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 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة رومانيا

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي 

 في شأن الضرائب على الدخل 
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منهلةةي  ةةر إاةة مق م ليجلةةا م  نةة   مغبةةا  ،  حكومةةا موميالةةيو حكومةةا ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  اإن 

  لق ي عةى مي  ةر:مجد  ،عةى ممدخل  ر شأن ممض مئ  ممض  بر  وملنع مم ه بمالز ومج ممض  بر 

 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

  طبق هذه مال ليجلا عةى مألشخيص مملقلللن  ر إحدى ممدوم لن ممل ةيجد لن أو  ر كة لهلي.

 

 (الثانيةمادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

وحةةدم هي كةةل  ومةةا م ةيجةةد  أو  اصةةة لجلةةا عةةةى بةة مئ  ممةةدخل مملل وبةةا م طبةةق هةةذه مال لي -1

 ممنظ  عن ط  قا   بهي. ص فأو سةطي هي ممل ةلا امإل مم ا  أج يمهيمإلجةلللا مإل مم ا أو 

أو عةةةى  ،وبةةا عةةةى إجلةةيمر ممةةدخل ممضةة مئ  مملل جللةةعمةةن ممضةة مئ  عةةةى ممةةدخل  د ةةة -2

مةكلةا مملل ةكةي   مم صة ف  ةر مةنممني  ةا  لكيسة ممممضة مئ  عةةى  هةيعنيص  ممةدخل الةي  ل

 .وممض مئ  عةى مم ليع جللا مأس ممليل مملنقوما أو غل  مملنقوما

 : مم ر  طبق عةلهي هذه مال ليجلا اشكل خيص هر  يملاممض مئ  مم -3

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

 ممزكي . -1

 يم ممغيز ممطبلةر.ب  با ممدخل الي  لهي ب  با مس ثل -2

 ) شيم إملهي  للي اةد اـ "ممض  با مم ةو  ا"(.  

 ايمن با إمى موميالـي: (ب

 ممض  با عةى ممدخل. -1

 ممض  با عةى مألمايح. -2

 ) شيم إملهي  للي اةد اـ "ب  با موميالي"(.

هي أي من ب مليثةا أو مشياها  ر جوه هي  ل  بامال ليجلا أ ضي  عةى أي ب هذه  أحكيق طبق  -4

نهةي. مإبي ا إمةى ممضة مئ  مم يملةا أو اةدال   ،اةد  يم خ  وجلع هذه مال ليجلاممدوم لن ممل ةيجد لن 
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مم ةر  مم وه  ةااةيم غلل م  مم ةةطا مألخة ى ممةدوم لن ممل ةيجةد لن  بةغ كل سةطا مخ صا  ةر و

 ممض  بلا.  هيأ خةت عةى أاظل

 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

 مي مم  ق ض سليق ممنص خالف ذمك: ،ه مال ليجلاهذ ألغ مض -1

و شةلل ذمةك ،  ةنر مصطةح "ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا" إجةةلم ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا  أ(

مملنيطق ممومجةا خيمج مملليه مإلجةلللا مم ر  لةيمس ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا عةةى مليههةي 

ومم  ممطبلةلةةا حقةةوق مم ةةلي   ومموال ةةا وجةةيع ا  هةةي وممطبقةةي  ممومجةةةا   ةةت مم  اةةا ومملةة

 الق ضى اظيمهي وممقياون ممدومر.

 ةنةر مصةةطةح "موميالةةي" أممبةر  ومةةا موميالةةي، الةي  ةةر ذمةةك مليههةي مإلجةلللةةا وممل ةةيل   (ب

مم وي  وق أممبلهي ومليههي مإلجةلللا مم ر  ليمس عةلهي موميالي مم لي  ، وكةذمك مملنطقةا 

مملنطقةةا مالج صةةي  ا مم صةة  ا مم ةةر  لةةيمس عةلهةةي موميالةةي ممل يخلةةا ومم ةة ف ممقةةيمي و

 حقوق مم لي   ومموال ا ممقضيئلا الق ضى  ش  ةي هي وو قي  مقومعد ومبي ئ ممقياون ممدومر.

 أو ممللةكةةا ممة الةا مم ةةةو  ا و "ممدومةةا ممل ةيجةد  مألخة ى" " ومةةا م ةيجةد "  ي ة ةنةر عبيم  جـ(

 .نصمم سليق ه ق ضل ا    ميموميالي 

 .خ  من مألشخيصآ كلينش كا أو أي أو أي    ، أي مصطةح "شخص"  شلل   (  

كلين  ةيمل عةةى أاةه شةخص أي أو ذي صلا مع بيم ا  ةنر مصطةح "ش كا" أي شخص   هـ(

 .ألغ مض ممض  با اع بيم مذو صلا 

خ ى" عةةى "مش وع  ياع مدوما م ةيجد " و "مش وع  ياع مةدوما ممل ةيجد  مأل يعبيم ةنر   ( و

ممدومةا ممل ةيجةد   بيشة ه مقةلم  ةر  ي   وما م ةيجةد  ومشة وع ر  بيش ه مقلم  ي  مم وممر مش وع

 .مألخ ى

 ةةياع مدومةةا  ةنةةر عبةةيم  "اقةةل  ومةةر" أي اقةةل ا ةةللنا أو طةةيئ     ةةومى  شةةغلةهي مشةة وع   ( ز

 لهةي  شةغلل  مي عةدم مم ةيال  مم ةر  ة م ، إ مم ه مملةةر  ر  وما م ةيجد م كز  م ةيجد   كون

 مم للنا أو ممطيئ    قط الن أميكن  قع  مخل ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى.
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  ةنر مصطةح "مومطن": (حـ

 .ممللةكا ممة الا مم ةو  اجن لا موميالي أو  مومطناأي     حيئز عةى  -1

  ةة لد ذمةةك مموبةةع مةةن أو شةة كا أشةةخيص أو جلةلةةا  امع بيم ةةذي صةةلا أي شةةخص  -2

  ر  وما م ةيجد .مألاظلا ممني ذ  

  ةنر مصطةح "مم ةطا مملخ صا": ط(

و لثةهةةي وز ةة  ممليملةةا أو ملثةةةه وزمم  ممليملةةا،  ايمن ةةبا إمةةى ممللةكةةا ممة الةةا مم ةةةو  ا -1

 ممللوض.

و لثةهةةةي وز ةةة  ممليملةةةا ممةيمةةةا أو ملثةةةةه مةةةى موميالةةةي وزمم  ممليملةةةا ممةيمةةةا، ايمن ةةةبا إ -2

 ممللوض.

مةم  ة   مةه مصةطةح عبةيم  أو مال ليجلةا  ةر أي وجةت  ةين أي هةذه يجةد  مأي  وما م ة طبلق  عند -2

ق  ةةك يالوجة  اظة هال ةمملةنةى خالف ذمك،  كةون مةه ممنص  ة  ف  لهي، ومي مم  ق ض سليق 

 مألاظلةا ة جح أي مةنةى طبقةي  و ،مال ليجلةاهةذه يمض مئ  مم ةر  طبةق عةلهةي  للي   ةةق اممدوما 

مةلصةةطةح و قةةي  مألاظلةةا مةةبةةيم  أو  ىعةةةى أي مةنةةى مةطةةا مملطبقةةا م ةةةك ممدومةةا لممضةة  ب

 مألخ ى م ةك ممدوما.
 

 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

 :ألغ مض هذه مال ليجلا  ةنر عبيم  "مقلم  ر  وما م ةيجد " -1

مكةين  أسل ةه أو إجيم ةه أو سةكنه  هةي ا ةب ق  ةك ممدوما مةضة  با  ليأي شخص  خضع و قي  منظ )أ(

مةةن ي  شةةلل أ ضةةي   ةةةك ممدومةةا أو أ   ةةكلةةي  .خةة  ذي طبلةةةا مليثةةةاآأو أي مةلةةيم  م ةةل إ مم ةةهأو 

 سةطي هي ممل ةلا.مإل مم ا أو أج يمهي وحدم هي مإلجةلللا مإل مم ا أو 

 -أو غلة  خيبةع -مةلةى و ، ومةا م ةيجةد اظلةا أل و قةي  مؤسة   اع بيم ذي صلا مشخص أي )ب( 

 إمي:ئم وم  ل   لهي جيو ةك ممدوما  ر من ممض مئ  عيق  شكلا

 .مليثلآخ  غ ض مأو  ، ةةللر أو عةلر أو يخل  أو   نر غ ضم -1

 خطا.م و قي  لوظللن ممليثةا أخ ى مني ع أو   امةيشي   قيعد و ل أو م  -2

مةن  قةط ايمةدخل بةع مةضة  با  ةر  ةةك ممدومةا  للةي   ةةةق يأي شةخص خهذه ممةبيم  شلل  ال  مكن

 .مصي م  ر  ةك ممدوما
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 ةين  ،مقللي   ر كة ي ممةدوم لن ممل ةيجةد لن( من هذه مملي   1و قي  ألحكيق مملق   )     كون  ندميع -2

 وبةه عندئذ    د  كيآل ر:

   مه سكن  مئةم  ةر م و  ين ،هي ل   مه سكن  مئم ممم ر   وممل ةيجد  مقللي   قط  ر ممدوما ةد   أ( 

عالجي ةةه  لهةةي ممدومةةا ممل ةيجةةد  مم ةةر  كةةون  مقللةةي   قةةط  ةةر دلةةة ممل ةيجةةد لن كة ةةي ممةةدوم لن 

 .("مم لو ا"ممشخصلا ومالج صي  ا أوثق )م كز مملصيمح 

   مةه ممم لو ةا أو مةم   ةو هصةيم مهةي م كةز  لمم ر  ممل ةيجد  إذم مم  كن ملكني    د د ممدوما  ب(

م ةر  لهةي سةكنه مممل ةيجةد  مقللةي   ةر ممدومةا  دلةة ، ممل ةيجد لن سكن  مئم  ر أي من ممدوم لن

 . قط مملة ي 

أي منهلةي،  ةر أو مم  كن مه سكن مة ةي  ممل ةيجد لن إذم كين مه سكن مة ي   ر كة ي ممدوم لن   جـ(

 . قط مم ر  كون مومطني   لهيممل ةيجد  مقللي   ر ممدوما  ةد 

    ةةوي ،أو مةةم  كةةن مومطنةةي   ةةر أي منهلةةيممل ةيجةةد لن إذم كةةين مومطنةةي   ةةر كة ةةي ممةةدوم لن   (

 .مملوبوع ايال ليق مملش  كممدوم لن ممل ةيجد لن  ين  ر مم ةط ين مملخ ص

مقللةي   ةر كة ةي مةن هةذه مملةي   ( 1و قةي  ألحكةيق مملقة   ) - غلة  مملة   -شةخص مةي   كةونعندمي  -3

 إ مم ه مملةةر. هي م كز ل ر ممدوما مم ر  قط مقللي   د ياه  ة ،ممدوم لن ممل ةيجد لن

 

 (خامسةالمادة )ال

 المنشأة الدائمة

ألغ مض هذه مال ليجلا،  ةنر عبيم  "مملنشأ  ممدمئلا" مملق  ممثياةت مةةلةل ممةذي  ة م مةن خالمةه  -1

 مزموما اشيط مملش وع كةلي  أو جزئلي .

 : ون حص  شلل عبيم  "مملنشأ  ممدمئلا"  -2

 .إ مم  كز م(   أ

 .  ع  (ب

 .ك  م (جـ

 .مصنع (  

 ومشا. (هـ

 ين الس خ مج مملومم  ممطبلةلا.أي مك (و
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  شلل عبيم  "مملنشأ  ممدمئلا" أ ضي : -3

مكةةن  ،إشةة م لا م ةةقةةا اهةةي أعلةةيال  أو  ، للةةع أو   كلةة  و مشةة وع ، أموجةةع انةةي  أو إاشةةي  (أ

 أشه . 9ةى  ز د ع  ةك مألعليل مد هذم مملوجع أو مملش وع أو مثل    ل  أن  اش ط

مةةن جبةةل مشةة وع مةةن خةةالل مةةوظللن أو  ،س شةةيم االخةةدمي  ممم ةةو ل  خةةدمي  الةةي  لهةةي   (ب

مألعلةةيل مةةن هةةذم   ةة ل   اشةة ط أنمكةةن هةةذم ممغةة ض، مملشةة وع م ةةوظلهم عةةيمةلن آخةة  ن 

 ز ةد  ةر  مةد أو  لةد ممدومةا ممل ةيجةد  م  ةر( اةه لشة وع مة  بطمأو  ال ةه ةلشة وعم) ممنوع

 شه م . مد  مثنر عش أشه  خالل أي  6 ةىم لوعهي ع

  عبيم  "مملنشأ  ممدمئلا" :ال  شلل  ،مألحكيق مم ياقا  ر هذه مملي   مم غم منعةى  -4

 .ملش وعمم ر  لةكهي ممم ةع أو ممبضيئع  و ع ضأ خز ن غ ض م مس خدمق مم  هلال   قط أ(

   م خةةةز ن أومملشةةة وع مغةةة ض ممم ةةةر  لةكهةةةي مالح لةةةيظ الخةةةزون مةةةن مم ةةةةع أو ممبضةةةيئع  (ب

 .  قط ممة ض

مةن جبةل  قط ملةيم ا غ ض ممملش وع مم ر  لةكهي مظ الخزون من مم ةع أو ممبضيئع مالح لي (جـ

 . مش وع آخ 

 .ش م  سةع أو اضيئع أو جلع مةةومي  مةلش وعغ ض ح ليظ الق  ثيات مةةلل  قط ممال ( 

طبلةةةا   ضةةل  ا أو  يذآخةة   اشةةيطأي مقلةةيق اةةغةة ض مح لةةيظ القةة  ثياةةت مةةلةةل  قةةط ممال هةةـ(

 . عمةلش و م يعد 

   مملةةذكوم   ةةر مملقةة م  ممل علةةا  مألاشةةطامالح لةةيظ القةة  ثياةةت مةةلةةل  قةةط ألي مةةز   مةةن  (و

لةز   هةذم ممن نةي   مةممممثيات مةةلةل  ق مةلش ط أن  كون ممنشيط ممكةر ا، ( هـ)أ( إمى )من 

 .م يعد   ضل  ا أو طبلةا  مه

أو مةةة ض مؤجةةت اةةةد  الةةع مم ةةةع أو ممبضةةيئع ممللةوكةةا مةلشةة وع ومملة وبةةا  ةةر سةةوق ز(

 .أي منهلي هذم إغالق 

مموكلةل  خةالف -شةخص  إذم كةين، مةن هةذه مملةي   ( 2( و )1أحكةيق مملقة  لن ) ممة غم مةنعةى  -5

 ةر  ومةا م ةيجةد   ةلةل  - مةن هةذه مملةي   (7ممل ل ع اوبع م  قل وممذي  نطبق عةلةه مملقة   )

منشأ   مئلةا  ةر  مد هأن  د ةذم مملش وع  ين ه ةدوما ممل ةيجد  مألخ ى،م ياع الياا عن مش وع 

إذم كةين  ،ممشةخص مةلشة وع ذمك ي قوق اه ليعلأ اأ ممدوما ممل ةيجد  مملذكوم  أوال   للي   ةةق ا

 ، ليمسهي اشكل مة ي   ر  ةك ممدومةا إلاة مق ممةقةو  ايسةم مملشة وعصالحلا هذم ممشخص مدى 
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 لةت مم ةر إذم و( من هذه مملي   4ر مملق   )  ممومم  مقصوم  عةى  ةك  كن هذه مألعليل مي مم 

 الق ضةىممثيات مةةلل منشةأ   مئلةا  هذم مملق من  ةل  ال ثيات مةةلل  مق من خالل  بيش  هيم

 أحكيق  ةك مملق  .

عةى مم غم من مألحكيق مم ياقا  ر هذه مملي  ،  ين مش وع  ةأملن  ةر  ومةا م ةيجةد   ةةد منشةأ   -6

ةةل أج ةةيط مم ةةأملن عةةةى إجةةةلم  ةةةك ممدومةةا ممل ةيجةةد   مئلةةا  ةةر ممدومةةا ممل ةيجةة د  مألخةة ى إذم حص 

 مألخ ى أو أم ن بد مخيط   لهي.

مةلةل مزموم ةه م ا ةب منشأ   مئلا  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى   م ةيجد اوم لش وع م أن د ةال  -7

أو أي وكلةل عةن ط  ةق سل ةيم أو وكلةل عةيق ايمةلومةا  قةط مألخة ى ممل ةيجةد   ممدوما ةك  ر 

 .ش ط أن  ةلل مثل هؤال  مألشخيص ايألسةوب مملة ي  مةلةهما ،آخ  ذي وبع م  قل

شةة كا جبةل ن كةون شةة كا مقللةا  ةةر  ومةا م ةيجةةد    ةلط  عةةةى شة كا أو م ةةلط  عةلهةي مةةن إ -8

أو  ةزمول علةال   ةر  ةةك ممدومةا مألخة ى )سةوم  مةن خةالل  ،مدوما ممل ةيجد  مألخ ىم ر مقللا 

 ك لن منشةةأ   مئلةةا مةةن ممشة ال   ةةل أ   ةةي ةين ذمةةك ممومجةةع  ةر حةةد ذم ةةه ( غل هةةيئلةةا أو منشةأ   م

 مةش كا مألخ ى.
 

 (السادسةمادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

ممدخل ممذي   صل عةله مقلم  ر  وما م ةيجةد  مةن مل ةكةي  غلة  منقومةا )الةي  ةر ذمةك ممةدخل  -1

  ةةوز إخضةةيعه  ، ( ممكيئنةةا  ةةر ممدومةةا ممل ةيجةةد  مألخةة ىمةةن ممزممعةةا أو مسةة غالل ممغياةةي

 مةض  با  ر  ةك ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى.

هةي ممدومةا ممل ةيجةد  مم ةر  ل يقظنمو قي   كون مةبيم  "مملل ةكي  غل  مملنقوما" مملةنى ممومم  مهي  -2

ا ايملل ةكةي  غلة   ةين ممةبةيم   شة لل عةةى مملةكلةا مملة قة ،عةةى أي حةيلو .المملل ةكي  مملةن

مملنقوما وممث و  مم لومالا ومملةدم  ممل  خدما  ر ممزممعا ومسة غالل ممغياةي  ومم قةوق مم ةر 

وحةق مالا لةيع ايملل ةكةي  غلة   ،ممةةيق ممل ةةقةا الةكلةا مألممبةرممنظةيق شأاهي أحكيق  ر  طبق 

أو مم ةةق  ةةر مسةة غالل سةة غالل مالمملنقومةةا ومم قةةوق  ةةر مملةةد وعي  ممل غلةة   أو ممثيا ةةا مقياةةل 

 مةةنمم ةةلن وممطةةيئ م   دوال  ةةة ،مم  سةةبي  مملةدالةةا ومملصةةي م ومملةةومم  ممطبلةلةةا مألخةة ى

 مملل ةكي  غل  مملنقوما.
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( من هذه مملي   عةى ممدخل ممنةي   مةن مسة خدمق مملل ةكةي  غلة  مملنقومةا 1 طبق أحكيق مملق   ) -3

 كل آخ .أو مس غالمهي اأي ش ،اصوم  مبيش   أو  أجل هي

عةةى ممةدخل مةن مملل ةكةي  غلة  مملنقومةا من هةذه مملةي   ( 3) و( 1 طبق أ ضي  أحكيق مملق  لن ) -4

 وعةى ممدخل من مملل ةكي  غل  مملنقوما ممل  خدما أل م  خدمي  شخصلا م  قةا. ،ملش وع

 

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

مةي مةم  بيشة   ،جد  مةض  با  ةر  ةةك ممدومةا  قةط خضع مألمايح ممةيئد  ملش وع  ياع مدوما م ةي -1

ايشة  مملشة وع   ةين ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى عن ط  ق منشأ   مئلا  لهي.  اشيطي   مملش وع

  ةوز  ة ض ممضة  با عةةى أماةيح مملشة وع  ةر ممدومةا ممل ةيجةد   ،  ياةهاشيطي  كيملةذكوم آالةي  

 .مملنشأ  ممدمئلا ومكن ايمقدم ممذي  لكن أن  ن   إمى  ةك ،مألخ ى

 بيش  مش وع  ياع مدوما م ةيجد  اشيطي   ةر  عندمي ،من هذه مملي   (3مع م معي  أحكيق مملق   ) -2

 ةةك  أماةيح ومةا م ةيجةد  كةل    ةد ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى عن ط  ق منشأ   مئلا جيئلا  لهي، 

 بيش  م  قال  منل  م  أو مش وعي  كين  مو  وجع   قلقهي عةى أسيس مألمايح مم ر  مملنشأ  ممدمئلا

اصةلا و  ةيمةل  ،أو  ةر ظة وف مشةياهاال ةهي أاشطا مشياها  ةر ممظة وف أو  ال هيمألاشطا 

 منشأ   مئلا مه. لثلمع مملش وع ممذي  م  قةا  ليمي  

  ةلح اخصةم مملصة و ي  ممل كبةد  ألغة مض أعلةيل مملنشةأ   ،عند   د ةد أماةيح منشةأ   مئلةا  -3

 ر ذمك مملص و ي  مم نللذ ا ومإل مم ا ممةلوملا، سةوم    ةم  كبةدهي  ةر ممدومةا مم ةر  ممدمئلا الي

مغ يمبة ا  لح الثل ذمك ممخصم ايمن با إمى أ  لهي مملنشأ  ممدمئلا أو  ر أي مكين آخ . ومكن ال 

، )خةالف مةي  ع ةع مقياةل مسة   م  ممنلقةي  مملةةلةا( مةن جبةل مملنشةأ  ممدمئلةا  ، إن وجةدامد وع

لك   مم ئل  مةلش وع أو ألي من مكي به مألخ ى عةى شكل إ ةيوم  أو مسةوق أو مةد وعي  مة

خ  مع أو حقةوق أخة ى أو عةةى شةكل علةوال   ى مقيال مس خدمق حقوق ا م م  مالمليثةا أخ

مقيال أ م  خدمي  مةلنا أو مقيال مإل مم  أو ) للةي عةدم حيمةا مملشة وع مملصة  ر( عةةى شةكل 

د ن  للي   ةةق ايألمومل مملق با إمى مملنشأ  ممدمئلا. وايملثل ال  ؤخةذ  ةر  خل من مطيمبي  مم

ي  مملةةلةا( مالع بيم عند   د د أمايح مملنشأ  ممدمئلا مملبيمغ )خالف مي   ع مقيال مس   م  ممنلقة

 ةك مملنشأ  ممدمئلا عةى ح يب مملك   مم ئل  مةلش وع أو أيٍّ مةن مكي بةه من جبل ل  ل  مم ر  ع 

 ى مقياةل مسة خدمق حقةوق اة م م  خ ى عةى شكل إ يوم  أو مسوق أو مد وعي  مليثةا أخمأل
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خ  مع أو حقوق أخ ى، أو عةى شكل علةوال  مقياةل أ م  خةدمي  مةلنةا أو مقياةل مإل مم ، مال

أو ) للي عدم حيما مملش وع مملص  ر( عةى شكل  خل من مطيمبي  ممد ن  للي   ةةق اةيألمومل 

 ملك   مم ئل  مةلش وع أو أيٍّ من مكي به مألخ ى.مملق با إمى م

من مم صةنلع ومم  ةيم   ممل  ققممدخل  ،مالج صيم عةى ذمك شلل عبيم  "أمايح مألعليل"  ون  -4

ممخةةدمي  و ةةأجل   و ل  ةةو ،ممنقةةل ممةةدمخةر وعلةلةةي  ،، ومم ةةأملن)ممبنكلةةا( ومألعلةةيل مملصةة  لا

مم ةةر خةةدمي  ممشخصةةلا ممشةةلل هةةذه ممةبةةيم   ال مملل ةكةةي  ممشخصةةلا مملنقومةةا ومملةلوسةةا. و

 .  ؤ  هي    

إذم ج ى ممة ف  ر  وما م ةيجد  عةى   د د مألمايح مم ر  ن   إمى منشةأ   مئلةا عةةى أسةيس  -5

 من هذه مملةي   (2 ق لم ا بر ألمايح مملش وع ممكةلا عةى أجزمئه مملخ ةلا،  ين أحكيق مملق   )

  من   د د مألماةيح مم ةر  خضةع مةضة  با عةةى أسةيس هةذم مم ق ةلم ال  لنع  ةك ممدوما ممل ةيجد

ممن ةبر ممةذي جة ى عةلةه ممةة ف. غلة  أن ط  قةا مم ق ةلم ممن ةبر ممل بةةا   ة  أن  ةؤ ي إمةةى 

 ا ل ا   لق مع مملبي ئ ممومم    ر هذه مملي  .

لا اش م  سةع أو اضةيئع ال  ن   أي ماح إمى منشأ   مئلا مس ني م   قط إمى جليق  ةك مملنشأ  ممدمئ -6

 مةلش وع.

ألغ مض مملق م  مم ياقا،   د  مألمايح مم ر  ن   إمةى مملنشةأ  ممدمئلةا ايمط  قةا ال ةهي عيمةي   -7

غ م اةد عيق، مي مم   بيع ط  قا أخ ى. كن هنيك سب  وجله وكيف   وِّ

هةةذه  ةةر اشةةكل منلصةةل  ةةر مةةوم  أخةة ى عوم ةةت مي  شةة لل مألماةةيح عةةةى انةةو  مةةةدخل عنةةد -8

  ين أحكيق  ةك مملوم  من   أث  اأحكيق هذه مملي  . ،مال ليجلا

 

 (الثامنةمادة )ال

 والجوي النقل البحري

 ر ممنقل ممةدومر مةضة  با  قةط  ةر ممدومةا ئ م  أو طين  شغلل سلن مممل  ققا  خضع مألمايح  -1

 مإل مم  مملةةر مةلش وع. م كزممل ةيجد  مم ر  لهي 

 :"  أو ممطيئ م   ر ممنقل ممدومر ن لمممايح من  شغلل مأل عبيم  " شلل  -2

عةةى أسةيس كةةر  م ة خدما  ةر ممنقةل ممةدومر طةيئ م أو  نسةلمن  ةأجل  ممل  ققا مألمايح  أ(

 . )وجت أو محةا(
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م  خدما  ر ممنقل ممدومر  ون طةيجم أو وجةو   طيئ م من  أجل  سلن أو ممل  ققا مألمايح  ب(

 . أخ ى أو   هلال 

ممل ة خدما  ةر  ممل ةةقةا اهةيمةن مسة خدمق أو  ةأجل  مم يو ةي  ومملةةدم  ممل  ققةا ألمايح م  جـ(

مةن مم شةغلل ممةدومر م ةلن أو ممل  قةق مةدخل ايمن ةبا إمةى م ثياو ةاممنقل ممدومر ومم ر  كةون 

 .طيئ م 

ممدوما  ر ومجةي   د ياه  ة ،ا  ي  قع عةى م ن سللنااقل إذم كين م كز مإل مم  مملةةر ملش وع  -3

 ةر ومجةةي   د لةة ،مملةوطن هةذموإن مةم  وجةد مثةل  .  لهي ملنةي  مةوطن مم ةللنا قع ممل ةيجد  مم ر 

 .م  لهي مشغل مم للناقلممدوما ممل ةيجد  مم ر  

ن مملشةيمكا  ةر م  ةي  أو مةممل  ققةا أ ضي  عةى مألماةيح من هذه مملي   ( 1 طبق أحكيق مملق   ) -4

  وملا.علل مش  ك أو وكيما  شغلل 

 

 (التاسعةمادة )ال

 المشروعات المشتركة

 :عندمي  -1

 شيمك مش وع  ياع مدوما م ةيجد  اصوم  مبيش   أو غلة  مبيشة    ةر إ مم  مشة وع  ةياع  أ(

 .ميمه مةدوما ممل ةيجد  مألخ ى أو  ر مم لط   عةله أو  ر مأس

أو  ةر مم ةلط    -م  اصوم  مبيشة   أو غلة  مبيشة    ةر إ مأال هم  شيمك مألشخيص  أو  ب(

ل ةيجةةد  ممدومةةا ةمشةة وع  ةةياع مو ةةر مشةة وع  ةةياع مدومةةا م ةيجةةد   -مةةيل  أو  ةةر مأس ىعةةة

 مألخ ى.

 ةالج هلةيا لةي   ةةةقإذم وبةت أو   بت ش وط الن مملش وعلن  ل ،و ر أي من مم يم لن 

 ةين  وعلن م ة قةلن عةن اةضةهلي، مم  يم ا أو ممليملا  خ ةف عن  ةك مم ةر  كةون اةلن مشة

 ،جيئلةاأي مةن مملشة وعلن مةو مةم  كةن هةذه ممشة وط  يح كةين مةن ممللكةن أن   ققهةيماأ اأ 

أماةةةيح هةةةذم مملشةةة وع  بةةةلن يإ ممجهةةة  ةةةوز  ، ممشةةة وط ه ةةةب  هةةةذا يهةةة قق مكنةةةه مةةةم و

 . مةض  با  بةي  مذمك يوإخضيعه
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أماةيح - مةذمك وأخضة هي مةض  با و قي   -إذم أ مجت  وما م ةيجد  بلن أمايح مش وع  ياع مهي  -2

 ،مألخة ىممل ةيجةد  مةضة  با  ةر  ةةك ممدومةا  ياع مةدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى أخضةةتمشة وع  ة

 قق مةلش وع مم ةياع مةدومةا مملةذكوم  أوال  مةو كياةت ممشة وط   سمملدمجا هذه مألمايح  كياتو

      ى ةةةةى ممدومةةا مألخةة  ، مم ةةر  كةةون اةةلن مشةةيم ع م ةة قةا ال ةةهياةةلن مملشةة وعلن هةةر ممشةة وط 

مألماةيح  ةر  ةةك   ةةكإجة م  مم ةةد ل مملنيسة  عةةى مبةةغ ممضة  با ممللة وض عةةى  - عندئذ -

  شةةيوم و ،مألحكةةيق مألخةة ى مهةةذه مال ليجلةةا  ةةةلن م معةةي  مثةةل هةةذم مم ةةةد ل م  د ةةد وممدومةةا. 

 . ذمك مم يجا إمىم ى  عت  للي النهلي  ر ممدوم لن ممل ةيجد لن   ينمملخ ص ني مم ةط

 

 (العاشرةادة )مال

 أرباح األسهم

مم ر  د ةهي ش كا مقللا  ر  وما م ةيجد  إمى مقةلم  ةر ممدومةا  -  وز أن  خضع أمايح مألسهم  -1

 مةض  با  ر  ةك ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى. -ممل ةيجد  مألخ ى 

 قةلم  لهةي   مم ر   وز أ ضي  أن  خضع أمايح مألسهم  ةك مةض  با  ر ممدوما ممل ةيجد ،مع ذمكو -2

ومكةن إذم كةين ممليمةك مملن لةع اأماةيح مألسةهم  .و قي  ألاظلا  ةك ممدوماومألمايح  ممش كا ممدم ةا

 ايمليئةا خل ةا   ة  أال    ةيوز ةين ممضة  با مملل وبةا  ،مقللي   ةر ممدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى

ضة  با  للةي ال  ؤث  هذه مملق   عةةى خضةوع ممشة كا مة جللا أمايح مألسهم. رمن إجليم (5%)

  خ ص ايألمايح مم ر  د ع منهي أمايح مألسهم.

شة كا مقللةا  ةر   ةر  ةد ةهيأماةيح مألسةهم مم ( من هذه مملةي    ةلةى2يق مملق   )ايم غم من أحك -3

أو  ج ةم إ مميأو إجةلللةا إ مم ةا   أو وحةد -  وما م ةيجد  إمى حكومةا ممدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى

ا أو جها )الي  ر ذمك مؤس ا ميملا( ملةوكةا ايمكيمةل م ةةك ممدومةا م ةلا  لهي أو أي وكيم اسةط

مةن ممضة  با  -أو ج ةم إ ممي أو سةةطا م ةلةا  لهةي  موحةد  إجةلللةا إ مم ةا ممل ةيجد  مألخ ى أو

  ر ممدوما مملذكوم  أوال .

       ممةةدخل مةةن مألسةةهم أو  -كلةةي هةةر م ةة خدما  ةةر هةةذه مملةةي    - ةنةةر عبةةيم  "أماةةيح مألسةةهم"  -4

   مم ةةد ن أو أسةهم مملؤس ةلن أو مم قةوق مألخة ى أو أسةهم  "مالا ليع" أو حقوق "مالا ليع" أسهم

مملشةةيمكا كةةذمك ممةدخل مةةن حقةوق و ، مملشةةيمكا  ةر مألماةيح -ن ومم ةر ال  لثةل مطيمبةةي    ة -
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دخل مةن مألسةهم الوجة  أاظلةا ممدومةا مثةل ممة ممضة  بلا ال ةهي خ ى مم ر  خضةع مةلةيمةةامأل

 .مألمايح ممش كا مملوزعا لهي  اقلللمم

 ي  إذم كين ممليمك مملن لةع اأماةيح مألسةهم مقللةمن هذه مملي    (2) و (1)  لنال  نطبق أحكيق مملق  -5

 ةةر  ومةةا م ةيجةةد  و ةةزمول علةةال   ةةر ممدومةةا ممل ةيجةةد  مألخةة ى مم ةةر  قةةلم  لهةةي ممشةة كا ممدم ةةةا 

 ةةؤ ي  ةةر  ةةةك ممدومةةا مألخةة ى كةةين أو  ، لهةةي موجةةو  ألماةةيح مألسةةهم مةةن خةةالل منشةةأ   مئلةةا 

ا ةببهي أماةيح  توكياةت مةكلةا مألسةهم مم ةر   ةة ،خدمي  شخصلا م  قةا من جيعةد  ثيا ةا  لهةي

 أحكةيقطبةق نأو ممقيعةد  ممثيا ةا.  ةر مثةل هةذه مم يمةا  ممدمئلةا اهذه مملنشأ  مألسهم م  بطا  ةةلي  

 و قي  مة يما.من هذه مال ليجلا ( مم ماةا عش  ( أو مملي   )مم ياةامملي   )

ال   ةوز  إذم حققت ش كا مقللا  ر  وما م ةيجد  أمايحي  أو  خال  من ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى،  -6

أن  ل ض  ةك ممدوما مألخ ى أي ب  با عةى أماةيح مألسةهم مم ةر  ةد ةهي ممشة كا إال اقةدم مةي 

ألخة ى أو ايمقةدم ممةذي  كةون  لةه مملةكلةا  د ع من أمايح مألسهم هذه إمى مقلم  ةر  ةةك ممدومةا م

مم ر  د ع ا ببهي أمايح مألسهم م  بطا مم بيطي   ةةلي  النشأ   مئلا أو جيعد  ثيا ا  ر  ةةك ممدومةا 

عةةةى أماةةيح مةضةة  با غلةة  مملوزعةةا ممشةة كا ع أماةةيح يضةةخإكةةذمك    ةةوز مهةةي الو . مألخةة ى

 - لثةل د وعةا أو مألماةيح غلة  مملوزعةا أمايح مألسهم ممل كياتح ى مو ممش كا غل  مملوزعا 

  ر  ةك ممدوما مألخ ى. ي  ايشئ أو  خال   ي  مايحأ -كةلي  أو جزئلي  
 

 (الحادية عشرةمادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

مقةلم  ةر ى مةإممنيشة   ةر  ومةا م ةيجةد  ومةد وع  -  وز أن  خضع ممةدخل مةن مطيمبةي  ممةد ن  -1

 مألخ ى.ممل ةيجد  ةض  با  ر  ةك ممدوما م -ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى 

مع ذمك،   وز أن  خضع مثةل هةذم ممةدخل مةن مطيمبةي  ممةد ن مةضة  با  ةر ممدومةا ممل ةيجةد  و -2

مةةدخل مةةن ايمكةةن إذم كةةين ممليمةةك مملن لةةع  ،ألاظلةةا  ةةةك ممدومةةا ممل ةيجةةد مم ةةر  نشةةأ  لهةةي وطبقةةي  

 ممضة  با مملل وبةا   ةيوز هةذه   ل ة  أال ى، مقللي   ر ممدوما ممل ةيجد  مألخمطيمبي  ممد ن 

 من إجليمر مبةغ ممدخل من مطيمبي  ممد ن. (%5) ايمليئا ا با خل ا

ممةدخل مةن مطيمبةي  ممةد ن ممنيشة   ةر  ومةا  ( من هةذه مملةي    ةلةى2يق مملق   )ايم غم من أحك -3

 ا:مم يال  مم يمل أي من  رممل ةيجد  م ةيجد  من ممض  با  ر  ةك ممدوما 
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إذم كيات مم ها ممدم ةا مةدخل من مطيمبي  ممد ن هةر حكومةا  ةةك ممدومةا ممل ةيجةد  أو وحةد   أ(

 إجةلللا إ مم ا أو ج م إ ممي أو سةطا م ةلا  لهي.

إمى حكوما ممدوما ممل ةيجد  أو وحد  إجةلللا إ مم ا  ي  إذم كين ممدخل من مطيمبي  ممد ن مد وع ب(

 لهي أو أي وكيما أو جها )الي  ر ذمك مؤس ا ميملا( ملةوكا  أو ج م إ ممي أو سةطا م ةلا

 .أو وحد  إجةلللا إ مم ا أو ج م إ ممي أو سةطا م ةلا  لهيايمكيمل م ةك ممدوما ممل ةيجد  

إمى أي وكيما أو جها أخ ى )الي  ر ذمك مؤس ا  ي  إذم كين ممدخل من مطيمبي  ممد ن مد وع  جـ(

 ت  طبلقي  ال ليجلا مب ما الن حكوم ر ممدوم لن ممل ةيجد لن.ميملا(  للي   ةةق اق وض  ل

عةى ج وض ملنوحا، أو مؤمنا أو مضةلواا مةن  ي  إذم كين ممدخل من مطيمبي  ممد ن مد وع   (

 جبل مؤس ا عيما ألغ مض  ش لع ممصي مم .

مةةن ممةةدخل  -كلةةي هةةر م ةة خدما  ةةر هةةذه مملةةي    - ةنةةر عبةةيم  "ممةةدخل مةةن مطيمبةةي  ممةةد ن"  -4

أماةيح اوسوم  مهي مم ق  ةر مملشةيمكا  ،اوع سوم   م  أملنهي ا هن أق ال أيمطيمبي  ممد ن من 

م  وسةندم  ممةد ون مم ةندو ،مم ةندم  ممليملةا مم كوملةامةن واشكل خةيص ممةدخل  ،مملد ن أق ال

الةةي  ةةر ذمةةك ممةةةالوم  ومم ةةومئز ممل  بطةةا الثةةل هةةذه مم ةةندم  ممليملةةا أو مم ةةندم  أو سةةندم  

 د ن ألغ مض هذه مملي  .مممم زم م  عن ممد ةي  ممل أخ    خال  من مطيمبي   دال  ةود ون. مم

إذم كةةين ممليمةةك مملن لةةع مةةن ممةةدخل مةةن مةةن هةةذه مملةةي    (2) ( و1)  لنال  نطبةةق أحكةةيق مملقةة  -5

أ  لهةي  زمول علال   ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى مم ر اشومقللي   ر  وما م ةيجد   ،مطيمبي  ممد ن

مألخة ى   ةؤ ي  ةر  ةةك ممدومةاكةين أو  ،ممدخل من مطيمبي  ممد ن مةن خةالل منشةأ   مئلةا  لهةي

مةن ممةد ن مم ةر   ةع عنهةي ممةدخل  امطيمبة وكياةت ،خدمي  شخصلا م  قةا من جيعد  ثيا ةا  لهةي

طبةق نمم يمةا    ةةكم  بطا  ةةلةي  اهةذه مملنشةأ  ممدمئلةا أو ممقيعةد  ممثيا ةا.  ةر مثةل مطيمبا ممد ن 

 و قي  مة يما.من هذه مال ليجلا ( مم ماةا عش  ( أو مملي   )مم ياةاأحكيق مملي   )

 ةر  ةةك  ي  مقللةعندمي  كون ممشخص ممدم ع ممدخل من مطيمبي  ممد ن ايشئي   ر  وما م ةيجد   د ة -6

هةذم كةين أ  سةوم - مةن مطيمبةي  ممةد نإذم كين ممشخص ممذي  د ع ذمك ممةدخل  ومع ذمكممدوما. 

 ةةر  ومةةا م ةيجةةد  منشةةأ   مئلةةا أو جيعةةد  ثيا ةةا   لةةةك -مقللةةي   ةةر  ومةةا م ةيجةةد  أق الممشةةخص 

  لةل ذمةك ممةدخل هةذه  و ،مةن مطيمبةي  ممةد ن مملةد وعممةدخل  ممنيش  عنهةيم  بطا ايملد والا 

 لهي مملنشأ  ممدمئلةا  ر ممدوما مم ر  ممدخل ايشئي   هذم دعندئذ  ة ،مملنشأ  ممدمئلا أو ممقيعد  ممثيا ا

 أو ممقيعد  ممثيا ا.
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 ةب  عالجةا خيصةا اةلن مم هةا ممدم ةةا وممليمةك ا - عندمي  كون مبةغ ممدخل من مطيمبي  ممةد ن -7

  ز ةد عةةى - هةذم ممةدخل د ع عنةه ةي ذيمةد ن ممةا  للي   ةةةقخ ، آمملن لع أو النهلي مةي  وشخص 

 ةين أحكةيق هةذه  ،ك مملن لةع  ةر غلةيب  ةةك ممةالجةاق عةله مم ها ممدم ةا وممليمةس  لمملبةغ ممذي 

 ةر مثةةل هةذه مم يمةةا،  ةين مم ةةز  ممزمئةد مةةن و . مملةي    نطبةق  قةةط عةةى مملبةةةغ مملةذكوم أخلةة م  

مألحكةيق  م معةي  وجةوبكةل  ومةا م ةيجةد  مةع  ااظلةمملد وعي   ظل خيبةي  مةض  با طبقةي  أل

 مألخ ى مهذه مال ليجلا.
 

 (الثانية عشرة)مادة ال

 اإلتاوات

مم ةر  نشةأ  ةر  ومةا م ةيجةد  و ةد ع إمةى مقةلم  ةر ممدومةا ممل ةيجةد   -مإل ةيوم    وز أن  خضةع  -1

 مألخ ى.ممل ةيجد  مةض  با  ر  ةك ممدوما  -مألخ ى 

 قي  ومع ذمك،   وز أن  خضع  ةك مإل يوم  أ ضي  مةض  با  ر ممدوما ممل ةيجد  مم ر  نشأ  لهي و -2

مقللي   ةر ممدومةا ممل ةيجةد  مإل يوم  من مكن إذم كين ممليمك مملن لع ا ممل ةيجد ، ا  ةك ممدومألاظل

مةةن مملبةةةغ  (%11) ايمليئةةا عشةة   عةةةىز ةةد     ةة  أال ةةين ممضةة  با مملل وبةةا مألخةة ى، 

 مإلجليمر مإل يوم .

 مة   ة ع لةد وعي  مةن أي اةوع مم ةر مم - ر هذه مملةي  م  خدق  كلي هو - ةنر مصطةح "إ يوم "  -3

اة مم  علةل أ اةر أو  نةر أو عةلةر الةي  ةر ذمةك  اشة مقيال مس ةليل أو حق مسة ةليل أي حةق 

أو أي  ،مأل ةالق مم ةلنليئلا، أو أ ةالق أو أشة طا ممبةا مإلذمعةر أو مم ةللز ةوارمم يس  مآلمةر أو 

 مةيم ةةاأو عالمةةا   يم ةةا، أو  صةةللم أو الةةوذج، أو مخطةةط، أو   كلبةةا أو  ،خ ةة معماةة م   

مقياةةل أو  ،  يم ةةا أو عةللةةاأو  ،أو مقياةةل مسةة ةليل أو حةةق مسةة ةليل مةةةدم  صةةنيعلا ،سةة  ا

 مم  يم ا أو ممةةللا. أو ،ل ةةقا ايم  يمب ممصنيعلامملةةومي  مم

مقللةي   ،مإل ةيوم مةن ممليمةك مملن لةع  كةينإذم من هذه مملي    (2) و (1)ال  نطبق أحكيق مملق  لن  -4

ال   ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى مم ر اشأ   لهةي هةذه مإل ةيوم  مةن علو زمول  ر  وما م ةيجد ، 

مألخةة ى خةةدمي  شخصةلا م ةة قةا مةةن   ةؤ ي  ةةر  ةةةك ممدومةاكةةين أو  ،خةالل منشةةأ   مئلةا  لهةةي

 هةةذه ةةلةةي  ا ام  بطةة م  ةةد ع عنهةةي مإل ةةيو  ةةروكةةين مم ةةق أو مملةكلةةا مم ،خةةالل جيعةةد  ثيا ةةا  لهةةي

مملةي   ( أو مم ةياةا)  مملةي طبةق أحكةيق نمم يمةا   هةذه ةر مثةل  ،ثيا امملنشأ  ممدمئلا أو ممقيعد  مم
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 و قي  مة يما.من هذه مال ليجلا ( مم ماةا عش  )

 ةيذم كةين  ، ةةك ممدومةا. ومةع ذمةكمقةلم  ةر    ةهةي إذم مإل يوم  جةد اشةأ   ةر  ومةا م ةيجةد   د ة -5

 لةةك  ةر  ومةا م ةيجةد   -د  أق الما م ةيجمقللي   ر  وكين أسوم   -إل يوم  ممذي  د ع مممشخص 

 ةةك كياةت و ،مإل ةيوم نهةي  ةةك عاهي مالم زممةي  مم ةر  ةد ع  ام  بطمنشأ   مئلا أو جيعد  ثيا ا 

هةذه مإل ةيوم  جةد  دعنةدهي  ةة ،مإل ةيوم هةذه   ةع     لل عة  ملنشأ  ممدمئلا أو ممقيعد  ممثيا ا م

 عد  ممثيا ا.اشأ   ر ممدوما مم ر  لهي مملنشأ  ممدمئلا أو ممقي

هلةي ا ب  عالجا خيصةا اةلن مم هةا ممدم ةةا وممليمةك مملن لةع أو الن - عندمي  كون مبةغ مإل يوم  -6

 ز ةد مملةةومي  مم ر  د ع مقياال  مهي،  أو أو مم ق  للي   ةةق ايالس خدمق -مةي  والن شخص آخ 

 ةين أحكةيق ، ممةالجةا   ةةكب  ر غلةيمملبةغ ممذي س  لق عةله مم ها ممدم ةا وممليمك مملن لع عةى 

 ر مثل هةذه مم يمةا،  ةين مم ةز  ممزمئةد مةن وهذه مملي    نطبق  قط عةى مملبةغ مملذكوم أخل م . 

مةع وجةوب م معةي  مألحكةيق  ،ق كةل  ومةا م ةيجةد يمملد وعي   ظل خيبةةي  مةضة  با طبقةي  منظة

 مألخ ى مهذه مال ليجلا.

 

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 ليةاألرباح الرأسما

 ةةر  مملةةذكوم  ،اقةةل مةكلةةا مل ةكةي  غلةة  منقومةةامةةن لقةةلم  ةةر  ومةا م ةيجةةد  م ا ققةةل مم مألماةيح -1

 خضةع   ةوز أن  ، ةر ممدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى ممومجةةاو ،مال ليجلةامةن هةذه  (مم ي سةامملي   )

 مألخ ى.ممل ةيجد  مةض  با  ر  ةك ممدوما 

منقومةةا  شةةكل جةةز م  مةةن مملل ةكةةي  مم  يم ةةا ملنشةةأ  مةةن اقةةل مةكلةةا مل ةكةةي  ممني  ةةا مألماةةيح  -2

مةن اقةل مةكلةا ممني  ةا  مئلا  ل ةكهي مش وع  ياع مدوما م ةيجد   ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى أو 

 ر ممدوما ممل ةيجةد  مألخة ى     ملقلم من  وما م ةيجد  ممل ةكي  منقوما م ةةقا اقيعد  ثيا ا م و

هةةذه مملنشةةأ  ممدمئلةةا مثةةل ذمةةك مألماةةيح مةةن اقةةل مةكلةةا  ةةر ي  م  خةةدمي  شخصةةلا م ةة قةا الةةأل

مةضة  با  ةر   خضةع  ةوز أن  ؛ )الل  هي أو مع كيمةل مملشة وع( أو مثةل هةذه ممقيعةد  ممثيا ةا

 مألخ ى.ممل ةيجد   ةك ممدوما 

و مةةن اقةةل مةكلةةا أ ،ةلةةل  ةةر ممنقةةل ممةةدومر مةةن اقةةل مةكلةةا سةةلن أو طةةيئ م  ممني  ةةا مألماةةيح  -3
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مةضة  با  قةط  ةر ممدومةا  خضةع  ،ممطةيئ م  وأمنقوما م ةةقا ا شغلل مثل هذه مم لن  مل ةكي 

 مةلش وع. ممل ةيجد  مم ر  لهي م كز مإل مم  مملةةر

 ةا  ةر  ةلممشة كا مم ةر شة كا )غلة   ةةك مشةيمكا  لثةل من اقل مةكلةا أسةهم  مألمايح ممني  ا -4

 .ممل ةيجد  مةض  با  ر  ةك ممدوما   وز أن  خضع ،قللا  ر  وما م ةيجد مسوق مألسهم( 

مةضة  با  خضةع  ، ةك مملشيم إملهي  ر مملق م  مم ياقا غل من اقل أي مةكلا ممل  ققا مألمايح  -5

 م  لهي ايجل مملةكلا.ل قط  ر ممدوما ممل ةيجد  مم ر  ق

 

 (الرابعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

طبلةةا  جةد   للةي   ةةةق اخةدمي  مهنلةا أو اشةيط آخة  ذيمةا م ةيممدخل ممذي  ك  به مقلم  ر  و -1

 حلةا   ةوز أنمم يملةا،  أي مةن مم ةيال مةض  با  قط  ر  ةك ممدوما  للةي عةدم  خضع  ،م  قةا

   با  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى:هذم ممدخل أ ضي  مةضمثل  خضع 

 م  ألدومةةا ممل ةيجةةد  مألخةة ى     مةةه اصةةلا من ظلةةا  ةةر مممإذم كةةين مد ةةه جيعةةد  ثيا ةةا م ةةو أ(

ومكةن  قةط ايمقةدم   وز أن  خضع ممدخل مةض  با  ةر ممدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى،  ،أاشط ه

 إمى  ةك ممقيعد  ممثيا ا. ن  ممذي  

 (183)إمةى   صةل  ةر م لوعهةي لةد مأو  ملد  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى موجو م  كين إذم  ب(

 ةةين  ،مم ةةنا ممليملةةا مملةنلةةاعشةة  شةةه م   بةةدأ أو  ن هةةر  ةةر ثنةةر أو  ز ةةد عةلهةةي خةةالل م ومةةي  

  ةوز أن  خضةع  ،مملةؤ م   ةر  ةةك ممدومةا مألخة ى  هن أاشةطمة قةط مقدمم ممدخل ممل  قةق 

 .مألخ ى ممل ةيجد  مةض  با  ر ممدوما

 مأل الةا أو  شلل عبيم  "ممخدمي  مملهنلا" اوجه خيص مألاشطا ممل  قةا  ر ممل يال  ممةةللةا -2

وكةذمك مألاشةطا ممل ة قةا مم ةر  زمومهةي مألطبةي  وممل ةيمون  ،مم  او ةا أو مم ةةلللةا أو مملنلاأو 

 ومملهندسون ومملةليم ون وأطبي  مألسنين وممل يسبون.
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 (الخامسة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( نممةشة  ( و)سةةا عشة  مم ي( و)ممثيمنةا عشة  ( و)مم ي سةا عشة  )مع م معةي  أحكةيق مملةوم   -1

مألخةة ى  ةةين مم وم ةة  ومألجةةوم ومملكي ةةث  مملليثةةةا  ،مةةن هةةذه مال ليجلةةا (نمم ي  ةةا وممةشةة  و)

 ، قةط  ر  ةك ممدومةا  خضع مةض  با - للي   ةةق اوظللا  -مم ر  ك  بهي مقلم  ر  وما م ةيجد  

 ي  ر ممدوما ممل ةيجةد  مألخة ى لت مزموم ه ذم ي ،مي مم   م مزموم هي  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى

 مألخ ى.ممل ةيجد   ر  ةك ممدوما مةض  با مملك  با   ث  وز أن  خضع مثل هذه مملكي 

 ةر  ومةا  مم ةر  ك  ةبهي مقةلم  ث ةين مملكي ة ،مملةي  مةن هةذه  (1أحكةيق مملقة   ) ممة غم مةنعةى  -2

 ةر  قةط  خضةع مةضة  با  ،خ ى ر ممدوما ممل ةيجد  مأل م مزموم هي  م ةيجد   للي   ةةق اوظللا 

 :مم يملا   ر مم يالأوال  ممدوما مملذكوم  

 (183) ال    ةيوز  ةر م لوعهةي لةد مملةد  أو مألخة ى   ر ممدوماموجو م  ممل  للد  إذم كين أ(

 .مم نا ممليملا مملةنلاثنر عش  شه م   بدأ أو  ن هر  ر خالل م ومي  

 أو الياا عنه. ل غل  مقلم  ر ممدوما مألخ ىصيح  عل جد   ةهي  ثمملكي  وأن  كون ب(

ممةلةل  ةر ممدومةا  لةكهي صةيح  هي منشأ   مئلا أو جيعد  ثيا ا    لة جد  ثمملكي  ال  كونوأ جـ(

 مألخ ى.

  مملك  ةةبا  للةةي   ةةةةق اوظللةةا ثمملكي ةة  ةةينممةة غم مةةن مألحكةةيق مم ةةياقا  ةةر هةةذه مملةةي  ، عةةةى  -3

مةضة  با  ةر ممدومةا   وز أن  خضع  ، ر ممنقل ممدومر ةلل  ليمس عةى م ن سللنا أو طيئ   

 ممل ةيجد  مم ر  لهي م كز مإل مم  مملةةر مةلش وع.

 

 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

 ومةةا   ةةرمألخةة ى مم ةةر  ك  ةةبهي مقةةلم مملليثةةةا ومملةةد وعي   أعضةةي  م ةةة  مإل مم أ ةةةيب   

  ةوز إخضةيعهي  ،ش كا مقللا  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخة ى إ مم  م ة   رم ةيجد  اصل ه عضوم  

 مألخ ى. ممل ةيجد  مةض  با  ر  ةك ممدوما
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 (السابعة عشرةمادة )ال

 نين والرياضييالفنانأتعاب 

 ةةين  ، ليجلةةامةةن هةةذه مال (ممخيم ةةا عشةة  ) و (مم ماةةةا عشةة  )ممةة غم مةةن أحكةةيق مملةةي  لن عةةةى  -1

أو  مإلذمعةاممل ة ح أو مم ةلنلي أو  ةر اصةل ه  نياةي  - ةر  ومةا م ةيجةد   ممدخل ممذي  ك  به مقةلم

مسةةهي  ةةر ممدومةةا مةةن أاشةةط ه ممشخصةةلا مم ةةر  لي -مم ةللز ةةون أو اصةةل ه موسةةلقلي  أو م يبةةلي  

 مألخ ى.ممل ةيجد    وز إخضيعه مةض  با  ر  ةك ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى، 

ذمةك  مةم  كةنوزمومهةي  نةين أو م يبةر اصةل ه  ةةك     ق  خل   ةةق اأاشطا شخصةلا  عندمي -2

ممة غم مةن أحكةيق عةةى  ةين ذمةك ممةدخل و ،ممدخل مةلنين أو مم  يبر ال ةه ومكةن مشةخص آخة 

  ةةوز إخضةةيعه  مال ليجلةةامةةن هةةذه  (ممخيم ةةا عشةة  ( و)مم ماةةةا عشةة  ( و)مم ةةياةا)مملةةوم  

 . ةك مألاشطا يبرمملنين أو مم   لهي  زمولمةض  با  ر ممدوما ممل ةيجد  مم ر 

 ، ةر ممدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى  ليمسةهيمقةلم  ةر  ومةا م ةيجةد  مةن أاشةطا ممدخل ممذي  ك  به  -3

 ةةر  ةةةك ممدومةةا مةةن ممضةة  با  ةلةةى  ،( مةةن هةةذه مملةةي  2( و )1 ةةر مملقةة  لن ) و قةةي  ملةةي وم 

اشةكل أو كةلةي  ا ممدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى مدعومة ةةك كياةت ممز ةيم  إمةى إذم ممل ةيجد  مألخة ى 

أو وحةد  إجةلللةا إ مم ةا أو ج ةم إ ممي أوال  من ممدوما ممل ةيجةد  مملةذكوم  عيما اأمومل  رأسيس

لةل م لةيق و قةي  ال ليجلةا ثقي لةا أو  م ة  أوأو سةطا م ةلةا  لهةي  اةلن حكةوم ر ممةدوم لن أا ةز أو عع

 ممل ةيجد لن.
 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

 ين مةيشةي  مم قيعةد  ،من هذه مال ليجلا( مم يسةا عش  مملي   ) ( من2مملق   ) ي  أحكيقمع م مع -1

 خضةةع  ،سةةياقا خدمةةامم ةةر  ةةد ع ملقةةلم  ةةر  ومةةا م ةيجةةد  مقياةةل  مملشةةياهامألخةة ى ومملكي ةةث  

 . ممل ةيجد   ر  ةك ممدوما قط مةض  با 

   شةي  مم قيعةد ومملةد وعي  مألخة ى  ةين مةي ،مةن هةذه مملةي  ( 1م غم من أحكةيق مملقة   )معةى  -2

أو عةيق  لثةل جةز م  مةن اظةيق مم أملنةي  مالج ليعلةا مدومةا م ةيجةد  ا اةيم  عةى  اني     م مم ر  -

  خضةةع مةضةة  با  ةةر  ةةةك ممدومةةا - وحةةد  إجةلللةةا إ مم ةةا أو ج ةةم إ ممي أو سةةةطا م ةلةةا  لهةةي

 .  قط ممل ةيجد 
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 (التاسعة عشرةمادة )ال

 يةالخدمات الحكوم

 ومةا  ير  ةد ةه ةمم - خالف مةيش مم قيعةد -مملشياها مألجوم ومملكي ث  مألخ ى مم وم   و أ(  -1

خةدمي  ا  للةي   ةةةقمل   أو وحد  إجةلللا إ مم ا أو ج م إ ممي أو سةطا م ةلا  لهي م ةيجد  

 .  قط  ةك ممدوما خضع مةض  با  ر  ،ممق م أو مم ةطاأو  مموحد  أ مهي م ةك ممدوما أو

 خضةع مةضة  با  ،مملشةياهاهذه مم وم   ومألجوم ومملكي ث  مألخة ى مثل  ين  ،مع ذمكو  ب(

ممخةةدمي   ةر  ةةةك ممدومةا مألخةة ى وكةين مملةة   أ  ةت إذم  قةةط  ةر ممدومةا ممل ةيجةةد  مألخة ى 

 : كذمكومقللي   ر  ةك ممدوما 

 . لهيمومطنأحد  (1

 .  قط ي ممخدم ح مقللي   ر  ةك ممدوما أل م مم  صبأو  (2

أو وحةد  إجةلللةا  ومةا م ةيجةد   - أو مةن أمةومل  و  هةي -   ةةه مةن جبةل  م أي مةيش  قيعد  أ(  -2

 لةة    للةةي   ةةةق اخةةدمي  أ مهةي م ةةةك ممدومةةا أومإ مم ةا أو ج ةةم إ ممي أو سةةطا م ةلةةا  لهةي 

  ر  ةك ممدوما. قط  خضع مةض  با  ا ةطممأو ممق م  مموحد  أو

إذم كين   ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى قط مةيش مم قيعد هذم  خضع مةض  با  ين  ،مع ذمكو  ب(

  ر  ةك ممدوما. ممل   مومطني  ومقللي  

)ممخيم ا عش  ( و)مم ي سا عشة  ( و)مم ةياةا عشة  ( و)ممثيمنةا عشة  ( طبق أحكيق مملوم  ن  -3

 للةي ومةيشةي  مم قيعةد  ،مملشياها ومملكي ث  مألخ ى ،عةى مم وم   ومألجوممن هذه مال ليجلا 

أو وحةد  إجةلللةا إ مم ةا أو ج ةم إ ممي اةلل  زمومه  ومةا م ةيجةد  م  بطا    تأع اخدمي     ةةق

 .أو سةطا م ةلا  لهي
 

 (العشرونالمادة )

 الطالب

  مبيشةة   جبةةل  - أو كةةين - كةةون  ، ح  ةةرمملةةد وعي  مم ةةر    ةةةلهي طيمةة  أو م ةةدمب مهنةةر أو  -1

 قةط  ر ممدوما مملةذكوم  أوال   وموجو م   ، مقللي   ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ىز يم   وما م ةيجد  

لةلشةة ه أو  ةةللةةه أو  دم بةةه ال  خضةةع ، هةةذه مملةةد وعي  مم ةةر  كةةون م ه ةةللةةه أو  دم بةةألجةةل 

هةذه مملةد وعي  ايشةئا مةن مصةي م خةيمج  ةةك مثةل اش ط أن  كون  ، مةض  با  ر  ةك ممدوما

 . ممل ةيجد  ممدوما
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مقللةةي   ةةر  ومةةا  -أو كةةين  -مملكي ةةث  مم ةةر  ك  ةةبهي طيمةة  أو م ةةدمب مهنةةر أو ح  ةةر،  كةةون  -2

م ةيجد ، من وظللا  زمومهي  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى ملةد  أو ملةد  ال    ةيوز  ةر م لوعهةي 

 عش  شه م   بدأ أو  ن هةر  ةر مم ةنا ممليملةا مملةنلةا، ال  خضةع مةضة  با ثنرخالل م ومي   183

 ر  ةك ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى إذم كيات مموظللا    بط مبيش   ادممس ه أو  دم بةه  ةر ممدومةا 

 مملذكوم  أوال .

 

 (الحادية والعشرونمادة )ال

 المعلمون والباحثون

ممل ةيجةةد  مةدومةةا  ه ةةر  ومةةا م ةيجةةد  جبةةل ز يم ةةمبيشةة    -كةةين مقللةةي  ممةةذي أو  -مملةة   مملقةةلم  - 1

  ، أو مملةةدممس أو أيعةةةى  عةةو  مةةن إحةةدى مم يمةةةي ، أو ممكةلةةيو  انةةي  مألخةة ى ومملوجةة

ةةك مؤس ا  ةةلللا غل  ما لا مليثةا أخ ى  ة  ف اهي حكوما ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى،  ةر  

دومةا ممل ةيجةد  مةى  ةةك ممإول وصةول مةه أعةيملن مةن  ةيم خ  ممدوما مألخ ى ملةد  ال  ز ةد عةةى

      ، ةلللةةةاهلةةةي  ةةةر  ةةةةك مملؤس ةةةا مم ةجةةة م  ممب ةةةول أو كةلإأو مم ةةةدم   مألخةةة ى،  قةةةط ألجةةةل 

           مةةن ممضةة  با  ةةر  ةةةك ممدومةةا ممل ةيجةةد  مألخةة ى عةةةى ممةةدخل ممةةذى  ك  ةةبه مةةن مم ةةدم    ةلةةى 

 .أو ممب ول

هذه مملي   عةى ممدخل من ممب ةا إذم كةين مثةل هةذم ممب ةا مغلة  ( من 1مملق   )ال  نطبق أحكيق  -2

 ممةيما مكن ألجل منلةا خيصا مشخص أو ألشخيص مةلنلن. مملصة ا

 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

 خضةع  -هةذه مال ليجلةا مةننيومهةي مملةوم  مم ةياقا مم ةر مةم    -دخل ملقلم  ر  وما م ةيجةد  ممانو   -1

 .أ نلي كين منشؤهي ر  ةك ممدوما  قط مةض  با 

ممدخل من مملل ةكي  غل  مملنقومةا غل   -دخل ممعةى من هذه مملي   ( 1طبق أحكيق مملق   )نال   -2

 مقللةي  ممةدخل  ذمكةم   م كينإذم  - من هذه مال ليجلا (مم ي سا( من مملي   )2ل د    ر مملق   )مم

      علةةال   ةةر ممدومةةا ممل ةيجةةد  مألخةة ى مةةن خةةالل منشةةأ   مئلةةا  لهةةي، و لةةيمس  ةةر  ومةةا م ةيجةةد  
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و كةون مم ةق أو  ،ممدوما مألخ ى خدمي  شخصلا م  قةا من جيعد  ثيا ا  لهةي أو  ؤ ي  ر  ةك

 ةةلي  الثل هةذه مملنشةأ  ممدمئلةا أو ممقيعةد  ممثيا ةا.  اممدخل م  بط من أجةهيمملل ةكي  مم ر  د ع 

مةن هةذه مال ليجلةا ( مم ماةةا عشة  مملةي   ) وأ( مم ةياةا طبق أحكيق مملةي   ) ،مم يما هذه ر مثل 

 مة يما. و قي  

 

 (الثالثة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

أن  خضةع مةضة  با  -و قي  ألحكيق هةذه مال ليجلةا  - خال    وز  إذم مك    مقلم  ر  وما م ةيجد  (1

مملةةذكوم  أوال  أن  خصةةم مةةن ممل ةيجةةد    ةةةلن عةةةى ممدومةةا  ياةةه  ةةر ممدومةةا ممل ةيجةةد  مألخةة ى، 

 خل ذمك مملقلم مبةغي  م يو ي  مض  با ممةدخل مملد وعةا  ةر  ةةك ممدومةا ممل ةيجةد   ممض  با عةى

كلةةي هةةو م   ةة  جبةةل مألخة ى، وال   ةةوز أن    ةةيوز ممخصةةم ذمةةك مم ةةز  مةةن بةة  با ممةةدخل 

 ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى. ةك  خضع مةض  با  ر   لكن أنإمى ممدخل ممذي  ممخصم مملن وب

أحكةيق امةي  خةل أسةيمل  إزممةا مالز ومج ممضة  بر  مةل   ةرة الا مم ةو  ا مللةكا ممم  ر حيما  -2

 ملومطنلن مم ةو  لن.ايمن با إمى م اظيق جبي ا ممزكي 

 

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو سةةوف  -  ةةؤ يأو كة لهلةةي شةةخص أن إجةة م م  إحةةدى ممةةدوم لن ممل ةيجةةد لن م عنةةدمي   بةةلن -1

اصة ف ممنظة   -  لكنةه ،ه إمى   ض ب  با ال   لق مع أحكيق هذه مال ليجلاإملايمن با  - ؤ ي 

  هأن  ةة ض جضةل - ممل ةلةا م ةةك ممةدوم لن مألاظلامملةيم ا مملنصوص عةلهي  ر  وسيئلعن 

عةة ض ممقضةةلا خةةالل   ةة  وةدومةةا ممل ةيجةةد  مم ةةر  قةةلم  لهةةي. مم ياةةةا معةةةى مم ةةةطا مملخ صةةا 

أحكةةيق هةةذه خةةيمف  أول إشةةةيم اةةيإلج م  ممةةذي أ ى إمةةى  ةة ض بةة  با ثةةالل سةةنوم  مةةن 

 مال ليجلا.

 جةي م  إذم مةم  كةن هةر ال ةهيو ،م ةوغمهي أن مالع  مض  مإذم اد - عةى مم ةطا مملخ صا   ةلن -2

ض   ةة   ط  ةةق مال لةةيق ممل بةةي ل مةةع  عةةنممقضةةلا    ةةو اإمةةى  ر ةةةمم -عةةةى مم وصةةل إمةةى حةةل مع



22 

 

مم ةةر  خةةيمف  ضةة  بامم  نة   ةة ض مةةن أجةةل مةةا ممل ةيجةد  مألخةة ى ممدو ةةر مم ةةطا مملخ صةةا 

أي حةةدو  زمنلةةا ومم    ةةر مةةن م غ يمم لةةيق  ةة م مم وصةةل إملةةه اةةو نلةةذ أي هةةذه مال ليجلةةا. أحكةةيق 

 .مةدوم لن ممل ةيجد لنممل ةلا  مألاظلا

 لةةيق عةةن ط  ةةق مال - لي ةةر ممةةدوم لن ممل ةيجةةد لن أن   ةةة لن مم ةةةط لن مملخ صةةعةةةى    ةةةلن -3

ا ل ةل  أو  طبلةق هةذه مال ليجلةا.  ي   ةةقةمنشةأ  أو شةك  ا ذملل أي صةةواإمى  -ممل بي ل  للي النهي 

مالز ومج ممضةة  بر  ةةر مم ةةيال  مم ةةر مةةم  ةة    ةةر هةةذه  زممةةاإلو  ةةوز أ ضةةي  أن   شةةيومم مةةةي  

 مال ليجلا.

مم وصةل إمةى من أجةل  يلبةضها  ر ممدوم لن ممل ةيجد لن أن   صال لن مة ةط لن مملخ ص  وز  -4

 مم ياقا.مملق م  حول م ليق 

 

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلومات

سةوم   مملةةومةي  ممضة وم ا  ةر ممةدوم لن ممل ةيجةد لن  بةي ل  لن   ةلن عةى مم ةط لن مملخ صة -1

قةةا ايمضةة مئ  مألاظلةةا ممل ةلةةا مةةةدوم لن ممل ةيجةةد لن ممل ةةم نللةةذ م نللةةذ أحكةةيق هةةذه مال ليجلةةا أو 

و ة م أحكةيق هةذه مال ليجلةا.   خةيمفال  ةةك أن  ة ض ممضة  با  مي  مق ،مم ر  غطلهي هذه مال ليجلا

  ةقيهةي  ا ةيمةل أي مةةومةو. ( من هةذه مال ليجلةامألومى ون مم قلد ايملي   ) مملةةومي هذه  بي ل 

عةلهةي  صةل  مم ةر ةومةي  مملة مم ةر  ةيمةل اهةيال هي  ط  قايمممدوما ممل ةيجد  عةى أاهي س  ا ا

أو مم ةةةطي  )الةةي  ةةر ذمةةك  -مألشةةخيص إال ممكشةةف عنهةةي ال   ةةوز و ،و قةةي  ألاظل هةةي ممل ةلةةا

وى أو يدعممةةأو مم  صةةلل أو مم نللةةذ أو إجيمةةا  طمملةنلةةلن اةةيم ا -ممل ةةيكم ومألجهةةز  مإل مم ةةا( 

هةةةؤال     ةةة خدقوال  .مال ليجلةةةا  للةةةي   ةةةةةق ايمضةةة مئ  مم ةةةر  غطلهةةةي هةةةذه ع ةةة مضمال   د ةةةد

هةةةذه و  ةةوز مهةةةم كشةةف  ،مهةةذه مألغةةة مض  قةةطإال مملةةومةةي   ةةةةك مألشةةخيص أو مم ةةةطي  

 م كلا عيما أو  ر أحكيق جضيئلا.دموال  مملةةومي   ر م

    الةي  ةؤ ي إمةى إمةزمق  ومةا م ةيجةد مةن هةذه مملةي   ( 1ال   وز اأي حةيل  ل ةل  أحكةيق مملقة   ) -2

 الي  ةر:

أو  ةر ممل ةيجةد  ملليمسي  مإل مم ا  ر  ةك ممدومةا موإ مم ا مخيملا مألاظلا  نللذ إج م م   ( أ

 ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى.
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 مم ةةللي  مإل مم ةا مملة ةي    ةر  قد م مةةومي  ال  لكن مم صول عةلهي الوج  مألاظلا أو  ب(

 أو  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى.ممل ةيجد   ةك ممدوما 

مألسة مم  أو ممصةنيعا وأمألعليل  وأ ةةق ايم  يم   شأاهي كشف أي س   مةةومي  من قد م  جـ(

 عنهةةةي مخيملةةةي   ممكشةةةفمم  يم ةةةا أو مملهنلةةةا أو ممةلةلةةةي  مم  يم ةةةا أو مةةومةةةي  جةةةد  كةةةون 

 مة ليسا ممةيما.

 (السادسة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

ممقنصةةلا الوجة  ممقومعةد ممةيمةا  وأألعضي  ممبةثي  ممداةوميسلا  ممللنوحا مالم ليزم  ممليملا      

 .من   أث  اهذه مال ليجلا مةقياون ممدومر أو الوج  أحكيق م ليجلي  خيصا

 

 (السابعة والعشرونمادة )ال

 أحكام متنوعة

 أو مم  نةة   ةةر هةةذه مال ليجلةةا مةةي  ةةؤث  عةةةى  طبلةةق مألحكةةيق ممل ةلةةا ملنةةع مم هةة ب مةةل   

 ومةةا  يم عمشةةن ممةلةلةةي  اةةلن مةةممخيصةةا ا  د ةةد مملصةةيم ف أو ممخصةةومي  ممنيشةةئا  ممضةة  بر

موجو    ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى، إذم كين ممغ ض ممة ئل  أو أحةد مألغة مض  يم عمشم ةيجد  و

أو ممةلةلةي  مملنلةذ  النهةي هةو مم صةول عةةى مزم ةي الوجة  هةذه  يم عمملشةمم ئل ا من إاشةي  هةذه 

  واهي.من    وم   مال ليجلا ال

 

 (الثامنة والعشرونالمادة )

 النفاذ

ايسة كليل عةن ط  ةق ممقنةوم  ممداةوميسةلا ك ياا  كل  وما م ةيجد  ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى  بةغ  -1

  ةراي ذ  هذه مال ليجلا   صبحو. حلز ممنليذ هذه مال ليجلاو قي  منظيمهي مدخول  ممالزمامإلج م م  

 مألخل .  ةقر مإلاالغ له   مممذي  يمر مةشه  ه  ممثيار مممملوق مألول من ممش

 :اي ذ  أحكيق هذه مال ليجلا  صبح -2

مملةةوق  (أو اةةةد)مملبةةيمغ مملد وعةةا  ةةر  عنةةد مملنبةةع، عةةةىمضةة مئ  ممل ةة قطةا اي  للةةي   ةةةةق أ(

 .ذينلحلز مممال ليجلا  هذه  خول يم خ ممذي  ةر  ني   شه  مألول من 
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مملةوق مألول  (أو اةةد)دأ  ةر مم ةر  بة عن مم نوم  ممضة  بلامألخ ى يمض مئ   للي   ةةق ا  ب(

 م يم خ ممذي  صبح  له مال ليجلا اي ذ .م ممذي  ةر ني   شه  من 

 

 (التاسعة والعشرونمادة )ال

 اإلنهاء

 يهةإاهي   وز ألي من ممدوم لن ممل ةيجةد لن و ،غل  م د   ملد  ظل هذه مال ليجلا اي ذ  ممللةول  -1

 ةر مةدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى اطةة  مإلاهةي  خطةر  إشةةيم ا قد موم  ممداةوميسلا نممق من خالل

مم ةنا مم ةر اةةد خلة  سةنوم  مة وم  بةدأ اةةد أي سةنا ملال  ةا   ةر والةو  31موعد ال   ةةدى 

 . لهي مال ليجلا اي ذ أصب ت 

 :  وجف عن مم طبلق مال ليجلا ين  ، يمامثل هذه مم ر  -2

اةةةد اهي ةةا مم ةةنا عةةةى مملبةةيمغ مملد وعةةا  ،مملنبةةع قطةا عنةةدمضةة مئ  ممل ةة يا لةةي   ةةةةق ل (  أ

 .إشةيم إاهي  مال ليجلا لهي جدق ممللال  ا مم ر 

ض مئ  مألخ ى عن مم نوم  ممض  بلا مم ر  بةدأ اةةد اهي ةا مم ةنا ممللال  ةا يما لي   ةةق ل  ب(

 .إشةيم إاهي  مال ليجلا لهي جدق مم ر 
 

 .هذه مال ليجلا -ا    مألصول  -ممللوبين  وجع بي ي  مذمكإث      

 

مةةن  ق2111أا  ةةل  26مملوم ةةق  هةةـ1432جلةةي ى مألومةةى  22ا ةةيم خ  مم  ةةيضحةة م   ةةر      

 ،  لةام  ةيو ا مم ممنصةوص جللةع ، و ومإلا ةلز ةا مم وميالةاوايمةغةي  ممة الةا   لن أصةةل لنا خ

 . مإلا ةلزي صيمنة د ا مالخ الف  ر مم ل ل   ا ر حيمو
 

 عن حكومة رومانيـا عن حكومة المملكة العربية السعودية

 
 

 

 حمد بن سليمان البازعي

 نائب وزير المالية

 تيودور باكونسكي

 وزير الخارجية
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 ولـوكـروتـب 

م  ن  مالز ومج ممض  بر وملنع  حكوما مومياليحكوما ممللةكا ممة الا مم ةو  ا ومال ليجلا الن 

 مض  بر  ر شأن ممض مئ  عةى ممدخله ب ممم 

وحكومةا عند مم وجلع عةى مال ليجلا مم ر أا مت مملوق الن حكومةا ممللةكةا ممة الةا مم ةةو  ا 

م لةق م  ن  مالز ومج ممض  بر وملنع مم ه ب ممض  بر  ةر شةأن ممضة مئ  عةةى ممةدخل، موميالي 

 أ من مال ليجلا. شكل جز م  ال    زمم ر عةى مألحكيق مإلبي لا مآل لا 

 من ممللهوق أن:

 ةين مصةطةح "شةخص" مةن مال ليجلةا ( )ممثيمثةا( مةن مملةي   1( من مملقة   ) ايإلشيم  إمى ممبند ) -1

 أو سةطي هي ممل ةلا.ج يمهي مإل مم ا ووحدم هي مإلجةلللا مإل مم ا أو أ شلل أ ضي  ممدوما 

مألعلةةيل مم ةةر   ققهةةي  ةةين أماةةيح  ،مال ليجلةةامةةن ( مم ةةياةا( و )ممخيم ةةا) ايإلشةةيم  إمةةى مملةةي  لن -2

من  صد   اضةيئع إمةى ممدومةا ممل ةيجةد  مألخة ى ال  خضةع   لنل ةيجدمم  لندوم ر إحدى مم مش وع  

مةض  با  ر  ةك ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى. وإذم مش لةت عقو  مم صد   عةةى أاشةطا أخة ى  لةيمس 

 ةين ممةدخل مملك  ة  مةن مثةل  ةةك مألاشةطا  ،خة ى ةر ممدومةا ممل ةيجةد  مألمن خةالل منشةأ   مئلةا 

   وز أن  خضع مةض  با  ر ممدوما ممل ةيجد  مألخ ى.
 

 .ممب و وكول هذم -     مألصولا -ممللوبين وجع إثبي ي  مذمك      
 

 

 لن ا ةخمةن  ق2111أا  ةل  26مملوم ةق  هـ1432جلي ى مألومى  22ا يم خ  مم  يضح م  ر      

و ةر حيمةا  مم  لةا،ممنصةوص م  ةيو ا جللةع و ، ومإلا ةلز ةامم وميالا و ممة الا ايمةغي  أصةل لن

 يمنص مإلا ةلزي.ا  ة دمالخ الف  ر مم ل ل  
 

 عن حكومة رومانيـا عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

 

 حمد بن سليمان البازعي

 نائب وزير المالية

 تيودور باكونسكي

 وزير الخارجية

 


