض لاا ف  اةك مم وما مال  .
(، فةةإن مممكافةةنت مماةة  1 ةةةد ممةة غا مةةن احكةةاا ممققةة   ) -2

لكا ارا مقلا ف   وما ماةاة   فلما لاةةق اويلقا لاا مزمومارا 
ا ف  مم وما ممماةاة   مال  ، الضع مةض لاا فقط ف  مم ومة

 ( ف  ممحاما ممااملا:1ممماةاة   مممهكوة  ف  ممقق   )
ا( إهم كان ممم اقل  موهو ًم ف  مم وما مالة   ممة   او ممة   

لومةًا فة  مم ةنا ممماملةا  183ا ااهاوج ف  مهمو را  ةن 
 مممةنلا.

وان اكون مممكافنت م فو ةا مةن ةاةى صةاحز  مةى   ز(
 غل  مقلا ف  مم وما مال   او نلااا  ن .

وان ا اكةةون مممكافةةنت ةةة  احمةارةةا منشةة    معمةةا او   هة(
 ةا    ثاااا لمةكرا صاحز ممةمى ف  مم وما مال  .

 ةةةد ممةة غا مةةن ماحكةةاا مم ةةااقا فةة  هةةه  مممةةا  ، فةةإن  -3
فلمةا لاةةةق اويلقةا امةاةل  ةةد مةان  -مممكافنت مممكا اا 

لهةوج ان الضةع  - قلنا او طةاع   اةمةى فة  ممنقةى ممة وم 
ض لاا ف  مم وما ممماةاةة   مماة  لوهة  فلرةا م كةز مم مة  مة

 ممقةة  او مممكاز مم علل مةمش وع.
 
 (16المادة )

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
ااةةةاز ا ضةةاء مهةةةل مم مة  ومممةة فو ات مممماثةةةا مماةة       
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لكا ارا مقلا ف   وما ماةاة   اصةقا   ضةوًم فة  مهةةل إ مة  
ممماةاةةة   مالةة  ، لهةةوج إلضةةا را شةة كا مقلمةةا فةة  مم ومةةا 

 مةض لاا ف  اةك مم وما ممماةاة   مال  .
 
 (17المادة )

 الفنانون والرياضيون
(، فةإن ممة لى 15( و )14 ةد مم غا من احكةاا مممةا الن ) -1

اصقا  فنانًا فة  ممم ة ح -ممهي لكا ا  مقلا ف   وما ماةاة   
قا  مو ةةلقلًا او او مم ةةلنما او ممهم ةةا او مماةلقزلةةون او اصةة

مةن انشةطا  ممشلصةةلا مماة  لماة ةرا فة  مم ومةةا  -ةلاضةلاً 
ممماةاة   مال   لهةوج إلضةا   مةضة لاا فة  اةةك مم ومةا 

 مال  .
 ن ما ل احق  لى لاةةق ا نشطا شلصلا جمومرةا فنةان او  -2

ةلاض  اصقا  اةك وما لكن همك ممة لى مةقنةان او مم لاضة  
ك ممة لى و ةةد ممة غا مةن نق   ومكن مشلم آل ، فإن هم

( لهةوج إلضةا   مةضة لاا 15( و )14( و )7احكاا ممموم  )
ف  مم وما ممماةاة   مما  امت فلرا مزموما ممقنان او مم لاض  

 ماةك مانشطا.
 ةد مم غا من ماحكاا مم ااقا ف  هه  ممما  ، فةإن ممة لى  -3

ممةةهي لكا ةةا  ممقنةةانون ومم لاضةةلون مممقلمةةون فةة   ومةةا 
ة  ، من مماة ا انشطارا فة  مم ومةا ممماةاةة   مالة   ماةا

وفقًا ملطا ااةا ى ثقةاف  اةلن حكةوما  ممة ومالن ممماةاةة الن، 
 لةقد من ممض لاا ف  اةك مم وما مال  .

 (18المادة )
 معاشات التقاعد
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( فةةإن مةاشةةات مماقا ةة  19مةةع م م ةةا  احكةةاا مممةةا   ) -1
ممقلا ف   ومةا ماةاةة    ومممكافنت مال   مممماثةا مما  ا فع

 مقااى ويلقا  ااقا، الضع مةض لاا ف  اةك مم وما فقط.
( فةةإن مةاشةةات مماقا ةة  1 ةةةد ممةة غا مةةن احكةةاا ممققةة   ) -2

ومممةة فو ات مالةة   مممماثةةةا مماةة  اةة فةرا حكومةةا  ومةةا 
ماةاةةة   او  ةةةطارا مممحةلةةا وفقةةًا ممشةة وع مم  الةةا ممةامةةا 

ك مم ومةا، الضةع مةضة لاا فة  منياا ممضمان ماهاما   ماة
 اةك مم وما فقط.

 
 (19المادة )

 الخدمات الحكومية
ماهوة ومم وماز ومممكافنت مال   مممشاارا لةالع  ا(  -1

مةاش مماقا   مماة  اة فةرا  ومةا ماةاةة   او احة  اة ةامرا 
مم لا لا او  ةطاارا مممحةلا مق   مقااى ل مات ا مها ماةك 

ا او  ةةطاارا الضةع مةضة لاا فة  مم وما او اح  اة ةامر
 اةك مم وما فقط.

ومع همك فإن مثةى هةه  مم وماةز وماهةوة ومممكافةنت  ز(
مال   مممماثةا الضع مةض لاا فقط ف  مم ومةا ممماةاةة   
مال   إهم ا لت ممل مات ف  اةةك مم ومةا مالة   وكةان 

 ممق   مقلمًا ف  اةك مم وما وكهمك:
 اح  مومطنلرا. (1
لصاا مقلمًا ف  اةك مم وما فقط مغ ض ا  لا هه   او ما (2

 ممل مات.
اي مةةةاش اقا ةة  لةةاا  فةةة  مةةن ةاةةى، او مةةن امةةومى  ا(  -2

اوف ها،  وما ماةاة   او اح  اة امرا مم لا لا او  ةطاارا 
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مممحةلا مق   فلما لاةةق ال مات ا مها ماةك مم وما او ممق ا 
 فقط.او مم ةطا للضع مةض لاا ف  اةك مم وما 

ومع همك فإن مةاش مماقا   ههم للضةع مةضة لاا فة   ز(
مم وما ممماةاة   مال   فقط إهم كان ممق   مومطنةًا ومقلمةا 

 ف  اةك مم وما مال  .
(  ةةةد 18( و )17( و )16( و )15انطاةةق احكةةاا مممةةوم  ) -3

مم وماةةز وماهةةوة ومممكافةةنت مالةة   مممشةةاارا ومةاشةةات 
مات اةةا ا  لارةةا اةمةةى ازمومةة   ومةةا مماقا ةة  فلمةةا لاةةةةق الةة 

 ماةاة   او اح  اة امرا مم لا لا او  ةطاارا مممحةلا.
 
 (21المادة )

 المعلمون والباحثون
مكافنت ممق   ممهي لكون )او كان( مااش   ةاى جلاةا   وما      

ماةاة   مقلمًا ف  مم وما ممماةاة   مال  ، وممهي لكون موهةو ًم 
اواً اغة ض ا ا ة  هةو مماةةةلا او إمقةاء  ف  مم ومةا مممةهكوة 

محاض مت او إه مء ااحةا  فة  هامةةا او كةلةا او م ة ةا او 
مؤ  ا اةةلملا او مؤ  ةا ااحةا   ةملةا اةاة ع ارةا حكومةا 
مم وما مممهكوة  اواً ، وممم ةاةما مةن ةلامة  ا نشةطا مماةةةلا او 
مممحاضةة مت او مااحةةا  اةةةك ا الضةةع مةضةة لاا فةة  مم ومةةا 

هكوة  اواً مم   ثال   نومت من اةاةلت وصةوم  ماوى إمةد ممم
 مم وما مممهكوة  اواً.

 
 (21المادة )

 الطالب
ممم فو ات مما  ل اةمرا طامز او ماة ةز مرنة  او  ةا ي  -1

وممهي لكون )او كان( مااش   ةاى جلاة   ومةا ماةاةة   مقلمةًا 
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وة  اواً ف  مم وما ممماةاة   مال   ولاومه  ف  مم وما مممهك
فقط مغ ض اةةلمة  او ا ةلاة ، هةه  مممة فو ات مماة  اكةون 
مغ ض مةلشا  او اةةلم  او ا ةلاة  ا الضةع مةضة لاا فة  
اةك مم وما اش ط ان اكون هه  ممم فو ات ناشعا من مصا ة 

 لاة  اةك مم وما.
فلما لاةةق ااممنا، ومممنا مم ةم لا ومممكافنت من ويلقا ا  -2

( فإن ممطامز او ممما ةز مممرن  او ممةةا ي 1)اغطلرا ممقق   
( م  ممحةق الضةًا اثنةاء اةةلمة  او 1ممومة  اة لق  ف  ممقق   )

ا ةلا  ف  نقل مم قاءمت او ممالقلضات او ممح ملات فلمةا 
 لاةةق اامض معز ممماوف   مةمقلملن ف  مم وما مما  لزوةها.

 
 (22المادة )

 الدخل اآلخر

ف   وما ماةاة   ومما  مةا ااناومرةا مممةوم  انو  مم لى ممقلا  -1

مم ااقا من هه  مااقاةلا الضع مةض لاا ف  اةك مم وما فقةط 

 النما كان منشؤها.

الالع مم لى من  -(  ةد مم لى 1ا انطاق احكاا ممقق   ) -2

( مةن مممةا   2مممماةكات غل  مممنقومةا مممحة    فة  ممققة   )

قلمةةا فةة   ومةةا ماةاةةة   إهم كةةان م ةةاةا همةةك ممةة لى م -(6)

ولماةل  مالً ف  مم وما ممماةاة   مال   مةن لةالى منشة   

 معما اوه  فلرا، او لةؤ ي فة  اةةك مم ومةا مالة   لة مات 

شلصةةلا م ةةاقةا مةةن ةا ةة   ثاااةةا فلرةةا، ولكةةون ممحةةق او 

مممماةكات مما  ل فع من اهةرا مم لى م ااطا فةةلًا امثةى هةه  

    ممثاااا. ف  مثى هةه  ممحامةا، اطاةق مممنش   مم معما او ممقا
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 ( وفقًا مةحاما.14( او ممما   )7احكاا ممما   )
 
 (23المادة )

 رأس المال
ةال ممماى ممممثى امماةكات غل  منقوما ومممشةاة إملة  فة   -1

( و ممممةوك ممقلا ف   وما ماةاة   ولوه  ف  مم وما 6ممما   )
اا فة  اةةك مم ومةا ممماةاة   مال   لهوج ان للضع مةضة ل

 ممماةاة   مال  .
ةال ممماى ممممثى امماةكات منقوما وممهي لشكى هزءًم مةن  -2

مماةكات نشاط منش    معما لمةكرا مش وع اااع م وما ماةاة   
ف  مم وما ممماةاة   مال   او ممممثى امماةكات منقوما ااةةق 

ومةةا اقا ةة   ثاااةةا ماةةومف   ممقةةلا فةة   ومةةا ماةاةةة   فةة  مم 
ممماةاةةة   مالةة   مغةة ض ا مء لةة مات شلصةةلا م ةةاقةا، 

 لهوج ان للضع مةض لاا ف  اةك مم وما ممماةاة   مال  .
ةال ممماى ممممثى ا قن او طاع مت لاا اشغلةرا فة  ممنقةى  -3

مم وم ، او ممممثى امماةكات منقومةا ااةةةق ااشةغلى مثةى هةه  
 ومةةا مم ةةقن او ممطةةاع مت، للضةةع مةضةة لاا فقةةط فةة  مم

ممماةاةةة   مماةة  لوهةة  فلرةةا مقةة  مم مة  ممقةةةة  او مممكاةةز 
 مم عل   مةمش وع.

الضع هملةع ممةناصة  مالة   م ا ةماى مقةلا فة   ومةا  -4
 ماةاة   مةض لاا ف  اةك مم وما فقط.

 
 (24المادة )
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 أساليب إزالة االزدواج الضريبي
 ااا إجمما ماج وم  ممض لا  كما لة : -1
 : ممةكا ممة الا مم ةو لاف  حاما مم ا( 
إهم مكا ز مقلا ف  ممممةكا ممة الا مم ةو لا  لةالً او مماةةك   

ةال مةةاى لهةةوج وفقةةًا احكةةاا هةةه  مااقاةلةةا ان للضةةع 
مةض لاا ف  ممصلن، اهلز ممممةكةا ممة الةا مم ةةو لا  ن عةه 
لصا ممماةغ ممم فوع ف  ممصلن كضة لاا محة    فة  مممةا   

اقاةلا من ممض لاا مممق وضةا فة  ممممةكةا ممثانلا من هه  ما
ممة الةةا مم ةةةو لا. ا لهةةوج ان لاهةةاوج ممماةةةغ ممملصةةوا 
ممهزء من ممض لاا  ةد همك مم لى او ةال ممماى مممحا ز 
وفقةةةًا مةنيمةةةا وممةةةةومعا ممضةةة لالا فةةة  ممممةكةةةا ممة الةةةا 

 مم ةو لا.
 

 : ف  حاما ممصلن ز(
ممممةكةةا ممة الةةا  إهم مكا ةةز مقةةلا فةة  ممصةةلن  لةةالً مةةن  

مم ةو لا فإن ماةغ ممضة لاا  ةةد همةك ممة لى مممة فوع فة  
ممممةكا ممة الا مم ةو لا وفقًا احكاا هه  مااقاةلا، لهوج ان 
للقض من ممض لاا ممصلنلا مممق وضا  ةةد هةهم مممقةلا. ا 
لهوج ان لاهاوج ممماةغ ممملقض ماةغ ممض لاا ممصلنلا  ةد 

ًا مةنيمةا وممةةومعا ممضة لالا فة  همك مم لى مممحا ةز وفقة
 ممصلن.

ممض معز مما  اا مم قةاء منرةا او القلضةرا وفقةًا انيمةا  -2
اشةةهلع ما ةةاثماة فةة  اي مةةن ممةة ومالن ممماةاةةة الن اةةة  ةةة  
 فةت اغ ض اطالق هه  ممما  . اطاق احكاا هه  ممقق   ممة   

  نومت اا ا من  نا   لان مقةوى هه  مااقاةلا. 11
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 (25دة )الما
 إجراءات االتفاق المتبادل

 نةةة ما لااةةةلن مشةةةلم ان إهةةة مءمت إحةةة   ممةةة ومالن  -1
ممماةاة الن او كةالرما اؤ ي، او  وع اؤ ي اامن ةاا مة  إمةد 
-فةة ض ضةة لاا ا ااقةةق مةةع احكةةاا هةةه  مااقاةلةةا، لمكنةة  

اص ع ممني   ةن و ةاعى مممةامهةا مممنصةوم  ةلرةا فة  
ان لةةة ض ةضةةلا   ةةةد  -لنمانيمةةا مممحةلةةا ماةةةك ممةة وما

مم ةةةطا ممملاصةةا مماااةةةا مة ومةةا ممماةاةةة   مماةة  لقةةلا فلرةةا. 
ولناغ    ض ممقضلا لالى ثةال   ةنومت مةن اوى إشةةاة 
اامه مء ممهي ا   إمد ف ض ممض لاا اما للامع احكاا هه  

 مااقاةلا.
لاةةةلن  ةةةد مم ةةةطا ممملاصةةا إهم اةة ا مرةةا ان ما اةة مض  -2

ا اكن ه  نق را ةا ة   ةةد مماوصةى إمةد حةى ما ةًم، وإهم م
م ض ، ان ا ةد هاه   ما ولا ممقضلا  ن ط لةق مااقةاق 
مممااةةا ى مةةع مم ةةةطا ممملاصةةا اام ومةةا ممماةاةةة   مالةة   
ار ع اهنز ف ض ممض لاا مما  الامع احكاا هه  مااقاةلا. 
ولنقه اي ماقاق لاا مماوصى إمل  اام غا مةن اي حة و  جمنلةا 

 ف  مانيما مممحةلا مة ومالن ممماةاة الن.ومة   

لاةلن  ةد مم ةطالن ممملاصةالن فة  ممة ومالن ممماةاةة الن  -3

ان ا ةلا  ن ط لق مااقاق مممااا ى فلما النرا إمةد اةهملى اي 

صةواا او شك لنش  ماةةقًا ااق ةل  او اطالةق هةه  مااقاةلةا. 

مضة لا  فة  ولهوج الضًا ان ااشاوةم مةًا ممغةاء ماج وم  م

 ممحاات مما  ما ا   ف  هه  مااقاةلا.
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لهةةوج مة ةةةطالن ممملاصةةالن فةة  ممةة ومالن ممماةاةةة الن ان  -4
ااصال ااةضرما من اهى مماوصى إمةد ماقةاق حةوى ممققة مت 

 مم ااقا.
 

 (26المادة )

 تبادل المعلومات

لاةلن  ةد مم ةطالن ممملاصةالن فة  ممة ومالن ممماةاةة الن  -1

ةومات ممض وةلا  ومًء مانقله احكاا هةه  مااقاةلةا ااا ى مممة

او مانقلةةه مانيمةةا مممحةلةةا مةةة ومالن ممماةاةةة الن ممماةةقةةا 

اامضةة معز مماةة  اغطلرةةا هةةه  مااقاةلةةا مةةا  ما ان فةة ض 

ممض لاا اةك ا لاةاةض مع احكاا هه  مااقاةلا. ولةاا ااةا ى 

اقاةلةةا. ( مةةن هةةه  ما1هةةه  مممةةومةةات  ون مماقلةة  ااممةةا   )

واةامى اي مةةوما ااةقاها مم ومةا ممماةاةة    ةةد انرةا  ة لا 

انقل ممط لقا مما  اةامى ارا مممةةومات مماة  احصةى  ةلرةا 

وفقًا انيمارا مممحةلا وا لهوج ممكشع  نرةا إا مةشةلام 

او مم ةةةطات )امةةا فةة  همةةك مممحةةاكا وماهرةةز  مم مةلةةا( 

انقلةه او إةامةا ممة  او  او مممةنللن اام اط او مماحصلى او مم

اح ل  ما اة مض فلمةا لاةةةق اامضة معز مماة  اغطلرةا هةه  

مااقاةلةةا وا ل ةةال ا هةةؤاء ماشةةلام او مم ةةةطات اةةةك 

مممةةومةةات إا مرةةه  ماغةة مض فقةةط ، ولهةةوج مرةةا كشةةع 

 مممةةومات ف  م موات محكما  اما او ف  احكاا ةضاعلا.
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( امةا لةؤ ي إمةد 1ممققة   ) ا لهوج ا ي حاى اق ل  احكاا -2
 اما لة :    إمزما  وما ماةاة   

انقلةةه إهةة مءمت إ مةلةةا ملامقةةا مةنيمةةا او مممماة ةةات  ا(
 مم مةلا ف  اةك مم وما او ف  مم وما ممماةاة   مال  .

اقةة لا مةةومةةات ا لمكةةن ممحصةةوى  ةلرةةا اموهةةز  ز(
مم ومةا  مانيما او مماةةلمات مم مةلا مممةاةا   فلرةا او فة 

 ممماةاة   مال  .
اق لا مةةومات من ش نرا كشع اي    لاةةق ااماهاة   هة(

وما ماى وممصنا ا ومممةةامالت او ما ة مة مماهاةلةا او 
مممرنلا او ممةمةلات مماهاةلا او مةةومات ة  لكون ممكشةع 

  نرا ملامقًا مة لا ا ممةاما.
 
 (27المادة )

 نصليةأعضاء الهيئات الدبلوماسية والق
مامالاجمت ممماملا ممممنوحا ا ضاء مماةثةات مم اةوما ةلا       

او ممقنصةلا اموهز ممقوم   ممةامةا مةقةانون ممة وم  او اموهةز 
 احكاا ماقاةلات لاصا من اا ث  اره  مااقاةلا.

 
 (28المادة )

 النفاذ

الط  كى  ومةا ماةاةة   مم ومةا ممماةاةة   مالة   ة  اة   -1

وما لا ة اا اكماى ممه مءمت ممنياملا ممالجمةا ممقنومت مم اة

م لوى هه  مااقاةلا حلز ممنقاه . واصاا هةه  مااقاةلةا نافةه  

مةم   ماومةد منةه مملةوا ماوى مةن ممشةر  ممثةان  ممةهي لةة  
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 ممشر  ممهي اا فل  مالطاة مالل .

 اصاا احكاا هه  مااقاةلا نافه  مةم   ماومد: -2

مض معز ممم اقطةا  ن  مممناع،  ةةد ممماةامغ فلما لاةةق اا ا(

ممم فو ا ف  او اة  مملوا ماوى من شر  لنةال  مةن مم ةنا 

 ممملال لا مما  اة  مم نا مما  اصاحت فلرا مااقاةلا نافه .

فلما لاةةق اامضة معز مالة    ةةد ممة لى وممضة معز  ز(

 ةد ةال ممماى،  ةد ممض معز مممق وضا  ةن اي فاة   

ا ا فة  او اةة  مملةوا ماوى مةن شةر  لنةال  مةن ض لالا ا

مم نا ممملال لا مما  اة  مم نا مما  اصاحت فلرا مااقاةلةا 

 نافه .
 
 (29المادة )

 اإلنهاء

ايى هه  مااقاةلا نافه  مممقةوى ممة   غلة  محة    ولهةوج  -1

اي من مم ومالن ممماةاة الن إنرةاء هةه  مااقاةلةا، مةن لةالى 

 لا اوم طا إشةاة لط  اطةز ممنرةاء فة  ممقنومت مم اةوما

لونلةةو مةةن اي  ةةنا ملال لةةا اةةة  لمةةل  31مو ةة  ا لاةةة   

  نومت من مم نا مما  اصاحت فلرا مااقاةلا نافه .

 ف  مثى هه  ممحاما فإن هه  مااقاةلا ااوةع  ن ممنقاه: -2

اامن ةةاا مةضةة معز ممم ةةاقطةا  نةة  مممناةةع،  ةةةد ممماةةامغ  ا(

و ةاى مملوا ماوى من لنال  من مم نا ممماملا ممم فو ا ف  ا
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 ممااملا مة نا مما  اا فلرا اق لا ممشةاة.

اامن اا مةض معز مالة    ةةد ممة لى  ةن اي  ةنا  ز(

ض لالا اا ا فة  او اةة  مملةوا ماوى مةن لنةال  مةن مم ةنا 

 ممماملا ممااملا مة نا مما  اا فلرا اق لا ممشةاة.

ةةةاا ممموةةةةان ا نةةا ، مممقوضةةان ح ةةز إثاااةةًا ممةةا اقةة ا      

 ماصوى، ااوةلع هه  مااقاةلا.
هةةة 23/12/1426( ااةةاةلت ماثنةةلن حةة ةت فةة  لةةوا )      

( مةن ن ةلالن اصةةلالن اكلن) ا ف  م لنا23/1/2116مممومفق 
اامةغةةات ممة الةةا وممصةةلنلا وممنهةلزلةةا ، وهملةةع ممنصةةوم 

ق ةل  لةاة  اةامنم ما اولا ممحهلا. وف  حاى مالاالع فة  مما
 ممنهةلزي.

 
 ن حكوما ممممةكا ممة الا 

 مم ةو لا
 وجل  ممماملا

 
 إا مهلا ان  ا ممةزلز ممة اع

 ن حكوما همروةلا ممصلن 
 ممشةالا

م ل   اا مممصةحا ممةاما 
 مةض معز

 
 شوي شو ةلن 
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 بـروتـوكـول
 

 نةةة  اوةلةةةع ماقاةلةةةا ماهنةةةز ماج وم  ممضةةة لا  اشةةة ن 
لى و ةةةةد ةال مممةةةاى وممنةةةع ممارةةة ز ممضةةة معز  ةةةةد ممةةة 

الن حكوما ممممةكةا ممة الةا ، ، مما  اا مت ههم مملوا  ممض لا 
وحكومةةا همروةلةةا ممصةةلن ممشةةةالا ومفةةق ممموةةةةان  مم ةةةو لا

ا نا  الضًا  ةةد ان اشةكى ماحكةاا ممااملةا هةزءًم ا لاهةزا مةن 
 مااقاةلا.

 7أوالً: إضافة: لمادة 
 مةاى" ،  ون ماةاصةاة  ةةد همةك ، ا( اشمى  ااة  "اةااح ما

مم لى مممكا ز من ممصةنا ا ومماهةاة  وما مةاى مممصة فلا 
ومما ملن واق لا ممل مات. ومع همك فةإن ممة لى مممكا ةز مةن 
مملة مات ممشلصةلا ممم ةةاقةا لةاا مماةامةى مةةة  وفقةًا احكةةاا 

 (.14ممما   )
نشةطا ز( اطاق كى  وما ماةاة   نيامرةا مممحةة  فلمةا لاةةةق ا 

 مما ملن
 24ثانيًا: إضافة: لمادة 

ف  حاما ممممةكا ممة الا مم ةو لا ، من اؤث  ا املز إجممةا 
ماج وم  ممضةةة لا   ةةةةد نيةةةاا هاالةةةا ممزكةةةا  فلمةةةا لاةةةةةق 

 ااممومطنلن مم ةو للن.
إثاااةةًا ممةةا اقةة ا ةةةاا ممموةةةةان ا نةةا ، مممقوضةةان ح ةةز 

 ماصوى، ااماوةلع  ةد ههم مما واوكوى.
مممومفةق  هةة23/12/1426 ( اااةلتماثنلن  ف  لوا )ح ة 

 ا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  م لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا23/1/2116
( مةةن ن ةةلالن اصةةةلالن اامةغةةات ممة الةةا وممصةةلنلا اكةةلن  ) 

وممنهةلزلةةا ، وهملةةع ممنصةةوم ما ةةاولا ممحهلةةا. وفةة  حةةاى 
 مالاالع ف  مماق ل  لةا  اامنم ممنهةلزي.
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 ن حكوما ممممةكا ممة الا 

 مم ةو لا
 ماملا وجل  مم
 

 إا مهلا ان  ا ممةزلز ممة اع

 ن حكوما همروةلا ممصلن 
 ممشةالا

م ل   اا مممصةحا ممةاما 
 مةض معز

 
 شوي شو ةلن

 


