
 

 

 

 

 

 

 

 

 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومـة ماليـزيــا

 لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب

 على الدخل

 ولمنع التهرب الضريبي
 



 1 

 

 اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية 

 وحكومة ماليزيا
لتجنب االزدواج الضريبي في شأن 

 الضرائب على الدخل
 نع التهرب الضريبيولم

 
إن حكومةةا ممممةكةةا ممة الةةا مم ةةةوملا وحكومةةا م مل لةة    

رغاا منهم  في إاة م  مفا يلةا مفبنةال موامومل ممبة لاي فةي 
 شأن ممب مئال عةى مممخل وممنع ممفه ال ممب لاي،

 يم إفاقف  عةى م  لةي:
 

 (1المادة )
 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

مألشةةخ ا مممقلمةةلن فةةي إحةةم  فطاةةه هةةالت موفا يلةةا عةةةى 
 مممومفلن مممفة يمفلن أو في كةفلهم .
 

 (2المادة )
 الضرائب التي تشملها االتفاقية

فطاةةه هةةالت موفا يلةةا عةةةى بةة مئال ممةةمخل ممما وبةةا  -1
ممصةحا كل موما مفة يمة أو أي  مه  مم ل  لا أو  ةةط فه  
مممحةلةا أو هلئ فهةة  موعفا رلةةا ممة مةا اصةة ع ممن ةة  عةةن 

  لقا ف به .ط
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فةم من ممب مئال عةى مممخل بملع ممب مئال ممما وبا  -2
عةةةى إبمةة مي ممةةمخل، أو عةةةى عن صةة  ممةةمخل امةة  فلهةة  
ممب مئال عةى مممك  ال ممن فبةا مةن ممفصة ع فةي مةكلةا 

 ممممفةك ت مممنقوما أو غل  مممنقوما.
 -ممب مئال ممح ملا ممفي فطاه عةله  هالت موفا يلا هي: -3

 مةممةكا ممة الا مم ةوملا:ا من اا  أ(
 مم ك ة. -1
بةة لاا ممةةمخل امةة  فلهةة  بةة لاا م ةةف م ر مم ةة ا  -2

 ممطالةي.
 )لش ر إمله  فلم  اةم اة "ممب لاا مم ةوملا"(.  
 ا من اا مم مل ل : ال(
 ب لاا مممخل. -1
 ب لاا مخل مماف ول. -2
 )لش ر إمله  فلم  اةم اة "ممب لاا ممم مل لا"(. 

هالت موفا يلا ألبً  عةى أي ب لاا مم  ةا أو  فطاه أحك   -4
مش اها في بوه ه  فا ض اةم ف رلخ فويلع هةالت موفا يلةا 
إب فًا إمى ممب مئال ممح ملا أو اموً منه . وفاةغ كةل  ةةطا 
مخفصةةةا فةةةي ممةةةمومفلن مممفة يةةةمفلن مم ةةةةطا مألخةةة   
 ا مف لل مت ممبوه لا ممفي أمخةت عةى أن مفه  ممب لالا.

 
 (3) المادة

 تعريفات عامة
ألغ مض هالت موفا يلا، م  م  لقفض  ل ه ممةنا خة ع  -1

 المك:
أ ( لةني مصطةح "ممممةكا ممة الا مم ةوملا" إيةل  ممممةكةا 
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ممة الا مم ةةوملا ولشةمل المةك مممنة طه مموميةةا خة رل 
مممل ت مإليةلملةا ممفةي فمة رل ممممةكةا ممة الةا مم ةةوملا 

طاق ت مموميةةا فحةت ف افهة  عةى مل هه  وي ع اح ه  ومم
ومومرمهةة  ممطالةلةةا حقةةوه مم ةةل مة ومموولةةا امقفبةةى 

 ن  مه  وممق نون مممومي.
لةني مصطةح "م مل لة " أية مل  إفحة م م مل لة ، وممملة ت  ال(

مإليةلملا مم مل لة  وية ع اح هة  وممطاقة ت مموميةةا فحةت 
ف افهةة  ولشةةمل أي منطقةةا فمفةةم فلمةة  ورمي حةةموم ممملةة ت 

ملا مم مل لة  وية ع اح هة  وممطاقة ت مموميةةا فحةت مإليةل
ف اا م ل هالت مممنطقا ممفي حممت أو يةم فحةمم فلمة  اةةم 
وفقةةً  مقةةومنلن م مل لةة  وطاقةةً  مةقةة نون ممةةمومي كمنطقةةا 
مم مل لةةة  حقةةةوه  ةةةل ملا فلهةةة  ألغةةة مض م فكشةةة ع 

 وم ف  ل مممومرم ممطالةلا ممحلا وغل  ممحلا.
فة يةةمة" و "مممومةةا مممفة يةةمة فةنةةي عا رفةة  "مومةةا م  بة(

مألخ  " ممممةكا ممة الا مم ةوملا أو م مل ل  اح ال مة  
 لقفبله  ل ه ممنا.

لشمل مصطةح "شةخا" أي فة م، أو أي شة كا أو أي  م(
كل ن آخ  من مألشخ ا امة  فةي المةك مممومةا وأي ة مه  
مم ل  لا أو  ةط فه  مممحةلا وهلئ فه  موعفا رلةا ممة مةا 

 ئفم ن ومممؤ   ت.وصن مله مإل
لةنةةةي مصةةةطةح "شةةة كا" أي شةةةخا الي صةةةاا  هة(

معفا رلا أو أي كلة ن لة مةل عةةى أنةه شةخا الو صةاا 
 معفا رلا ألغ مض ممب لاا.

فةني عا رف  "مش وع فة اع ممومةا مفة يةمة" و "مشة وع  و(
فة اع مةمومةةا مممفة يةةمة مألخةة  " عةةةى ممفةةوممي مشةة وعً  
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ً  لا ش ت مقل  ا مموما لا ش ت مقل  اموما مفة يمة ومش وع
 مممفة يمة مألخ  .

 لةني مصطةح "مومطن": ا(
أي ف م ح ئ  عةى بن لا ممممةكا ممة الةا مم ةةوملا  -1

 أو مومطنا م مل ل .
أي شخا ي نوني أو ش كا فب من أو بمةلا ف فمم  -2

 المك مموبع من مألن ما ممن فالة في موما مفة يمة.
ل ا ةةالنا أو طةة ئ ة فةنةةي عاةة رة "نقةةل مومةةي" أي نقةة حةةة(

لفومى فش لةه  مشة وع لوبةم م كة  إممرفةه مماةةةي فةي 
موما مفة يمة م  عمم ممح وت ممفي لف  فله  فش لل مم النا 
أو ممط ئ ة فقةط اةلن أمة كن فقةع ممخةل مممومةا مممفة يةمة 

 مألخ  .
 لةني مصطةح "مم ةطا مممخفصا":  ط(

مم ملةةا ا من ةةاا مةممةكةةا ممة الةةا مم ةةةوملا وامرة م -1
 ولم ةه  وال  ممم ملا أو مم ةه ممماوض.

 ا من اا مم مل ل ، وال  ممم ملا أو مم ةه ممماوض. -2
عنةةم فطالةةه هةةالت موفا يلةةا فةةي أي ويةةت مةةن ياةةل مومةةا  -2

مفة يمة فإن أي عا رة أو مصطةح م  ل م مةه فة لةع فلهة ، 
وم  م  لقفض  ةل ه ممةنا خة ع المةك، لكةون مةه مممةنةى 

ممويت اموبال ن ة   فةةك مممومةا فلمة  لفةةةه نا ه في المك 
ا مب مئال ممفةي فطاةه عةلهة  موفا يلةا، ولة بح أي مةنةى 
طاقً  مألن ما ممب لالا مممطاقا مفةك ممموما عةةى أي مةنةى 

مةةاةة رة أو مةمصةةطةح وفقةةً  مألن مةةا مألخةة   مفةةةك  ىمةطةة
 ممموما.
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 (4المادة )
 الـمقيـم

ة "مقةةل  فةةي مومةةا ألغةة مض هةةالت موفا يلةةا فةنةةي عاةة ر -1
مفة يةةمة" أي شةةخا لخبةةع وفقةةً  ألن مةةا فةةةك مممومةةا 
مةب لاا فله  ا اال  كنه أو إي مفه أو محةل إممرفةه أو أي 
مةل ر آخ  الي طالةا مم  ةا. كم  فشمل ألبً  فةك ممموما أو 
ألً  من أي  مه ، أو  ةط فه  مممحةلةا أو هلئ فهة  موعفا رلةا 

 ممة ما.
( مقلمةً  فةي كةفة  1قً  ألحكة   مماقة ة )عنمم  لكون ف م وف -2

 مممومفلن مممفة يمفلن فإن وبةه عنمئال لفحمم ك آلفي:
لةم مقلمً  فقط في ممموما ممفةي لفةومف  مةه  ةكن ممئة   أ( 

اه . فإن فومف  مه  كن ممئ  في كةف  ممةمومفلن فلةةم مقلمةً  
فقةةط فةةي مممومةةا مممفة يةةمة ممفةةي فكةةون فلهةة  ع ي فةةه 

 فص ملا أو ه )م ك  مممص مح ممحلولا(.ممشخصلا وموي
إالم م  لكن ممكنً  فحملم ممموما ممفي فله  م ك  مصة محه  ال(

ممحلولا أو م  لفومف  مه  كن ممئة  فةي أي مةن ممةمومفلن، 
 فلةم مقلمً  فقط في ممموما ممفي فله   كنه مممةف م.

إالم ك ن مه  كن مةف م في كةف  مممومفلن أو م  لكن مه   بة(
ف م في أي منهم ، لةم مقلمً  فقط في مممومةا ممفةي  كن مة

 لكون مومطنً  فله .
إالم ك ن مومطنً  في كةف  مممومفلن أو م  لكن مومطنً  في أي  م(

منهمةةة ، فف ةةةوي مم ةةةةطف ن مممخفصةةةف ن فةةةي ممةةةمومفلن 
 مممفة يمفلن ممموبوع ا وفا ه مممشف ك.

( 1ق ة )وفقً  ألحك   مما -غل  مما م-عنمم  لةم شخا م   -3
من هالت ممم مة، مقلمً  في كةف  مممومفلن مممفة يمفلن فإنةه لةةم 
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 مقلمً  فقط في ممموما ممفي لوبم فله  م ك  إممرفه مماةةي.
 

 (5المادة )
 المنشأة الدائمة

ألغ مض هالت موفا يلةا، فةنةي عاة رة "مممنشةأة ممممئمةا"  -1
مممقةة  مم  اةةت مةةمةةل ممةةالي لةةف  مةةن خ مةةه م مومةةا نشةة ط 

 ممش وع كةلً  أو ب ئلً .م
 فشمل عا رة "مممنشأة ممممئما" اوبه خ ا: -2

 م ك  مإلممرة. أ(
 ف ع. ال(
 مكفال. بة(
 مصنع. م(
 ورشا. هة(
 أي مك ن و فخ مل مممومرم ممطالةلا. و(

 فشمل عا رة "مممنشأة ممممئما" ألبً : -3
مويع ان ي أو إنش ي ، أو مشة وع فبملةع أو ف كلةال ، أو  أ(

إش مفلا مفةةقا اهة ، مكةن اشة ط أن ل ةفم  م ةل أعم ل 
هالم مممويع أو مممش وع أو فةك مألعم ل ممةمة ف لةم عةةى 

  فا أشه .
فوفل  خمم ت ام  فله  ممخمم ت مو فش رلا من يال   ال(

مش وع مةن خة ل مةو الن أو عة مةلن آخة لن لةو اه  
مممش وع مهالم مم ة ض، اشة ط أن ف ةفم  مألعمة ل مةن 

مش وع نا ةه أو ممشة وع مة فاط اةه( فةي هالم ممنوع )مة
ممموما مممة أو ممم ف لم فةي مبموعهة  عةةى  ةفا أشةه  

 خ ل أي ممة م ني عش  شه ًم.
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عةى مم غ  من مألحك   مم  اقا في هالت مممة مة، و فشةمل  -4
مممنشةةأة ممممئمةةا مممكةة ن مم  اةةت مةةمةةل ممةةالي ل ةةفخم  فقةةط 

 م  ض أو أك   من مألغ مض مآلفلا:
مم  ممف ةهل ت فقةط م ة ض فخة لن أو عة ض أو م ةفخ أ(

 فورلم مم ةع أو مماب ئع ممفي لمةكه  مممش وع.
موحفا   امخ ون مةن مم ةةع أو ممابة ئع ممفةي لمةكهة   ال(

 مممش وع م  ض ممفخ لن أو ممة ض أو ممفورلم فقط .
موحفا   امخ ون من مم ةع أو مماب ئع ممفي لمةكه    بة(

 مبا من يال مش وع آخ .مممش وع فقط م  ض مممة 
موحفا   امق    اةت مةةمةل فقةط م ة ض شة مي  ةةع أو  م(

 اب ئع أو بمع مةةوم ت مةمش وع.
موحفا   امق    ات مةةمل فقةط م ة ض مإلعة ن أو  هة(

مفةةوفل  مةةومةة ت أو مةاحةةم ممةةمةةي أو ألعمةة ل مشةة اها 
 المت طالةا فحبل لا أو م  عمة مةمش وع.

( إالم ك ن شخا 2( و )1مماق فلن ) عةى مم غ  من أحك   -5
خ ع مموكلل مممفمفع اوبع م ةفقل وممةالي فنطاةه عةلةه -

لةمل في إحم  مممومفلن نل اا عن مش وع ف اع  -(6مماق ة )
مةموما مألخة  ، فةإن هةالم مممشة وع لةفاة  أن مملةه منشةأة 
ممئما في ممموما مممالكورة أووً فلم  لفةةه األةا أعمة ل لقةو  

 ا مةمش وع، إالم ك ن ممشخا:اه  المك ممشخ
ممله ص حلا ولم ر ه  اشكل مةف م في ممموما مممةالكورة  أ(

أووً إلاةة م  ممةقةةوم ا  ةة  مممشةة وع، مةة  مةة  فكةةن هةةالت 
( وممفةي 4مألعم ل مقصورة عةى فةك ممومرمة في مماق ة )

إالم فمت ما ش فه  من خة ل مقة    اةت مةةمةل و فبةةل 
ممئما امقفبى أحكة   فةةك هالم مممق  مم  ات مةةمل منشأة 
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 مماق ة.
أو ملل ممله م ل هالت ممص حلا، مكن لحةفا  اشةكل   ال(

مةف م فةي مممومةا مممةالكورة أووً امخة ون مةن مم ةةع أو 
مماب ئع ممفةي لمةكهة  مممشة وع ممةالي لنبة  منةه اصةاا 
منف مةةا ممطةالةة ت ولةةورم مم ةةةع أو ممابةة ئع نل اةةا عةةن 

 مممش وع.
ما مفة يمة منشةأة ممئمةا فةي مممومةا و لةم أن ممش وع مو -6

مممفة يةةمة مألخةة   ا ةةاال م مومفةةه مةةمةةل فةةي فةةةك مممومةةا 
مألخ   فقط عن ط له  م  ر أو وكلةل عة   ا مةمومةا أو 
أي وكلةةل آخةة  الي وبةةع م ةةفقل، اشةة ط أن لةمةةل م ةةل 

 هؤوي مألشخ ا ا أل ةوال مممةف م مةمةه .
عةى ش كا  إن كون ش كا مقلما في موما مفة يمة ف لط  -7

أو م لط  عةلهة  مةن ياةل شة كا مقلمةا ا ممومةا مممفة يةمة 
مألخ  ، أو ف مول عم ً في فةك ممموما مألخ   ) ومي من 
خ ل منشأة ممئما أو غل ه (، فإن المك مموميع في حةم المفةه 

 و لبةل ألً  من ممش كفلن منشأًة ممئمًا مةش كا مألخ  .
 (6المادة )

 المنقولةالدخل من الممتلكات غير 
ممةةمخل ممةةالي لحصةةل عةلةةه مقةةل  فةةي مومةةا مفة يةةمة مةةن  -1

ممفةك ت غل  منقوما )ام  فةي المةك ممةمخل مةن مم رمعةا أو 
م ف  ل مم  ا ت( ممك ئنا في ممموما مممفة يمة مألخ   لبوا 

 إخب عه مةب لاا في فةك ممموما مألخ  .
مهة  لكون مةا رة "ممممفةك ت غل  مممنقوما" مممةنى ممومرم  -2

وفقةةً  ألن مةةا مممومةةا مممفة يةةمة ممفةةي فوبةةم اهةة  ممممفةكةة ت 
مممةنلا، وعةى أي ح ل، فةإن ممةاة رة فشةفمل عةةى مممةكلةا 
مممةحقةةةا ا مممفةكةةة ت غلةةة  مممنقومةةةا ومم ةةة وة ممحلومنلةةةا 
ومممةةةممت ممم ةةفخمما فةةي مم رمعةةا وم ةةف  ل مم  اةة ت 
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ةقةا وممحقوه ممفةي فطاةه اشةأنه  أحكة   ممن ة   ممةة   مممفة
امةكلا مألرمبي، ولةم ألبً  مةن ممممفةكة ت غلة  مممنقومةا 
حةةه مونفاةة ع ا مممفةكةة ت غلةة  مممنقومةةا وممحقةةوه فةةي 
ممممفوع ت مممف ل ة أو مم  افا مق ال مو ف  ل أو ممحه في 
م ف  ل ممف  ا ت مممةمنلا ومممصة مر ومممةومرم ممطالةلةا 
ن مألخةةة  ، وو فةةةةم مم ةةةان وممقةةةومرال وممطةةة ئ مت مةةة

 ممممفةك ت غل  مممنقوما.
( عةى ممةمخل ممنة فم مةن م ةفخمم  1فطاه أحك   مماق ة ) -3

ممممفةكة ت غلةة  مممنقومةةا اصةةورة ما شةة ة أو فأبل هةة ، أو 
 م ف  مه  اأي شكل آخ .

( عةةةى ممةةمخل مةةن 3( و )1فطاةةه ألبةةً  أحكةة   مماقةة فلن ) -4
ممممفةكةة ت غلةة  مممنقومةةا ممشةة وع، وعةةةى ممةةمخل مةةن 

ك ت غل  مممنقوما ممم فخمما ألممي خةمم ت شخصةلا ممممفة
 م فقةا.

 
 (7المادة )

 أرباح األعمال
فخبع مألرا ح ممة ئةمة ممشة وع مومةا مفة يةمة مةبة لاا  -1

في فةك ممموما فقط، م  م  لا ش  مممش وع نش طً  في ممموما 
مممفة يمة مألخ   عن ط له منشأة ممئمةا فلهة . فةإن ا شة  

ممالكور آناً ، فإنه لبوا ف ض ممبة لاا مممش وع نش طً  ك 
عةى أرا ح مممش وع في مممومةا مممفة يةمة مألخة  ، ومكةن 
ا مقمر ممالي لمكن أن لن ال منهة  إمةى فةةك مممنشةأة ممممئمةا 

 فقط.
، عنمم  لا ش  مش وع فة اع  (3مع م مع ة أحك   مماق ة ) -2

ممومةةا مفة يةةمة نشةة طً  فةةي مممومةةا مممفة يةةمة مألخةة   عةةن 
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منشأة ممئما ي ئما فله ، فحمم كل موما مفة يمة أرا ح  ط له
فةك مممنشأة ممممئما عةى أ  ل مألرا ح ممفي لفويع فحقلقهة  
مو ك ن مش وعً  م فق ً لا شة  مألنشةطا نا ةه  أو أنشةطا 
مشةة اها فةةي مم ةة وع نا ةةه  أو فةةي  ةة وع مشةة اها، 
ولفة مل اصاا م فقةا فم مً  مع مممش وع ممالي لم ل منشأة 

 ممئما مه.
عنم فحملم أرا ح منشأة ممئما ل مح اخصة  مممصة وف ت  -3

مممفكاةةمة ألغةة مض أعمةة ل مممنشةةأة ممممئمةةا، امةة  فةةي المةةك 
 ومي فة  فكاةمه  مممص وف ت ممفنالاللا ومإلممرلا ممةموملا، 

في ممموما مممفة يمة ممفي فوبم فلهة  مممنشةأة ممممئمةا أو فةي 
ك ممخصة  ا من ةاا . ومكةن و ل ةمح ام ةل المةأي مك ن آخ 

)خ ع م  مفع مق ال  - إن وبمت -     أللا ما مغ ممفوعا 
م ف ممم ممناق ت مماةةلا( مةن ياةل مممنشةأة ممممئمةا مةمكفةال 
مم ئلل مةمشة وع أو ألي مةن مك فاةه مألخة   عةةى شةكل 
إف ومت أو ر و  أو ممفوع ت مم  ةا أخ   مق ال م فخمم  

  ، أو عةةى شةكل حقوه ا ميمت موخف مع أو حقةوه أخة 
عمةةووت مق اةةل أممي خةةمم ت مةلنةةا أو مق اةةل مإلممرة ، أو 
)فلم  عمم ح ما مممش وع مممص في( عةةى شةكل مخةل مةن 
مط ما ت ممملن فلم  لفةةه ا ألمومل مممق با إمةى م ةل هةالت 
مممنشأة ممممئما. وا مم ل و لؤخةال فةي موعفاة ر عنةم فحملةم 

ع م  مفع مق ال م ةف ممم أرا ح مممنشأة ممممئما ممما مغ )خ 
ةةل مةةن ياةةل فةةةك مممنشةةأة عةةةى  ممناقةة ت مماةةلةةا( ممفةةي فمحمق
ح  ال مممكفال مم ئلل مةمش وع أو أي من مك فاه مألخ   
عةةةى شةةكل إفةة ومت أو ر ةةو  أو مةةمفوع ت مم  ةةةا أخةة   
مق ال م فخمم  حقوه ا ميمت موخفة مع أو حقةوه أخة  ، 
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مةلنةا أو مق اةل أو عةى شكل عمووت مق اةل أممي خةمم ت 
مإلممرة ، أو )فلمةة  عةةمم ح مةةا مممشةة وع مممصةة في( عةةةى 
شكل مخل من مط ما ت ممملن فلم  لفةةه ا ألمومل مممق با 

 إمى مممكفال مم ئلل مةمش وع أو أي من مك فاه مألخ  .
و لن ةةال أي راةةح إمةةى منشةةأة ممئمةةا فةةي مومةةا مفة يةةمة  -4

ش مي  ةةع أو ابة ئع م فن مًم فقط إمى يل   مممنشأة ممممئما ا
 مةمش وع.

ألغ مض مماق مت مم  اقا، فحمم مألرا ح ممفي فن ال إمةى  -5
مممنشأة ممممئما ا مط لقا نا ه  ع مً  اةةم عة  ، مة  مة  لكةن 

 هن ك  اال وبله وك ع لا ر إفا ع ط لقا أخ  .
عنمم  فشفمل مألراة ح عةةى انةوم مةةمخل عومبةت اشةكل  -6

فا يلةا، فةإن أحكة   فةةك مناصل في مومم أخ   في هالت مو
 مممومم من ففأ   اأحك   هالت ممم مة.

 
 (8المادة )

 النقل البحري والنقل الجوي
فخبع مألرا ح ممن فبا من فشة لل  ةان أو طة ئ مت فةي  -1

ممنقل مممومي مةب لاا فقط في مممومةا مممفة يةمة ممفةي لوبةم 
 فله  م ك  مإلممرة مماةةي مةمش وع.

رة مماةةةي ممشة وع نقةل احة ي لقةع إالم ك ن م كة  مإلمم -2
عةى مفن  النا، فإنه لةم وميةةً  فةي مممومةا مممفة يةمة ممفةي 

 لقل  فله  مش ل مم النا.
( ألبةً  عةةى مألراة ح ممن فبةا مةن 1فطاه أحك   مماق ة ) -3

 مممش ركا في مفح م أو عمل مشف ك أو وك ما فش لل موملا.
 

 (9المادة )
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 المشروعات المشتركة
  :عنمم  -1

لش رك مش وع فة اع ممومةا مفة يةمة اصةورة ما شة ة أو  أ(
غلةة  ما شةة ة فةةي إممرة مشةة وع فةة اع مةمومةةا مممفة يةةمة 

 مألخ   أو في مم لط ة عةله أو في رأل م مه.
أو لش رك نال مألشخ ا اصورة ما شة ة أو غلة   ال(

ما ش ة في إممرة أو في مم لط ة عةى أو فةي رأل مة ل 
يةةمة وفةةي مشةة وع فةة اع مةمومةةا مشةة وع فةة اع ممومةةا مفة 

 مممفة يمة مألخ  .
وفي أي من ممح مفلن، إالم وبةت أو ف بت ش وط الن  

مممشةة وعلن فلمةة  لفةةةةه اة يفهمةة  ممفب رلةةا أو ممم ملةةا 
فخفةع عن فةك ممفي فكون الن مشة وعلن م ةفقةلن عةن 
اةبهم ، فإن ألا أرا ح كة ن مةن ممممكةن أن لحققهة  أي 

فكن هالت ممش وط ي ئمةا، ومكنةه مة  من مممش وعلن مو م  
لحققه  ا اال وبوم هالت ممش وط، لبوا إمرمبهة  بةمن 

 أرا ح هالم مممش وع وإخب عه  مةب لاا فاةً  مالمك.
 -إالم أمربت موما مفة يمة بمن أرا ح مشة وع فة اع مهة   -2

أرا ح مش وع ف اع مةمومةا  - وأخبةفه  مةب لاا وفقً  مالمك
ه  مةبة لاا فةي فةةك مممومةا مممفة يمة مألخة   فة  إخبة ع

مألخ  ، وك نت هالت مألرا ح ممممربةا  ةففحقه مةمشة وع 
 ممف اع مةموما مممفة يمة مممالكورة أووً مو ك نت ممشة وط اةلن 
مممش وعلن هةي ممشة وط المفهة  ممفةي فكةون اةلن مشة رلع 

إبةة مي ممفةةةملل  -عنمئةةال -م ةةفقةا، فةةةةى مممومةةا مألخةة   
مماة وض عةةى فةةك مألراة ح مممن  ال عةى ماةغ ممب لاا م

فةةي فةةةك مممومةةا. مفحملةةم م ةةل هةةالم ممفةةةملل لفةةةلن م معةة ة 
مألحكةةة   مألخةةة   مهةةةالت موفا يلةةةا، وففشةةة ور مم ةةةةطف ن 
مممخفصف ن في مممومفلن مممفة يةمفلن فلمة  النهة  مفةى معةت 
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 ممب ورة مالمك.
 
 (11المادة )

 أرباح األسهم
شة كا مقلمةا لبوا أن فخبع أرا ح مأل ه  ممفي فمفةه   -1

في مومةا مفة يةمة إمةى مقةل  فةي مممومةا مممفة يةمة مألخة   
 مةب لاا في فةك ممموما مألخ  .

ومةةع المةةك، لبةةوا ألبةةً  أن فخبةةع أراةة ح مأل ةةه  فةةةك  -2
مةب لاا في ممموما مممفة يمة ممفي فقل  فله  ممشة كا ممممفةةا 
مألرا ح ووفقً  من  مهة . ومكةن إالم كة ن ممم ةفة  هةو ممم مةك 

منفاع من أرا ح مأل ه  فإن ممب لاا ممما وبا لبةال أو مم
( مةةن إبمةة مي يلمةةا أراةة ح %5ففبةة وا خم ةةا ا مم ئةةا )

مأل ه . و فؤ   أحكة   هةالت مماقة ة عةةى خبةوع ممشة كا 
 مةب لاا فلم  لخفا ا ألرا ح ممفي فمفع منه  أرا ح مأل ه .

فةني عا رة "أرا ح مأل ه " كم  هةي م ةفخمما فةي هةالت  -3
 مة ممةةمخل مةةن مأل ةةه  أو أ ةةه  "مونفاةة ع" أو حقةةوه مممةة

"مونفا ع" أو أ ه  ممفةملن أو أ ه  مممؤ  لن أو ممحقةوه 
أو مممشة ركا فةي  -ممفي و فم ل مط ماة ت ملةون -مألخ   

مألرا ح، وكالمك مممخل من حقوه مممشة ركا مألخة   ممفةي 
فخبع مةنال مممة مةةا ممبة لالا م ةل ممةمخل مةن مأل ةه  

أن مةةا مممومةةا مممقلمةةا فلهةة  ممشةة كا مممواعةةا اموبةةال 
 مألرا ح.

( إالم ك ن ممم مك مممنفاع 2( و )1و فطاه أحك   مماق فلن ) -4
من أرا ح مأل ه  مقلمً  في موما مفة يمة ول مول عمة ً فةي 
مممومةةا مممفة يةةمة مألخةة   ممفةةي فقةةل  فلهةة  ممشةة كا ممممفةةةا 
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مة فله ، أو كة ن ألرا ح مأل ه  من خ ل منشأة ممئما موبو
لؤمي في فةك ممموما مألخ   خمم ت شخصلا م ةفقةا مةن 
ي عمة   افا فله ، وك نت مةكلةا مأل ةه  ممفةي مفةةت ا ةااه  
أرا ح مأل ه  م فاطا فةةلً  اهالت مممنشأة ممممئمةا أو ممق عةمة 

( أو ممم مة 7مم  افا. في م ل هالت ممح ما فنطاه أحك   ممم مة )
 ( وفقً  مةح ما.14)

إالم حققت ش كا مقلما في موما مفة يةمة أرا حةً  أو مخة ً  -5
مةن مممومةا مممفة يةةمة مألخة  ، فة  لبةةوا أن فاة ض فةةةك 
ممموما مألخ   أي ب لاا عةى أرا ح مأل ةه  ممفةي فةمفةه  
ممش كا إو اقمر م  لمفع من أرا ح مأل ه  هالت إمى مقل  في 

ممةكلةا ممفةي فةك ممموما مألخ   أو ا مقمر ممالي فكةون فلةه م
فمفع ا ةااه  أراة ح مأل ةه  م فاطةا مرفا طةً  فةةلةً  امنشةأة 
ممئما أو ي عمة   افا موبومة في فةك ممموما مألخ  . كم  و 
لبوا مه  ألبةً  أن فخبةع أراة ح ممشة كا غلة  مممواعةا 
مةب لاا حفى مو ك نت أرا ح مأل ه  ممممفوعةا أو مألراة ح 

أرا حً  أو مخ ً ن شئً  فةي  غل  مممواعا فم ل كةلً  أو ب ئل ً 
 فةك ممموما مألخ  .

 
 (11المادة )

 الدخل من مطالبات الدين
لبوا أن لخبع مممخل مةن مط ماة ت ممةملن ممن شة  فةي  -1

موما مفة يمة ومةمفوع ممقةل  فةي مممومةا مممفة يةمة مألخة   
 مةب لاا في فةك ممموما مألخ  .

ن مط ماة ت ومع المك، لبوا أن لخبع م ل هالم ممةمخل مة -2
ممملن مةب لاا في مممومةا مممفة يةمة ممفةي لنشةأ فلهة  وطاقةً  
من  مه ، مكن إالم ك ن ممم مك مممنفاع من مممخل من مط ما ت 
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ممةةملن مقلمةةً  فةةي مممومةةا مممفة يةةمة مألخةة   فلبةةال أن و 
( %5ففب وا هالت ممب لاا ممما وبا ن اا خم ا ا مم ئا )

 ممملن.من إبم مي ماةغ مممخل من مط ما ت 
( لةاةي ممةمخل مةن مط ماة ت 2ا م غ  من أحك   مماقة ة ) -3

ممملن ممن ش  في موما مفة يمة من ممب لاا فةي فةةك مممومةا 
 في ممح وت ممف ملا:

إالم ك نت ممبها ممممفةا مةمخل من مط ما ت ممملن هي  أ( 
حكوما فةك ممموما مممفة يمة أو أحم أي  مه  مم ل  ةلا أو 

 عفا رلا ممة ما أو  ةطا محةلا فله .إحم  هلئ فه  مو
أو إالم ك ن مممخل من مط ما ت ممملن ممفوع إمى حكوما  ال(

ممموما مممفة يمة مألخ   أو إمى أحم أي  مه  مم ل  لا أو 
إحم  هلئ فه  موعفا رلا ممة ما أو  ةةطا محةلةا فلهة  أو 
أي مؤ  ةة ت أو وك مةةا أو بهةةا ممةوكةةا ا مك مةةل مفةةةك 

أي ةة مه  مم ل  ةةلا أو إحةةم  هلئ فهةة   ممحكومةةا أو أحةةم
 موعفا رلا ممة ما أو م ةطا محةلا فله .

فةنةةي عاةة رة "ممةةمخل مةةن مط ماةة ت ممةةملن" كمةة  هةةي  -4
م فخمما في هالت ممم مة مممخل من مط ماة ت ممةملن مةن أي 
نةةوع  ةةومي فةة  فأملنهةة  اةة هن أ  و و ةةومي مهةة  ممحةةه فةةي 

 ا مةن مم ةنممت مممش ركا اأرا ح مممملن أ  و، واشكل خ
ممم ملا ممحكوملا، ومم نممت و ةنممت ممةملون امة  فةي المةك 
ممة ومت ممم فاطا ام ل هالت مم ةنممت ممم ملةا أو مم ةنممت 
أو  نممت ممملون. وو فةم ممب ميمت عن مممفة ت مممفأخ ة 

 مخ ً من مط ما ت ممملن ألغ مض هالت ممم مة.
كةةة ن ممم مةةةك  ( إالم2( و )1و فنطاةةةه أحكةةة   مماقةةة فلن ) -5

مممنفاةةع مةةن ممةةمخل مةةن مط ماةة ت ممةةملن، مقلمةةً  فةةي مومةةا 
مفة يمة ول مول عم ً في ممموما مممفة يمة مألخ   ممفي نشأ 
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فلهةة  ممةةمخل مةةن مط ماةة ت ممةةملن مةةن خةة ل منشةةأة ممئمةةا 
موبومة فله ، أو ك ن لؤمي في فةك ممموما مألخ   خةمم ت 

نت مط ماةا ممةملن شخصلا م فقةا من ي عمة   افا فله ، وك 
ممفي مفع عنه  مممخل من مط ماا ممةملن م فاطةا فةةلةً  اهةالت 

فنطاه مممنشأة ممممئما أو ممق عمة مم  افا. في م ل فةك ممح ما 
 ( وفقً  مةح ما.14)( أو ممم مة 7أحك   ممم مة )

لةم ممةمخل مةن مط ماة ت ممةملن ن شةئً  فةي مومةا مفة يةمة  -6
لمً  في فةك ممموما. ومع المةك عنمم  لكون ممشخا ممممفع مق

إالم ك ن ممشخا ممالي لمفع المك مممخل من مط ماة ت ممةملن 
 - ومي ك ن هةالم ممشةخا مقلمةً  فةي مومةا مفة يةمة أ  و -

لمةك في موما مفة يمة منشأة ممئما أو ي عةمة   افةا م فاطةا 
ا ممملونلا ممن ش  عنه  مممخل من مط ما ت ممةملن مممةمفوع، 

هالت مممنشأة ممممئمةا أو ممق عةمة مم  افةا،  ونفحمل المك مممخل
عنمئةال لةةةم هةةالم ممةمخل ن شةة  فةةي مممومةا ممفةةي فوبةةم فلهةة  

 مممنشأة ممممئما أو ممق عمة مم  افا.
عنمم  لكون ماةغ مممخل من مط ما ت ممملن، ا اال ع يةا  -7

خ صا اةلن ممبهةا ممممفةةا وممم مةك مممنفاةع أو النهمة  مةةً  
ا مملن ممالي لمفع عنه هالم مممخل، وشخا آخ ، فلم  لفةةه 

ل لم عةى ممماةغ ممالي كة ن  ةلف  موفاة ه عةلةه اةلن ممبهةا 
ممممفةا وممم مك مممنفاع في غل ال فةةك ممة يةا، فةإن أحكة   
هالت ممم مة فنطاه فقط عةى ممماةغ مممالكور أخل ًم، وفي م ل 
هالت ممح ما، فإن ممب ي مم مئم من ممممفوع ت ل ةل خ بةةً  

طاقً  ألن ما كل موما مفة يمة مع وبةوال م معة ة  مةب لاا
 مألحك   مألخ   مهالت موفا يلا.
 
 (12المادة )

 اإلتاوات
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لبوا أن فخبةع مإلفة ومت ممفةي فنشةأ فةي مومةا مفة يةمة  -1
وفمفع إمى مقل  في ممموما مممفة يةمة مألخة   مةبة لاا فةي 

 فةك ممموما مألخ  .
مت ألبةً  مةبة لاا ومع المك، لبوا أن فخبع فةك مإلف و -2

في ممموما مممفة يمة ممفي فنشأ فلهة  وفقةً  ألن مفهة ، مكةن إالم 
ك ن ممم مك مممنفاع من مإلف ومت مقلمً  فةي مممومةا مممفة يةمة 
مألخ  ، فإن هالت ممب لاا ممما وبةا لبةال أو ف لةم عةن 

 ( من ممماةغ مإلبم مي مإلف ومت.%8 م نلا ا مم ئا )
م  هو م فخم  فةي هةالت مممة مة لةني مصطةح "إف ومت" ك -3

ممممفوع ت من أي نوع ممفي لف  ف ةمه  مق اةل م ةفةم ل أو 
حه م فةم ل أي حه نش  عمل أماي أو فني أو عةمةي امة  
فةةي المةةك مألفةة   مم ةةلنم ئلا، أو أفةة   أو أشةة طا مماةةم 
مإلالمعةةي أو ممفةلا لةةوني أو أي اةة مية إخفةة مع أو ع مةةا 

أو مخطةةط أو ف كلاةةا أو  فب رلةةا، أو فصةةمل  أو نمةةوالل،
مة مبا   لا، أو مق ال م فةم ل أو حةه م ةفةم ل مةةممت 
صن علا، أو فب رلا أو عةملا أو مق ال مممةةوم ت "مممة فا 
ممانلا" مممفةةقا ا مفب رال ممصن علا أو ممفب رلةا أو ممةةملةا 

 أو فقمل  أي خمم ت أو م  عمة المت طالةا فنلا.

( إالم كةةة ن ممم مةةةك 2( و )1)و فنطاةةةه أحكةةة   مماقةةة فلن  -4

مممنفاع من مإلف ومت، مقلمً  في موما مفة يمة، ول مول عمة ً 

في ممموما مممفة يمة مألخ   ممفي نشأت فله  هةالت مإلفة ومت 

من خ ل منشأة ممئما موبومة فله ، أو ك ن لؤمي فةي فةةك 

ممموما مممفة يمة مألخ   خمم ت شخصلا م فقةا من ي عمة 

 ن ممحه أو مممةكلا ممفي فةمفع عنهة  مإلفة ومت   افا فله ، وك
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م فاطا فةةلً  اهةالت مممنشةأة ممممئمةا أو ممق عةمة مم  افةا، فةي 

( ح ةةال 14( أو )7م ةةل هةةالت ممح مةةا فطاةةه أحكةة   مممةة مة )

 ممح ما.

فةم مإلف ومت يم نشأت في موما مفة يمة إالم مفةه  مقل  في  -5

لةةمفع فةةةك مممومةةا. ومةةع المةةك فةةإالم كةة ن ممشةةخا ممةةالي 

مإلف ومت،  ومي ك ن مقلمً  في موما مفة يمة أ  و، لمةك فةي 

مومةةا مفة يةةمة منشةةأة ممئمةةا أو ي عةةمة   افةةا م فاطةةً  اهةة  

مومف ممةة ت ممفةةي فةةمفع عنهةة  فةةةك مإلفةة ومت، وك نةةت فةةةك 

مممنشأة ممممئمةا أو ممق عةمة مم  افةا ففحمةل عةالي مفةع هةالت 

ت في ممموما ممفةي مإلف ومت، عنمه  فةم هالت مإلف ومت يم نشأ

 فوبم فله  مممنشأة ممممئما أو ممق عمة مم  افا.
ا ةاال ع يةا خ صةا اةةلن -عنةمم  لكةون ماةةغ مإلفة ومت  -6

ممبها ممممفةا وممم مك مممنفاع أو النهمة  مةةً  واةلن شةخا 
فلم  لفةةةه ا و ةفخمم  أو ممحةه أو مممةةومة ت ممفةي  -آخ 

لمفع مق ا ً مه ، ل لم عةةى ممماةةغ ممةالي كة ن  ةلف  موفاة ه 
 ال فةةةك عةلةةه اةةلن ممبهةةا ممممفةةةا وممم مةةك مممنفاةةع فةةي غلةة

ممة يةةا فةةإن أحكةة   هةةالت مممةة مة فنطاةةه فقةةط عةةةى ممماةةةغ 
مممالكور أخل ًم. وفي م ل هالت ممح ما، فإن ممب ي مم مئم مةن 
مممةةمفوع ت ل ةةل خ بةةةً  مةبةة لاا طاقةةً  من ةة   كةةل مومةةا 
 مفة يمة، مع وبوال م مع ة مألحك   مألخ   مهالت موفا يلا.

 (13المادة )
 األرباح الرأسمالية

 ح مممفحققا ممقل  فةي مومةا مفة يةمة مةن نقةل مةكلةا مألرا -1
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(، 6ممفةكةة ت غلةة  منقومةةا، كمةة  هةةي مة فةةا فةةي مممةة مة )
ومموميةا فةي مممومةا مممفة يةمة مألخة  ، لبةوا أن فخبةع 

 مةب لاا في فةك ممموما مألخ  .
مألراةة ح ممن فبةةا مةةن نقةةل مةكلةةا ممفةكةة ت منقومةةا فشةةكل  -2

منشأة ممئما لمفةكه  مشة وع ب يًم من ممممفةك ت ممفب رلا م
ف اع مموما مفة يمة في مممومةا مممفة يةمة مألخة   أو ممن فبةا 
من نقل مةكلا ممفةك ت منقوما مفةةقا اق عمة   افةا مفةومف ة 
ممقل  من موما مفة يمة في ممموما مممفة يمة مألخة   م ة ض 
أممي خمم ت شخصلا م فقةا ام  في المك مألراة ح مةن نقةل 

مممنشةةأة ممممئمةةا )اما مهةة  أو مةةع ك مةةل  مةكلةةا م ةةل هةةالت
مممش وع( أو م ةل هةالت ممق عةمة مم  افةا، لبةوا أن فخبةع 

 مةب لاا في فةك ممموما مألخ  .
مألرا ح ممن فبا من نقل مةكلا  ان أو ط ئ مت فةمةل فةي  -3

ممنقةةل ممةةمومي، أو مةةن نقةةل مةكلةةا ممفةكةة ت منقومةةا مفةةقةةا 
فخبع مةب لاا فقةط  افش لل م ل هالت مم ان أو ممط ئ مت،

في ممموما مممفة يمة ممفةي لوبةم فلهة  م كة  مإلممرة مماةةةي 
 مةمش وع.

(، فإن مألرا ح ممن فبا من 2عةى مم غ  من أحك   مماق ة ) -4
نقل مةكلا أ ه  في ش كا مقلما فةي مومةا مفة يةمة فخبةع 

 مةب لاا في فةك ممموما.
ممشة ر إملهة  مألرا ح ممن فبا من نقل أي مةكلا غل  فةةك م -5

فةةي مماقةة مت مم ةة اقا فخبةةع مةبةة لاا فقةةط فةةي مممومةةا 
 مممفة يمة ممفي لقل  فله  ن يل مممةكلا.
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 (14المادة )

 الخدمات الشخصية المستقلة
مممخل ممةالي لكف ةاه مقةل  فةي مومةا مفة يةمة فلمة  لفةةةه  -1

اخمم ت مهنلا أو أنشطا أخ   المت طالةا م فقةا لخبةع 
مممومةةا فلمةة  عةةمم أي مةةن ممحةة وت  مةبةة لاا فقةةط فةةي فةةةك

ممف ملةةا، حلةةم لبةةوا أن لخبةةع م ةةل هةةالم ممةةمخل ألبةةً  
 مةب لاا في ممموما مممفة يمة مألخ  :

إالم ك نت ممله ي عمة   افا مفومف ة مةه اصةاا منف مةا فةي  أ(
ممموما مممفة يمة مألخة   ألممي أنشةطفه، فةي فةةك ممح مةا 

مممفة يةةمة  لبةةوا أن لخبةةع ممةةمخل مةبةة لاا فةةي مممومةةا
 مألخ  ، ومكن ا مقمر ممالي لن ال إمى فةك ممق عمة مم  افا.

إالم كةة ن ممشةةخا موبةةومًم فةةي مممومةةا مممفة يةةمة  ال(
مألخ   مممة أو ممةمم فصةل إمةى أو ف لةم فةي مبموعهة  

لومً  في أي ممة أ نى عش  شه ًم فامأ أو فنفهي  183عن 
 في مم نا ممم ملا مممةنلا. 

ن مقممر ممةمخل مممفحقةه فقةط مةن أنشةطا في هالت ممح ما فإ   
مماةة م مممةةؤممة فةةي فةةةك مممومةةا مألخةة  ، لبةةوا أن لخبةةع 

 مةب لاا في ممموما مألخ  .
فشمل عا رة "ممخةمم ت مممهنلةا" اوبةه خة ا مألنشةطا  -2

ممم ةةفقةا فةةي مممبةة وت ممةةملةةا أو مألمالةةا أو ممانلةةا أو 
ممفي ل مومهة   ممف اولا أو ممفةةلملا وكالمك مألنشطا ممم فقةا

مألطاةة ي ومممحةة مون ومممهنم ةةون ومممةمةة رلون، وأطاةة ي 
 مأل ن ن ومممح  اون.
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 (15المادة )

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
( و 21( و )19( و )18( و )16مع م مع ة أحك   مممةومم ) -1

( فةةإن مم ومفةةال ومألبةةور ومممك فةةثت مممم  ةةةا ممفةةي 21)
فخبةع  -فلم  لفةةه او لاا- لكف اه  مقل  في موما مفة يمة

مةب لاا فقط في فةك ممموما مممفة يمة، مة  مة  فةف  م مومفهة  
في مممومةا مممفة يةمة مألخة  ، وفةي فةةك ممح مةا لبةوا أن 
فخبع مممك فثت مممكف اا مةن فةةك ممو لاةا مةبة لاا فةي 

 ممموما مممفة يمة مألخ   في أي من ممح وت ممف ملا:
مًم في ممموما مألخ   مممة أو مممم إالم ك ن ممم فالم موبو أ(

لو  في أي مةمة إ نةي عشة   183ف لم في مبموعه  عن 
 شه ًم فامأ أو فنفهي في مم نا ممب لالا مممةنلا.

إالم ك نت مممك فةثت ممفوعةا مةن ياةل أو نل اةا عةن   ال(
 ص حال عمل مقل  في ممموما مممفة يمة مألخ  .

منشةأة ممئمةا أو إالم ك نت مممك فأة فة  فحمةهة  مةن ياةل  بة(
 ي عمة   افا لمةكه  ص حال ممةمل في ممموما مألخ  .

-عةى مم غ  من أحك   هالت ممم مة، فإن مممك فأة مممكف اا  -2
فلم  لفةةه او لاا فم رل عةى مفن  النا أو طة ئ ة فةمةل 

لبةوا أن فخبةع مةبة لاا فةي مممومةا  -في ممنقةل ممةمومي
 ة مماةةي مةمش وع.مممفة يمة ممفي لوبم فله  م ك  مإلممر

 
 (16المادة )

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
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أفة ال أعب ي مبةل مإلممرة ومممةمفوع ت مممم  ةةا ممفةي      
لكف اه  مقل  في موما مفة يمة اصافه عبوًم في مبةةل إممرة 
ش كا مقلما في مممومةا مممفة يةمة مألخة  ، لبةوا إخبة عه  

 مةب لاا في فةك ممموما مألخ  .
 
 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون
(، فإن ممةمخل 15( و )14عةى مم غ  من أحك   ممم مفلن ) -1

اصةةافه فن نةةً  فةةي -ممةةالي لكف ةةاه مقةةل  فةةي مومةةا مفة يةةمة 
ممم ةة ح أو مم ةةلنم  أو مم مملةةو أو ممفةلا لةةون أو اصةةافه 

من أنشطفه ممشخصةلا ممفةي لم ر ةه   -مو لقلً  أو رل بل ً 
خ   لبةوا إخبة عه مةبة لاا فةي في ممموما مممفة يمة مأل
 فةك ممموما مألخ  .

عنمم  ل فحه مخل لفةةه اأنشطا شخصةلا امومهة  فنة ن  -2

أو رل بةةي اصةةافه فةةةك ومةة  لكةةن المةةك ممةةمخل مةانةة ن أو 

مم ل بي نا ه ومكن مشخا آخ ، فإن المك ممةمخل وعةةى 

( لبةةةوا 15( و )14( و )7ممةةة غ  مةةةن أحكةةة   مممةةةومم )

ومةةا مممفة يةةمة ممفةةي فمةةت فلهةة  إخبةة عه مةبةة لاا فةةي ممم

 م موما ممان ن أو مم ل بي مفةك مألنشطا.

( عةةةةى مممك فةةةثت 2( و )1و فنطاةةةه أحكةةة   مماقةةة فلن ) -3

مممكف اا من مألنشطا ممفي فف  مم ر فه  في مومةا مفة يةمة 

إالم ك نت مم ل رة مفةك ممموما ممومةا كةلةً  أو ب ئلةً  اةأمومل 

خةة  ، أو أحةةم أي ةة مه  ع مةةا مةةن مممومةةا مممفة يةةمة مأل
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مم ل  لا أو  ةط فه  مممحةلةا أو إحةم  هلئ فهة  موعفا رلةا 

ممة ما. في م ل هالت ممح ما، فخبع مممك فثت مةبة لاا فقةط 

 في ممموما مممفة يمة ممفي لقل  فله  ممان ن أو مم ل بي.
 
 (18المادة )

 معاشات التقاعد والدفعات السنوية
( فةةإن 19( مةةن مممةة مة )2مةةع م معةة ة أحكةة   مماقةة ة ) -1

مة شةة ت ممفق عةةم ومممك فةةثت مألخةة   مممم  ةةةا وممةةمفة ت 
مم نولا ممفةي فةمفع ممقةل  فةي مومةا مفة يةمة مق اةل و لاةا 

   اقا، فخبع مةب لاا في فةك ممموما فقط.
لةني مصطةح "مممفة ت مم نولا" ماة ً  مةلنً  لمفع مورلةً   -2

مةمة امنلةا محةممة أو  في أوي ت مةلنا أ ن ي ممحل ة أو أ ن ي
مؤكةةمة وفقةةً  ومفةة م ف ا مةةمفع مق اةةل فةةةولض نقةةمي من  ةةال 

 وك مل أو ام  مه يلما نقملا .
 
 (19المادة )

 الخدمات الحكومية
مم ومفةةال ومألبةةور ومممك فةةثت مممشةة اها مألخةة  ،  أ(  -1

خ ع مة ش ت ممفق عم ممفي فمفةه  موما مفة يةمة أو أحةم 
فه  مممحةلةا أو إحةم  هلئ فهة  أي  مه  مم ل  لا أو  ةةط 

موعفا رلا ممة ما ما م مق ال خمم ت أممه  مفةك ممموما أو 
ألحم أي ة مه  مم ل  ةلا أو  ةةط فه  مممحةلةا، أو إحةم  
هلئ فه  موعفا رلا ممة ما، فخبع مةب لاا في فةك ممموما 

 فقط.
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ومع المك، فإن م ل هالت مم ومفال ومألبور ومممك فثت  ال(
ةةةا فخبةةع مةبةة لاا فقةةط فةةي مممومةةا مألخةة   مممم  

مممفة يمة مألخ   إالم أملت ممخمم ت في فةك ممموما وك ن 
 مما م مقلمً  في فةك ممموما وكالمك:

 أحم مومطنله . (1
أو م  لصاح مقلمً  في فةك ممموما فقةط م ة ض فأملةا  (2

 هالت ممخمم ت.
أي مةةة ت فق عةةم لةةف  مفةةةه مةةن ياةةل، أو مةةن أمةةومل  أ(  -2

ومةةا مفة يةةمة أو أحةةم أي ةة مه  مم ل  ةةلا أو فوف هةة ، م
 ةط فه  مممحةلا أو إحم  هلئ فه  موعفا رلةا ممة مةا ألي 
ف م فلم  لفةةةه اخةمم ت أممهة  مفةةك مممومةا أو ممق ة  أو 
مم ةطا أو ممهلئا موعفا رلا ممة ما لخبةع مةبة لاا فةي 

 فةك ممموما فقط.
ا ومع المك فإن مةة ت ممفق عةم هةالم لخبةع مةبة لا  ال(

في ممموما مممفة يمة مألخ   فقةط إالم كة ن مماة م مومطنةً  
 ومقلمً  في فةك ممموما مألخ  .

( عةةى مم ومفةال 18( و )16( و )15فنطاه أحك   مممومم ) -3
ومألبور ومممك فثت مألخ   مممشة اها أو مة شة ت ممفق عةم 
فلم  لفةةه اخمم ت ف  فأملفه  وم فاطةا اةمةل ف مومةه مومةا 

حةم أي ة مه  مم ل  ةلا أو  ةةط فه  مممحةلةا أو مفة يمة أو أ
 إحم  هلئ فه  موعفا رلا ممة ما.
 
 (21المادة )

 الطالب والمتدربون
مما م ممالي لكون مقلمةً  فةي مومةا مفة يةمة ما شة ة ياةل ممقلة   
ا ل رة إمى ممموما مممفة يمة مألخ   ولفومبم اشكل مؤيت فةي 
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 ممموما مألخ   فقط:
و كةلا أو ممر ا أو مؤ  ةا فةةلملةا كط مال في ب مةا أ أ(

 مش اها أخ   فةف ع اه  فةك ممموما مألخ  ،
 كمفمرال في مب ل مألعم ل أو مممب ل مماني. ال(
كمفةقي ممنحا، أو امل أو مك فأة م  ض أ   ةي هةو  بة(

ممفةةل  أو مماحم أو ممفمرلال من حكوما أي من ممةمومفلن 
أو خل لةا أو أو من مؤ  ةا عةملةا أو فةةلملةا أو ملنلةا 

طاقً  ما ن مم م ة عمة فنلةا فشةف ك فلةه حكومةا أي مةن 
 مممومفلن.

 لةاى من ممب لاا في فةك ممموما مألخ   عةي:
ك فا ممفحول ت ممم ملا من ممخ رل ألغ مض مةلشفه  -1

 أو فةةلمه أو مرم فه أواح ه أو فمرلاه.
 ماةغ هالت مممنحا أو ممامل أو مممك فأة. -2
موور أم لكةي  ةنولً   5ر111ففبة وا  أي مك فأة و -3

فلم  لفةةه ا مخمم ت في فةك ممموما مألخ   اشة ط أن 
فكةةون فأملةةا ممخةةمم ت م فاطةةا امرم ةةفه أو اح ةةه أو 

 فمرلاه أو فكون ب ورلا ألغ مض مةلشفه.
 
 (21المادة )

 المعلمون والباحثون
مممك فثت ممفي لف ةمه  مما م ممةالي لكةون مقلمةً  فةي مومةا      

فة يمة ما ش ة يال ممقل   ا ل رة مةموما مممفة يمة مألخ   ان ي م
عةةةى معةةوة مةةن أي ب مةةةا أو كةلةةا ع مةةا أو مةهةةم أاحةة م 
مفخصا أو مة هم ع ما مم  ةا ، ول ور فةك ممموما مألخة   
مممة و ففب وا ع ملن فقط م  ض ممفةةل  أو مماحم أو كةفلهم  

ك فةثت مةن ممبة لاا في فةك مممؤ   ت ممة ما، فةاى فةةك ممم
 في ممموما مممفة يمة مألخ   .
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 (22المادة )

 الدخل اآلخر
انوم مممخل ممقل  في موما مفة يمة وممفي م  ففن ومه  مممومم  -1

مم  اقا من هالت موفا يلا فخبةع مةبة لاا فةي فةةك مممومةا 
 فقط ألنم  ك ن منشؤه .

ل اخة ع ممةمخ-( عةةى ممةمخل 1و فنطاه أحك   مماق ة ) -2
( مةن 2من ممممفةكة ت غلة  مممنقومةا مممحةممة فةي مماقة ة )

إالم كةة ن م ةةفة  المةةك ممةةمخل مقلمةةً  فةةي مومةةا  -(6مممةة مة )
مفة يمة ولمة رل عمة ً فةي مممومةا مممفة يةمة مألخة   مةن 
خةة ل منشةةأة ممئمةةا فوبةةم فلهةة ، أو لةةؤمي فةةي فةةةك مممومةةا 
مألخةة   خةةمم ت شخصةةلا م ةةفقةا مةةن ي عةةمة   افةةا فلهةة ، 

ن ممحةةه أو ممممفةكةة ت ممفةةي لةةمفع مةةن أبةهةة  ممةةمخل ولكةةو
م فاطا فةةلً  ام ل هالت مممنشةأة ممممئمةا أو ممق عةمة مم  افةا. 

( 14( أو مممة مة )7في م ل هالت ممح ما، فطاه أحك   ممم مة )
 وفقً  مةح ما.

( فإن انوم مخل مقةل  2( و )1ا م غ  من أحك   مماق فلن )  -3
ه  مممومم مم  اقا من هالت موفا يلةا في موما مفة يمة م  ففن وم

وفنشةةأ فةةي مممومةةا مممفة يةةمة مألخةة  ، لبةةوا أن فخبةةع 
 مةب لاا كالمك في فةك ممموما مممفة يمة مألخ  .

 
 (23المادة )

 أساليب إزالة االزدواج الضريبي
 فف  إامما موامومل ممب لاي ك آلفي: -1
 في ح ما ممممةكا ممة الا مم ةوملا: أ (
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ال مقل  في ممممةكا ممة الا مم ةةوملا مخة ً لبةوا إالم مكف   
وفقً  ألحك   هالت موفا يلا أن لخبع مةبة لاا فةي م مل لة ، 
فبل  ممممةكا ممة الا مم ةوملا عنمئال ممخص  من ممبة لاا 
عةى مخل المك مممقل  ماة ً  م  ولً  مةبة لاا ممممفوعةا فةي 

ب لاا م مل ل . ومع المك و لبوا أن لفب وا ممخص  ماةغ مم
مممحف ال يال ممخص  عةى انوم م ةل المةك ممةمخل ممم ةفمم 

 من م مل ل .
 في ح ما م مل ل : ال(
مع م مع ة أن ما م مل ل  اشأن مم م ح مةب لاا ممفي فةمفع   

في أي مومةا أخة   خة ع م مل لة  كخصة  مةن ممبة لاا 
ممم مل لا، فإن ممب لاا مم ةةوملا ممفةي فةمفع وفقةً  ألن مةا 

لا مم ةوملا ووفقً  مهالت موفا يلا من ياةل مقةل  ممممةكا ممة ا
في م مل ل  ل مح اه  كخصة  مةن ممبة لاا ممم مل لةا ممفةي 
فمفع عن مممخل مممكف ةال مةن ممممةكةا ممة الةا مم ةةوملا. 
عنمم  لكةون م ةل المةك ممةمخل أراة ح أ ةه  فةمفةه  شة كا 
مقلما في ممممةكا ممة الةا مم ةةوملا إمةى مقةل  فةي م مل لة  

( من %15لمفةك م  و لقل عن خم ا عش  ا مم ئا )وممالي 
مأل ه  ممفصولفلا مةشة كا ممفةي فةمفع أراة ح مأل ةه ، فةإن 
ممخص  لأخال فةي ممح ةا ن كةالمك ممبة لاا مم ةةوملا ممفةي 
فةةمفةه  فةةةك ممشةة كا عةةةى مخةهةة  ممةةالي فةةمفع منةةه أراةة ح 
مأل ه . ومةع المةك فةإن ممخصة  و لبةوا أن لفبة وا ماةةغ 

ل لةةا كمة  هةةو محف ةال ياةةل إعطة ي ممخصةة  ممبة لاا ممم م
 مممن  ال مم ل المك مممخل.

عنمم  لف  إعا ي أو فخالض ممب لاا عةى مممخل ممن شة   -2
في أي من مممومفلن مممفة يمفلن وفقً  مهةالت موفا يلةا أو وفقةً  
ألن مةةا وفةةلمةة ت أي مةةن ممةةمومفلن مممفة يةةمفلن مفشةةبلع 

مممةاة ة أو مممخابةا ممفنملا مويفص ملا فةم فةةك ممبة لاا 
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 في حك  ممممفوعا ألغ مض هالت ممم مة.
في ح ما ممممةكا ممة الا مم ةوملا، ملل في و ة ئل إاممةا  -3

موامومل ممب لاي م  لخل افطاله أحك   ن    با لا مم ك ة 
 ا من اا مةمومطنلن مم ةومللن.
 
 (24المادة )

 إجراءات االتفاق المتبادل
بةة ميمت إحةةم  ممةةمومفلن أو عنةةمم  لفاةةلن مشةةخا أن إ -1

كةفلهم  فؤمي، أو  وع فؤمي ا من اا مه إمى ف ض ب لاا 
اص ع ممن ة  عةن -و ففاه مع أحك   هالت موفا يلا، لمكنه 

و  ئل مممة مبا مممنصوا عةله  في مألن ما مممحةلا مفةك 
أن لة ض يبلفه عةى مم ةطا مممخفصةا ممف اةةا  -مممومفلن

لنا ةي عة ض ممقبةلا خة ل  ة م مةموما ممفي لقل  فله . و
 ةةنومت مةةن أول إشةةة ر اةة إلب مي ممةةالي أم  إمةةى فةة ض 

 ممب لاا ام  لخ مع أحك   هالت موفا يلا.
لفةةةلن عةةةى مم ةةةطا مممخفصةةا إالم اةةمم مهةة  موعفةة مض  -2

ما رًم، وإالم م  فكن هي نا ه  ي مرة عةى ممفوصل إمى حةل 
م بةةى، أن ف ةةةى ب هةةمة مف ةةولا ممقبةةلا عةةن ط لةةه 

وفاةة ه مممفاةة مل مةةع مم ةةةطا مممخفصةةا ا ممومةةا مممفة يةةمة م
مألخ   اهمع فبنال فة ض ممبة لاا ممفةي فخة مع أحكة   
هالت موفا يلا. ولناال أي مفا ه لف  ممفوصةل إملةه اة م غ  مةن 
أي حةةةموم امنلةةةا ومرمة فةةةي مألن مةةةا مممحةلةةةا مةةةةمومفلن 

 مممفة يمفلن.
لن مممفة يةمفلن لفةلن عةى مم ةطفلن مممخفصفلن في مممومف -3

أن ف ةل  عن ط له موفا ه مممفا مل فلمة  النهة  إمةى فةالملل 
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أي صةةةواا أو شةةك لنشةةأ مفةةقةةً  افا ةةل  أو فطالةةه هةةالت 
موفا يلةةا. ولبةةوا ألبةةً  أن ففشةة ورم مةةةً  إلاممةةا موامومل 

 ممب لاي في ممح وت ممفي م  ف م في هالت موفا يلا.
مفلن مممفة يةمفلن أن لبوا مة ةطفلن مممخفصفلن فةي ممةمو -4

ففص  ااةبهم  من أبل ممفوصل إمى مفا ه حةول مماقة مت 
 مم  اقا.

 
 
 (25المادة )

 تبادل المعلومات
لفةلن عةى مم ةطفلن مممخفصفلن في مممومفلن مممفة يةمفلن  -1

فا مل مممةةوم ت ممب ورلا  ومًي مفنالال أحك   هالت موفا يلا 

ن مممفة يةةمفلن مممفةةقةةا أو مفنالةةال مألن مةةا مممحةلةةا مةةةمومفل

ا مبةة مئال ممفةةي ف طلهةة  هةةالت موفا يلةةا مةة  مم  أن فةة ض 

ممبةة لاا فةةةك و لفةةة رض مةةع أحكةة   هةةالت موفا يلةةا. ولةةف  

(. وفة مةل أي 1فا مل هةالت مممةةومة ت مون ممفقلةم ا ممة مة )

مةةومةةا ففةق هةة  مممومةةا مممفة يةةمة عةةةى أنهةة   ةة لا اةةنال 

وم ت ممفي فحصل عةلهة  وفقةً  ممط لقا ممفي فة مل اه  مممةة

ألن مفه  مممحةلا وو لبوا ممكشع عنهة  إو مألشةخ ا أو 

مم ةط ت )ام  في المك مممح ك  ومألبه ة مإلممرلا( مممةنللن 

ا م اط أو ممفحصلل أو ممفنالةال أو إي مةا ممةمع و  أو فحملةم 

موعف مض فلم  لفةةه ا مب مئال ممفي ف طله  هالت موفا يلا، 

هؤوي مألشخ ا أو مم ةط ت فةةك مممةةومة ت  وو ل فخم 
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إو مهالت مألغ مض فقط، ولبوا مه  كشع هةالت مممةةومة ت 

 في مممووت محكما ع ما أو في أحك   يب ئلا.

( ام  لةؤمي إمةى 1و لبوا اأي ح ل فا ل  أحك   مماق ة ) -2

 ام  لةي:  إم م  موما مفة يمة 

أو مممم ر ةة ت فنالةةال إبةة ميمت إممرلةةا مخ ماةةا مألن مةةا  أ(

 مإلممرلا في فةك ممموما أو في ممموما مممفة يمة مألخ  .

فقةةمل  مةةومةة ت و لمكةةةن ممحصةةول عةلهةة  اموبةةةال  ال(
مألن ما أو ممفةةلم ت مإلممرلا مممةف مة فله  أو في مممومةا 

 مممفة يمة مألخ  .
فقةةمل  مةةومةة ت مةةن شةةأنه  كشةةع أي  ةة  لفةةةةه   بة(

ن عا أو مأل  مر ممفب رلا أو ا مفب رة أو مألعم ل أو ممص
مممهنلةةا أو ممةمةلةة ت ممفب رلةةا أو مةةومةة ت يةةم لكةةون 

 ممكشع عنه  مخ ماً  مة ل  ا ممة ما.
 (26المادة )

 أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
مإلمفل امت ممم ملا ممممنوحا ألعب ي مماة  ت ممماةوم  لا       

 نون مممومي أو اموبةال أو ممقنصةلا اموبال ممقومعم ممة ما مةق
 أحك   مفا يل ت خ صا من ففأ   اهالت موفا يلا.

 
 (27المادة )

 النفـاذ
عاة   -فخط  كل موما مفة يمة مممومةا مممفة يةمة مألخة    -1

ا  ةةةفكم ل مإلبةةة ميمت ممن  ملةةةا  -ممقنةةةومت ممماةوم  ةةةلا
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مم امةةا مةةمخول هةةالت موفا يلةةا حلةة  ممناةة ال. وفصةةاح هةةالت 
منال مملو  مألول من ممشةه  مم ة ني ممةالي لةةي موفا يلا ن فالة 

 ممشه  ممالي ف  فله فةقى مألخط ر مألخل .
 فنطاه أحك   هالت موفا يلا: -2

 أ ( ا من اا مةممةكا ممة الا مم ةوملا:
فلم  لفةةه ا مب مئال ممم فقطةا عنم مممناةع ، عةةى  -1

ممما مغ ممممفوعا أو ممما مغ ممم فحقا في أو اةةم مملةو  
مةن شةةه  لنة ل  مةةن مم ةنا مممل ملةةا ممفةي فةةةي  مألول

 مم نا ممفي أصاحت فله  موفا يلا ن فالة.
فلمةة  لفةةةةه ا مبةة مئال مألخةة   ، عةةةى مم ةةنومت  -2

ممب لالا ممفي فامأ فةي أو اةةم مملةو  مألول مةن شةه  
لن ل  من مم نا مممل ملا ممفي فةي مم نا ممفي أصةاحت 

 فله  موفا يلا ن فالة.
 ا مم مل ل :ا من ا  ال(
فلم  لفةةةه ا مبة مئال ممم ةفقطةا عنةم مممناةع عةةى  -1

مممخل مممكف ال في أو اةم مملو  مألول من شةه  لنة ل  
من مم نا مممل ملا ممفي فةي مم نا ممفي أصةاحت فلهة  

 موفا يلا ن فالة.
خةة ع ممبةة لاا  -فلمةة  لفةةةةه ا مبةة لاا ممم مل لةةا  -2

مئال ممفي فا ض عةى ممب  - مماف ول عةى مممخل من 
عن أي  نا ف ولا ب لالا فامأ في أو اةم مملو  مألول 
مةةن لنةة ل  مةةن مم ةةنا مممل ملةةا ممفةةي فةةةي مم ةةنا ممفةةي 

 أصاحت فله  موفا يلا ن فالة.
فلم  لفةةه ا مب لاا عةى مممخل مةن ممافة ول، عةةى  -3

ممب مئال ممفي فاة ض عةن أي  ةنا ف ةولا بة لالا 
مةةن لنةة ل  مةةن مم ةةنا  فاةةمأ فةةي أو اةةةم مملةةو  مألول
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مممل ملا ممفي فةي مم نا ممفةي أصةاحت فلهة  موفا يلةا 
 ن فالة.

 
 (28المادة )

 اإلنهاء
ف ل هالت موفا يلا ن فالة ممماةول مممة غل  محممة، ولبوا  -1

ألي من مممومفلن مممفة يمفلن إنه ي هالت موفا يلةا مةن خة ل 
نهة ي ممقنومت ممماةوم  لا اوم ةطا إشةة ر خطةي اطةةال مإل

مةموما مممفة يمة مألخ   في موعم و لفةةم  مملةو  مم   ةلن 
من شه  لونلو في أي  نا مل ملةا فاةمأ اةةم مة ور خمةل 
 نومت عةى مأليل اةم مم ةنا ممفةي أصةاحت فلهة  موفا يلةا 

 ن فالة.
 في م ل هالت ممح ما فإن هالت موفا يلا ففويع عن ممفطاله: -2

  ةوملا:أ ( ا من اا مةممةكا ممة الا مم
فلم  لفةةه ا مب مئال ممم فقطةا عنم مممناةع ، عةةى  -1

ممما مغ ممممفوعا أو ممم فحقا اةم نه لا مم نا مممل ملا 
 ممفي ف  فله  فقمل  إشة ر إنه ي موفا يلا.

فلمةة  لفةةةةه ا مبةة مئال مألخةة   ، عةةةى مم ةةنومت  -2
ممب لالا ممفي فامأ اةم نه لا مم نا مممل ملا ممفةي فةةي 

 نا ممفي ف  فله  فقمل  إشة ر إنه ي موفا يلا.مم 

 ا من اا مم مل ل : ال(
فلم  لفةةه ا مب مئال ممم فقطةا عنم مممناةع ، عةةى  -1

مممخل مممكف ال في أو اةم مملو  مألول من شه  لنة ل  
من مم نا مممل ملا ممفي فةي مم نا ممفي فة  فلهة  فقةمل  

 إشة ر إنه ي موفا يلا.
خةة ع ممبةة لاا  - مبةة لاا ممم مل لةةا فلمةة  لفةةةةه ا -2

عةةى ممبة لاا ممفةي فاة ض  -عةى مممخل من مماف ول
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عن أي  نا ف ولا ب لالا فامأ في أو اةم مملو  مألول 
من شه  لن ل  من مم نا مممل ملا ممفي فةي مم نا ممفي 

 ف  فله  فقمل  إشة ر إنه ي موفا يلا.
 ول عةةى فلم  لفةةه ا مب لاا عةى ممةمخل مةن ممافة -3

ممب لاا ممفي فا ض عن أي  نا ف ولا ب لالا فاةمأ 
فةةي أو اةةةم مملةةو  مألول مةةن شةةه  لنةة ل  مةةن مم ةةنا 
مممل ملةا مم  نلةا ممفةي فةةي مم ةنا ممفةي فة  فلهة  فقةمل  

 إشة ر إنه ي موفا يلا.
إ ا فً  مالمك ي   ممموية ن أمن ت، ممماوب ن ح ال مألصةول،      

 افويلع هالت موفا يلا.
مممومفةه  هة1427مح    1اف رلخ مم    ي في لو   تح ر     

من ن ةخفلن أصةةلفلن  اوف مب ل ، في مملنا   2116لن ل   31
ا مة ةة ت ممة الةةا وممم لةةو ومإلنبةل لةةا، وبملةةع ممنصةةوا 
مف  ولا ممحبلا. وفي ح ل موخف ع في ممفا ةل  أو ممفطالةه 

 لةفم ا منا مإلنبةل ي.
 

عن حكومة المملكة 
 ربية السعوديةالع

 

 عن حكومة ماليزيا
 

 وزير المالية
 

 
 

إبراهيم بن عبدالعزيز 
 العساف

 وزير المالية الثاني
 

 
 

تان سري/ نور محمد 
 يعقوب

 بـروتـوكـول
 

فةةي ممةح ةةا ممفةةي فةة  فلهةة  فويلةةع موفا يلةةا مفبنةةال موامومل 
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ممبةة لاي فةةي شةةأن ممبةة مئال عةةةى ممةةمخل وممنةةع ممفهةة ال 
مت هالم مملو  الن حكوما ممممةكةا ممة الةا ممب لاي وممفي أا 

مم ةوملا و حكوما م مل ل  ومفه ممموية ن أمن ت عةى أن فشكل 
 مألحك   ممف ملا ب يًم و لفب أ من موفا يلا.

ممماهةةو  أن عاةة رة "م كةة  مإلممرة مماةةةةي" وفقةةً  مهةةالت   -1
موفا يلةا فةنةي مممكة ن ممةةالي فةف  فلةه فةةلةً  إممرة ممشةة كا 

 ة عةله  أو مممك ن ممالي لةف  فلةه مفخة ال ممقة مرمت ومم لط
عةى أعةةى م ةفو  اشةأن مم ل  ة ت مممهمةا ممبة ورلا 

 إلممرة ممش كا.
ملل ألحك   هالت موفا يلا أي فأ ل  عةى أحك   موفا يلا الن  -2

وحكومةا م مل لة  اشةأن  حكوما ممممةكا ممة الةا مم ةةوملا
شة رلع ممنقةل مإلعا ي مممفا مل من ممبة مئال عةةى مخةل م

ممبوي في مماةملن مممويةا فةي مم لة ض فةي مملةو  مم ة من 
]لشة ر إملهة  فلمة  اةةم اةة "مفا يلةا  1993ةش لن لوملو ومم

ممنقل ممبوي"[. في ح ما عم  فومفه أي مةن أحكة   مفا يلةا 
ممنقةةل ممبةةوي وأي مةةن أحكةة   هةةالت موفا يلةةا لةفةةم اةة محك  

 ممومرم في مفا يلا ممنقل ممبوي.
 (:4إلشارة إلى المادة )با -3
فشةةةمل عاةةة رة "مقةةةل " ممشةةةخا الم ممصةةةاا موعفا رلةةةا   

مممؤ ل اموبال أن ما موما مفة يمة ومممةاى اشةكل عة   
 من ممب مئال في فةك ممموما وي ئ  وم فم  فله  إم :

عةى  الل ممحص  ألغ مض ملنلا أو خل لا أو فةةلملةا  أ(
 أو عةملا أو أي غ ض آخ  مم  ل.

وفل  مة ش ت فق عملا أو منة فع أخة   مم  ةةا أو مف  ال(
 ممو الن وفقً  مخطا في هالم ممشأن.

 
 (:5باإلشارة إلى المادة ) -4
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و لةفا  أن ممش وع في إحم  مممومفلن مممفة يمفلن منشةأة   
ممئما في ممموما مممفة يمة مألخ   ممب م يل مه اةةم منفهة ي 

ألخ   االع مؤفم  أو مة ض فب ري في ممموما مممفة يمة م
مم ةةةع أو ممابةة ئع ممفةةي ع بةةه  فةةي المةةك مممةةؤفم  أو 

 مممة ض ممفب ري.
 (:7باإلشارة إلى المادة )  -5

أرا ح مألعم ل ممفي لكف ةاه  مشة وع مومةا مفة يةمة  -1
مةةن فصةةمل  ممابةة ئع إمةةى مممومةةا مممفة يةةمة مألخةة   و 
فخبع مةب لاا في فةك ممموما مممفة يمة مألخ  ، ومكةن 

مةممةكا ممة الةا مم ةةوملا عنةمم  فشةفمل عقةوم  ا من اا
ممفصةةمل  عةةةى أنشةةطا أخةة   لةةف  فنالةةاله  فةةي ممممةكةةا 
ممة الةةا مم ةةةوملا فةةإن ممةةمخل مممكف ةةال مةةن م ةةل هةةالت 
 مألنشطا لخبع مةب لاا في ممممةكا ممة الا مم ةوملا.

فشمل عا رة "أرا ح مألعمة ل" مون مويفصة ر عةةى  -2
فصنلع، وممفب رة، ومألعمة ل المك، مممخل مممكف ال من مم

مممص فلا )ممانكلا(، وممفأملن وعمةلة ت ممنقةل ممةممخةي، 
ومكن مممخل مممكف ال من أممي خمم ت شخصةلا لؤملهة  
ف م اصافه مو اً  أو لؤمله  اصاا م فقةا، فف  مة مبفةه 

 ( عةى ممف فلال.15( و )14في ممم مفلن )
هالت ممم مة ا من اا مةممةكا ممة الا مم ةوملا ملل في  -3

أي ن ةة   فةةي ممممةكةةا ممة الةةا  فطالةةهمةة  لةةؤ   عةةةى 
مم ةوملا لفةةه ا مبة لاا ممما وبةا عةةى ممةمخل مةن 

 فة  ف للة  فةيممفأملن عةى غل  مممقلملن اشة ط أنةه إالم 
فةي ممممةكةا ممة الةا مم ةةوملا فةي ممن فال  يمممةنممن    
ن ي ممف للةة   ا  ةةفهةةالت موفا يلةةا )عةةةى فويلةةع ممفةة رلخ 
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ؤ   عةةةى  ةةمفه ممة مةةا( ففشةة ور لةةو  ةة نوي ممةةالي مم
مممومف ن مممفة يمف ن مع اةبهم  اهمع موفا ه عةةى أي 

 مهالت مماق ة.م ئ  فةملل 
إالم ك نت مممةةوم ت مممف حا مة ةطا مممخفصةا غلة   -4

ك فلا مفحملم مألرا ح ممفي فن ال ممنشأة ممئما ممشة وع، 
أي ن ة   مفةةك ملل في هالت ممم مة م  لؤ   عةةى فطالةه 

ممموما لفةةه افحملم مومف م  ممب لاي مشخا من خ ل 
مم ر ا ح لا ممفقمل  أو عمةل فقةمل  مةن ياةل مم ةةطا 
مممخفصا، اش ط أن لف  فطاله ممن ة  ، اقةمر مة  ف ةمح 
االمك مممةةوم ت مممف حا مة ةطا مممخفصا، وفقً  مماة م  

 هالت ممم مة.
 

ممماوبة ن ح ةال مألصةول، إ ا فً  مةالمك ية   مممويةة ن أمنة ت، 
 افويلع هالم مما وفوكول.

 
 31مممومفه  هة1427مح    1اف رلخ مم    ي ح ر في لو      

مةةن ن ةةخفلن أصةةةلفلن  اوف مب لةة ، فةةي مملنةةا   2116لنةة ل  
ا مة ةة ت ممة الةةا وممم لةةو ومإلنبةل لةةا، بملةةع ممنصةةوا 
 مف  ولا ممحبلا، وفي ح ل موخف ع في فا ل  أو فطاله هالم

 مما وفوكول لةفم ا منا مإلنبةل ي.
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