
 

 

 

 

 

 

 

 ةـــاقيــاتف

 ةحكومة المملكة العربية السعودي بين

 جمهورية بيالروس وحكومة 

 ولمنع التهـرب الضريبـيلتجنب االزدواج الضريبي 

 ل وعلى رأس المالـعلى الدخ شأن الضرائبفي 
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 اتفاقية 

 جمهورية بيالروس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 

 ولمنع التهرب الضريبيبي لتجنب االزدواج الضري

 وعلى رأس المال في شأن الضرائب على الدخل

 

منهمة  يةإ إيةبا   رغبةة   جمهور ةة يةةورو وحكومةة إن حكومة المملكةة الربيةةة الوةرو  ة   

شةنن الضةبا ب ىلةل الةوعل وىلةل يةإ ولمنع التهةب  الضةب بإ اتف قةة لتجنب االز واج الضب بإ 

 ،رأ  الم ل 

  لإ:تفقت  ىلل م  إقو 

 (1مادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه االتف قةة ىلل األشخ ص المقةمةن يإ إحوى الوولتةن المتر قوتةن أو يإ كلتةهم .

 

 (2مادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

كةل  ةصةل مرأ  المة ل المفبوضةة لضةبا ب تطبق هذه االتف قةة ىلل ضةبا ب الةوعل وىلةل  -1

 النظب ىن طب قة يبضه . صبفمتر قوة أو سلط ته  الم لةة ي ولة 

وضةةة ىلةةل إجمةة لإ بالضةةبا ب المف جمةةةعمةةن الضةةبا ب ىلةةل الةةوعل وىلةةل رأ  المةة ل  وترةة -2

 هةة أو ىلةةل ىن  ةةب الةةوعل أو ىن  ةةب رأ  المةة ل يمةة  ية ،ىلةةل إجمةة لإ رأ  المةة لوالةةوعل 

 ،متلكة   المنقولةة أو غةةب المنقولةةملكةةة الميةإ التصبف  منالن تجة  مك سبالضبا ب ىلل ال

الضةبا ب ىلةل والمشةبوى    و البواتةب التةإ تةويره م لإ مبة ل  األجةور والضبا ب ىلل إج

 قةمة رأ  الم ل. ارتف ع

 -التإ تطبق ىلةه  هذه االتف قةة يشكل ع ص هإ:   لةةالضبا ب ال -3

 لمملكة الربيةة الورو  ة:إلل ا ي لنوبة أ(

 .الزك ة -
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 .ز الطبةرإ ستثم ر الغإضب بة  ه ة الوعل يم  يةضب ب  -

 .) ش ر إلةه  يةم  يرو يـ "الضب بة الورو  ة"(  

 :جمهور ة يةورو  إلل  ي لنوبة  (

 .واألري حضب بة الوعل  -

 ضب بة الوعل ىلل األيبا . -

 الضب بة ىلل الممتلك   غةب المنقولة.  -

 "(. يةورو ) ش ر إلةه  يةم  يرو يـ "ضب بة   

ه  أر مم ثلةة أو مشة يهة يةإ جوهبهة  تفبضة  بةاالتف قةةة أ ضة   ىلةل أر ضةبهذه  أحك  تطبق  -4

تبل  كةل نه . وميرو ت ر خ توقةع هذه االتف قةة إض ية إلل الضبا ب ال  لةة أو يوال    ولة متر قوة

أ علت ىلةل التإ  الجوهب ةي لتغةةبا  الولطة األعبى الوولتةن المتر قوتةن سلطة مختصة يإ 

 الضب بةة. ته أنظم

 

 (3مادة )ال

 عامة اتتعريف

 م  لم  قتض سة ق النص عوف ذلك: ،ذه االتف قةةألغباض ه -1

 رنإ مصطلح " المملكة الربيةةة الوةرو  ة " إقلةةم المملكةة الربيةةة الوةرو  ة و شةمل ذلةك   (أ

ةةة الوةرو  ة ىلةل مة ههة  المن طق الواقرة ع رج المة ه اإلقلةمةة التإ تم ر  المملكةة الربي

وقةة ع ي بهةة  والطبقةة   الواقرةةة ت ةةت التبيةةة والمةةوار  الطبةرةةةة حقةةوق الوةةة  ة والوال ةةة 

 يمقتضل نظ مه  والق نون الوولإ.

 رنةإ ىنةوم   وةتخو  ية لمرنل الجغبايةإ وجمهور ة يةورو  " يةورو   رنإ مصطلح " ( 

يمقتضةل الوةة   ة والوال ةة القضة  ةة ال قةوق  جمهور ة يةةورو  يةهالذر تم ر  قلةم اإل

 طبق   للق نون الوولإ.وقوانةنه  

و "الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى" المملكةةة الربيةةةة الوةةرو  ة أو " ولةةة متر قةةوة"   تةةترنةةإ ىب ر جـ(

 .النص سة ق ه قتضة ي وب م جمهور ة يةورو  

، يمة  يةإ  صعةب مةن األشةخآ كةة نشةبكة أو أر أو أر يةب  أر مصطلح "شةخص"  شمل   (

 .ذلك الوولة أو سلط ته  الم لةة
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كة ن  ر مل ىلةل أنةه شةخص أر أو ذر  فة اىتب ر ة  رنإ مصطلح "شبكة" أر شخص  هـ(

 .ألغباض الضب بة ةىتب ر ذو  فة ا

"مشبوع ت يع لوولة متر قوة" و "مشبوع ت يع للوولة المتر قوة األعبى" ىلةل   ىب رترنإ ت و(

 ب شةةبه مقةةةم ي لوولةةة المتر قةةوة     مقةةةم يوولةةة متر قةةوة ومشةةبوى  ب شةةبه    التةةوالإ مشةةبوى

 .األعبى

ترنةةإ ىبةة رة "نقةةل  ولةةإ" أر نقةةل يوةةفةنة أو طةة  بة  تةةولل تشةةغةله  مشةةبوع  وجةةو مبكةةز  ز(

إ ارته الفرلإ يإ  ولة متر قوة م ىوا ال  ال  التإ  تم يةهة  تشةغةل الوةفةنة أو الطة  بة يقة  

 ة المتر قوة األعبى.يةن أم كن تقع  اعل الوول

 : رنإ مصطلح "مواطن" (حـ

 .أر يب  ح  ز ىلل جنوةة  ولة متر قوة -1

وضةع مةن األنظمةة الن يةذة ذلك الوتمو تأو شبكة تض من أو جمرةة  ،أر شخص ق نونإ -2

 .يإ  ولة متر قوة

  رنإ مصطلح "الولطة المختصة": ط(

أو ممثلةةه ب الم لةةةة  ةةوزلم لةةةة و مثلهةة  وزارة ا ،لمملكةةة الربيةةةة الوةةرو  ةإلةةل اي لنوةةبة  -1

 .المفوض

 .المفوض  أو ممثله والبسو الضبا ب  وزارة، يةورو  إلل ي لنوبة  -2

لم  ةب  لةه أو مصطلح  ىب رةاالتف قةة يإ أر وقت من قبل  ولة متر قوة يإن أر هذه تطبةق  ىنو -2

يةإ ذلةك الوقةت  هنفوةل المرنةعةوف ذلةك،  كةون لةه الةنص ترب ف يةه ، وم  لةم  قةتض سةة ق 

 ةبجح أر مرنةل و ، لضةبا ب التةإ تطبةق ىلةهة  االتف قةةةي يةم   ترلةق  تلك الوولة  يموجب نظ

للمصةطلح ويقة   للربة رة أو  لة المطبقة لتلك الوولةة ىلةل أر مرنةل مرطةةالضب ب لألنظمةطبق   

 لألنظمة األعبى لتلك الوولة.

 

 (4مادة )ال

 مـمقيـال

  قةة ترنإ ىب رة "مقةم يإ  ولة متر قوة"ألغباض هذه االتف -1
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م ةل أو  ،إق متةهأو  ،سةكنه يوةبب هة ية  تلةك الوولةة للضةب بة  أر شخص  خضع ويقة   لنظة أ(

 .عب ذر طبةرة مم ثلةآرة ر أو مك ن توجةله أو أر م ،إ ارته

 من مؤسو ته  ال كومةة أو سلط ته  الم لةة.    من الوولتةن المتر قوتةن أو أ     أ   (

ومرفةةل مةةن الضةةبا ب يتلةةك الوولةةة  ةمتر قةو ةأر شةخص قةة نونإ مؤسةةا ويقةة   ألنظمةةة  ولةة جـ(

 وق  م وموتمب يتلك الوولة إم :

يإ، أو ىلةةةل سةةةبةل ال صةةةب لغةةةبض   نةةةإ، أو عةةةةبر، أو ترلةمةةةإ، أو ىلمةةةإ، أو ثقةةة  (1

 ألغباض اجتم ىةة مش يهة.

 لتقو م مر ش   أو مزا   أعبى مش يهة لموظفةن.أو  (2

مقةم   يةإ كلتة  الةوولتةن المتر قةوتةن يةإن ( من هذه الم  ة 1ويق   ألحك   الفقبة ) يب  كون  ىنوم  -2

 ك آلتإ: ت و  ىنو ذ  وضره

يب لةه سةكن  ا ةم يةإ كلتة  اتةو يةإن ،هة ييب لةه سةكن  ا ةم امقةم   يق  يإ الوولةة التةإ  تةو و ر أ( 

ىوق ته الشخصةة واالقتصة   ة يةه  تكون مقةم   يق  يإ الوولة المتر قوة التإ  وةريالوولتةن 

 .أوثق )مبكز المص لح ال ةو ة(

يب لةه سةكن  ا ةم اال ةو ةة أو لةم  تةو هص ل مه  مبكز يةإذا لم  كن ممكن   ت و و الوولة التإ   (

 .مقةم   يق  يإ الوولة التإ يةه  سكنه المرت   وةرييإ أر من الوولتةن، 

مقةمة    وأر منهمة ،  رةيةإ   الوولتةن أو لم  كةن لةه سةكن مرتة   إذا ك ن له سكن مرت   يإ كلت جـ(

 .يق  يإ الوولة التإ  كون مواطن   يةه 

يتوةور  أر منهمة ،يإ     اىتببته كل  ولة من الوولتةن من مواطنةه  أو إذا لم  كن مواطنإذا   (

 .الموضوع ي التف ق المشتبكالوولتةن المتر قوتةن  يإ المختصت نالولطت ن 

مقةمة   يةإ كلتة  الةوولتةن المتر قةوتةن  ،(1ويق   ألحك   الفقةبة ) -غةب الفب -شخص م   ىنوم   رو -3

 إ ارته الفرلإ. ه  مبكزية وجويإ الوولة التإ  يق  مقةم    ويإنه  ر

 

 (5مادة )ال

 ةـأة الدائمـالمنش

ل الةذر  ةتم مةن عولةه ألغباض هذه االتف قةة، ترنإ ىب رة "المنشنة الوا مة" المقب الث يةت للرمة -1
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 مزاولة نش ط المشبوع كلة   أو جز ة  .

 تشمل ىب رة "المنشنة الوا مة" يوجه ع ص: -2

 .إ ارةبكز م (أ

 .يبع ( 

 .كتبم (جـ

 .مصنع ( 

 ورشة. (هـ

 م جب أو أر مك ن آعب الستخباج الموار  الطبةرةة.أو منجم  (و

 تشمل ىب رة "المنشنة الوا مة" أ ض  : -3

لكةةن  ،إشةةبايةة مترلقةةة يهةة  أىمةة ال  أو  ،جمةةةع أو تبكةةةبتأو مشةةبوع  ،ينةة أ أو إنشةة أموقةةع  (أ

 لل ستة أشهب.تز و ى تلك األىم ل موة وتمب مثل هذا الموقع أو المشبوع أو يشبط أن 

ستش ر ة من قبل مشبوع من عول مةوظفةن أو ىة ملةن الخوم   االتويةب عوم   يم  يةه   ( 

 لمشةبوعل) األىم ل من هذا النوعتوتمب  يشبط أنهذا الغبض، للمشبوع ا وظفهم آعب ن 

سةتة أشةهب  لةلتز ةو يةإ مجموىهة  ى مةو أو  مةوةل الوولةة يةإ (يه مشبوع مبتب لأو  ،نفوه

 شهبا . موة اثنإ ىشبعول أر 

 -":المنشنة الوا مةىب رة "ال تشمل  ،األحك   الو يقة يإ هذه الم  ة ىلل البغم من -4

 هة ملكالتةإ  و ىبض أو تور و الوةلع أو البضة  ع أهةو  يق  لغبض تخز ن استخوا  التو أ(

 . لمشبوعا

لمشبوع لغبض التخز ن أو الرةبض ا ه لكالتإ  ماالحتف ظ يمخزون من الولع أو البض  ع  ( 

 . يق  أو التور و

مةن لمشةبوع يقة  لغةبض المر لجةة التةإ  ملكهة  ااالحتف ظ يمخزون من الولع أو البضة  ع  (جـ

 بل مشبوع آعب .ق

 االحتف ظ يمقب ث يت للرمل يق  لغبض شباأ سلع أو يض  ع أو جمع مرلوم   للمشبوع؛ ( 

ت ضةةةب ة أو طبةرةةة  رنر نشةة ط آعةةب ذيةة القةةة  االحتفةة ظ يمقةةب ث يةةت للرمةةل يقةة  لغةةبض  (هـ

 . للمشبوعمو ىوة 
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  لفقةبا  الفبىةةة )أ( ر مز   من النش ط   المذكورة يإ األاالحتف ظ يمقب ث يت للرمل يق   (و

 طبةرةة لةهىن هذا المةز    ن ت الالث يت للرمل  قبشبط أن  كون النش ط الكلإ للميإلل )هـ( 

 مو ىوة.ت ضةب ة أو 

ة يةةإ سةةوق أو مرةةبض مؤقةةت يرةةو يةةةع الوةةلع أو البضةة  ع المملوكةةة لمشةةبوع والمربوضةة ز(

 إغوق هذا الووق أو المربض.

عةةوف الوكةةةل المتمتةةع يوضةةع -إذا كةة ن شةةخص ( 2( و )1)أحكةة   الفقةةبتةن  الةةبغم مةةنىلةةل  -5

يةإ  ولةة متر قةوة نة يةة ىةن مشةبوع تة يع للوولةة  رمةل  -(7فقةبة )الطبق ىلةةه نموتقل والذر ت

المةةذكورة أوال  يةمةة   منشةةنة  ا مةةة يةةإ الوولةةةلو ةةه المشةةبوع  رتبةةب  هةةذايةةإن  ،المتر قةوة األعةةبى

إذا كةة ن لةةوى هةةذا الشةةخص  ةةوحةة  ،مشةةبوعلالشةةخص لأىمةة ل  قةةو  يهةة  ذلةةك  ترلةةق ين ةةة 

ىمة ل األ ههةذ مة  لةم تكةن ،و م رسه  يشكل مرت   يإ تلةك الوولةة إليةبا  الرقةو  ي سةم المشةبوع

مقب ث يةت للرمةل عول من  ه شبت بتمت موالتإ إذا  ،(4يإ الفقبة ) وار ةالمقصورة ىلل تلك 

 ك   تلك الفقبة.أح يمقتضلال تجرل هذا المقب الث يت للرمل منشنة  ا مة 

منشةنة  رةو  ولةة متر قةوة  يةإمشبوع تةنمةن  يإن ،هذه الم  ة يإىلل البغم من األحك   الو يقة   -6

 المتر قةوة ل أقو ط التنمةن يةإ إقلةةم تلةك الوولةة ص  ك ن   ا مة يإ الوولة المتر قوة األعبى إذا 

 ن ضو مخ طب يةه .م   ؤاألعبى أو 

مزاولتةه للرمةل  يوببمنشنة  ا مة يإ الوولة المتر قوة األعبى  ة قومتر ة ولمشبوع ل  رو أنال  -7

ىةن طب ةق سموة ر أو وكةةل ىة   ي لرمولةة أو أر وكةةل يقة  األعةبى المتر قةوة يإ تلك الوولة 

 .شبط أن  رمل مثل هؤالأ األشخ ص ي ألسلو  المرت   لرملهمي ،آعب ذر وضع موتقل

شةبكة قبةل وةةطب ىلةل شةبكة أو موةةطب ىلةهة  مةن ن كون شةبكة مقةمةة يةإ  ولةة متر قةوة تإ -8

األعةبى )سةواأ مةن المتر قةوة أو تزاول ىمةو  يةإ تلةك الوولةة  ،لوولة المتر قوة األعبىي مقةمة 

بكتةن منشةنة ال  جرةل أ ة   مةن الشةيةإن ذلةك الواقةع يةإ حةو ذاتةه  ،(غةبهة عول منشنة  ا مة أو 

  ا مة للشبكة األعبى.

 

 (6مادة )ال

 غير المنقولة لممتلكاتامن الدخل 

الوعل الذر   صل ىلةه مقةم يإ  ولة متر قوة مةن ممتلكة   غةةب منقولةة )يمة  يةإ ذلةك الةوعل  -1
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من الزراىة أو استغول الغ ي  ( الك  نة يإ الوولة المتر قوة األعبى  جوز إعض ىه للضةب بة 

 يإ تلك الوولة المتر قوة األعبى.

الوولةة المتر قةوة التةإ  ألنظمةةويقة   لمنقولةة" المرنةل الةوار  لهة   كون لرب رة "الممتلك   غةةب ا -2

الربةة رة تشةةتمل ىلةةل الملكةةةة المل قةةة هةةذه يةةإن  ،ىلةةل أر حةة لو .ةةةةتوجةةو يهةة  الممتلكةة   المرن

ي لممتلكةة   غةةةب المنقولةةة والثةةبوة ال ةوانةةةة والمرةةوا  الموةةتخومة يةةإ الزراىةةة واسةةتغول 

و رةو أ ضة    ،الر   المترلقة يملكةةة األراضةإ ق نونه  أحك   الالغ ي   وال قوق التإ تطبق يشنن

حةق االنتفة ع ي لممتلكة   غةةب المنقولةة وال قةوق يةإ المةويوى   من الممتلكة   غةةب المنقولةة 

المتغةةةبة أو الث يتةةةة مق يةةل االسةةةتغول أو ال ةةةق يةةإ اسةةةتغول التبسةةب   المرونةةةةة والمصةةة  ر 

 الممتلك   غةب المنقولة. منوالط  با  والقوار  الوفن و وال تر .والموار  الطبةرةة األعبى

( ىلل الوعل الن ت  من استخوا  الممتلك   غةب المنقولة يصورة مب شةبة 1تطبق أحك   الفقبة ) -3

 ينر شكل آعب.ه  أو استغول ،أو تنجةبه 

وىلةل  ،لمشبوع( ىلل الوعل من الممتلك   غةب المنقولة 3) و( 1أحك   الفقبتةن )أ ض   تطبق  -4

 الوعل من الممتلك   غةب المنقولة الموتخومة أل اأ عوم   شخصةة موتقلة.

 

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال

مةة  لةةم  ب شةةب  ،تخضةةع األريةة ح الر  ةةوة لمشةةبوع  ولةةة متر قةةوة للضةةب بة يةةإ تلةةك الوولةةة يقةة  -1

ي شةب المشةبوع  يةإن. يإ الوولة المتر قوة األعبى ىن طب ق منشنة  ا مة يةه  نش ط    المشبوع

 جةوز يةبض الضةب بة ىلةل أرية ح المشةبوع يةإ الوولةة المتر قةوة  ، يإنةهنش ط   ك لمذكور آنفة   

 .يق  ولكن ي لقور الذر  مكن أن  نوب منه  إلل تلك المنشنة الوا مة ،األعبى

لةةة  ب شةةب مشةةبوع تةة يع لوولةةة متر قةةوة نشةة ط   يةةإ الوو ىنةةوم  ،(3مةةع مباىةة ة أحكةة   الفقةةبة ) -2

تلةك المنشةنة  أرية ح ولة متر قوة  ت و  كلالمتر قوة األعبى ىن طب ق منشنة  ا مة ق  مة يةه ، 

 ب شةةب موةةتقو   منفةةب ا  ومشةةبوى   األريةة ح التةةإ  توقةةع ت قةقهةة  لةةو كةة ن ىلةةل أسةة   الوا مةةة 

يصةفة و تر مةل  ،أو يةإ ظةبوف مشة يهةنفوةه  أنشطة مش يهة يإ الظةبوف أو  نفوه األنشطة 

 منشنة  ا مة له. مثلمع المشبوع الذر  لة تم م   موتق

المنشةنة أىمة ل  وةمح يخصةم المصةبوي   المتكبةوة ألغةباض  ،نو ت و و أرية ح منشةنة  ا مةةى -3



 -9- 

سواأ تم تكبوه  يةإ الوولةة التةإ  ،يم  يإ ذلك المصبوي   التنفةذ ة واإل ار ة الرمومةة ،الوا مة

ي لنوةبة أل ةة ال  وةمح يمثةل ذلةك الخصةم ولكةن  . ن آعبتوجو يةه  المنشنة الوا مة أو يإ أر مك

المنشةنة الوا مةة  من قبةلاستب ا  النفق   الفرلةة(  م   يع مق يل)عوف مب ل  مويوىة إن وجو  

ىلل شكل إت وا  أو رسو  أو مويوى    ،األعبى هر من مك تبألللمكتب الب ةا للمشبوع أو 

أو ىلل شكل ىموال   ،االعتباع أو حقوق أعبى مق يل استخوا  حقوق يباأا  أعبى،مم ثلة 

ىلل شةكل  ،ة المشبوع المصبيإ(يةم  ىوا ح ل)أو  ،إل ارةمق يل اأ اأ عوم   مرةنة أو  مق يل

، وي لمثل ال  ؤعذ يإ لمنشنة الوا مةالمقبضة إلل اترلق ي ألموال يةم   و ن ال عل من مط لب   

المب ل  )عوف م   يع مق يل استب ا  النفق   الفرلةةة(  لمنشنة الوا مةااالىتب ر ىنو ت و و أري ح 

الةةب ةا للمشةةبوع أو أر مةةن مك تبةةه  كتةةبالتةةإ ت مةةل مةةن قبةةل تلةةك المنشةةنة ىلةةل حوةة   الم

األعبى ىلل شكل إت وا  أو رسو  أو مويوى   مم ثلة أعبى مق يةل اسةتخوا  حقةوق يةباأا  

 ، اأ عةوم   مرةنةة أو مق يةل اإل ارةاالعتباع أو حقوق أعبى، أو ىلل شكل ىموال  مق يةل أ

من مط لب   الو ن يةم   ترلق ي ألموال  عل ىلل شكل  (المشبوع المصبيإح لة يةم  ىوا )أو 

 لمكتب الب ةا للمشبوع أو أر من مك تبه األعبى.إلل ا المقبضة

أسة    إذا جبى الربف يإ  ولة متر قوة ىلل ت و و األري ح التإ تنوب إلل منشةنة  ا مةة ىلةل -4

ال تمنةع تلةك ( 2فقةبة )ال أحكة  يةإن  ،المختلفةةىلل أجزا ه الكلةة لمشبوع اتقوةم نوبإ ألري ح 

وةةم النوةبإ الةذر التقهةذا الوولة المتر قوة من ت و و األري ح التإ تخضع للضب بة ىلةل أسة   

مةع  غةب أن طب قة التقوةم النوبإ المتبرة  جةب أن تةؤ ر إلةل نتةجةة تتفةق .جبى ىلةه الربف

 يإ هذه الم  ة.الوار ة المب  ئ 

ى مة   نفوةه   لطب قةة يت و  األري ح التإ تنوب إلل المنشةنة الوا مةة  ،ألغباض الفقبا  الو يقة -5

 .وك ف  ببر إتب ع طب قة أعبى ه كن هن ك سبب وجةم  لم  ،يرو ى  

هةةذه إ يةةيشةةكل منفصةةل يةةإ مةةوا  أعةةبى ىولجةةت م  تشةةتمل األريةة ح ىلةةل ينةةو  للةةوعل ىنةةو -6

 يإن أحك   تلك الموا  لن تتنثب ينحك   هذه الم  ة. ،االتف قةة

 

 (8مادة )ال

 الجويالنقل النقل البحري و

ن تشغةل سفن أو ط  با  يةإ النقةل الةوولإ للضةب بة يقة  يةإ الوولةة متخضع األري ح الن تجة  -1
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 يةه  مبكز اإل ارة الفرلإ للمشبوع. وجوالمتر قوة التإ  

يةإ الوولةة واقر    وي بر  قع ىلل متن سفةنة يإنه  رنقل كز اإل ارة الفرلإ لمشبوع إذا ك ن مب -2

يةإ يةرةو واقرة    ،المةوطن هةذاوإن لةم  وجةو مثةل  ،المتر قوة التإ  قع يةهة  مةنة أ مةوطن الوةفةنة

 .م يةه  مشغل الوفةنةقةالوولة المتر قوة التإ  

ن المش ركة يةإ ات ة   أو ىمةل مشةتبك أو من تجة ( أ ض   ىلل األري ح ال1تطبق أحك   الفقبة ) -3

 وك لة تشغةل  ولةة.

 (9مادة )ال

 المشروعات المشتركة

 :ىنوم   -1

 ش رك مشبوع ت يع لوولة متر قوة يصورة مب شبة أو غةب مب شةبة يةإ إ ارة مشةبوع تة يع  أ(

 .م له للوولة المتر قوة األعبى أو يإ الوةطبة ىلةه أو يإ رأ 

مشةبوع تة يع لوولةة فا األشخ ص يصةورة مب شةبة أو غةةب مب شةبة يةإ إ ارة  ش رك ن أو  (

 األعبى.متر قوة الوولة لمشبوع ت يع لويإ  هم ل أو يإ رأ  لةهلوةطبة ىمتر قوة أو يإ ا

 روقتهمة ي م   ترلةقإذا وضرت أو يبضت شبوط يةن المشبوىةن ية ،ويإ أر من ال  لتةن 

التإ تكون يةةن مشةبوىةن موةتقلةن ىةن يرضةهم ، يةإن  التج ر ة أو الم لةة تختلف ىن تلك

 ،ق  مةةأ ة أري ح ك ن مةن الممكةن أن   ققهة  أر مةن المشةبوىةن لةو لةم تكةن هةذه الشةبوط 

المشةبوع  ذلةكأرية ح  ضةمن إ راجهة  جةوز  ،الشةبوط هوةبب وجةو  هةذي هة  قق لكنةه لةم و

 وإعض ىه  للضب بة تبر   لذلك.

أرية ح  –وأعضرته  للضب بة ويقة   لةذلك-أري ح مشبوع ت يع له  إذا أ رجت  ولة متر قوة ضمن  -2

 ك نةتو ،مشبوع ت يع للوولة المتر قوة األعبى تم إعضة ىه  للضةب بة يةإ تلةك الوولةة األعةبى

 قق للمشةةبوع التةة يع للوولةةة المةةذكورة أوال  لةةو ك نةةت الشةةبوط يةةةن تتسةةالمورجةةة هةةذه األريةة ح 

األعةبى المتر قةوة رلةل الوولةة ي ،ن يةن مش ر ع موتقلةالمشبوىةن هإ الشبوط ذاته  التإ تكو

إجةةباأ الترةةو ل المن سةةب ىلةةل مبلةة  الضةةب بة المفةةبوض ىلةةل تلةةك األريةة ح يةةإ تلةةك  -ىنو ةةذ–

تتشةة ور و ،األحكةة   األعةةبى لهةةذه االتف قةةةة ترةةةن مباىةة ة مثةةل هةةذا الترةةو ل لت و ةةو الوولةةة. 

 ذلك.إلل  الضبورة متل  ىتم  يةنهم  يةيإ الوولتةن المتر قوتةن  المختصت ن ن تالولط
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 (11مادة )ال

 أرباح األسهم

 جوز أن تخضع أري ح األسهم التإ تويره  شبكة مقةمةة يةإ  ولةة متر قةوة إلةل مقةةم يةإ الوولةة  -1

 المتر قوة األعبى للضب بة يإ تلك الوولة األعبى.

ة التإ تقةم يةهة  وولة المتر قو جوز أ ض   أن تخضع أري ح األسهم تلك للضب بة يإ ال ،مع ذلكو -2

هو الم لك المنتفع ينري ح األسهم  وتلمولكن إذا ك ن الم ،ه تظمألنلألري ح وويق    الشبكة الوايرة

 عموةةة ي لم  ةةة يةةإن الضةةب بة المفبوضةةة  جةةب أال تتجةة وزمقةمةة   يةةإ الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى 

 يةإ الةوولتةن المتر قةوتةن ت نمختصةال ن تالوةلط وةورقةمة أرية ح األسةهم. ت إمن إجم ل (5%)

 .المتب  ل يةم  يةنهم ي التف ق القةو  اطب قة تطبةق هذ

هذه الفقبة ىلل عضوع الشبكة للضب بة يةم   خةتص ي ألرية ح التةإ تةويع منهة  أحك   ال تؤثب   

 أري ح األسهم.

م أو أسةةهم ترنةةإ ىبةة رة "أريةة ح األسةةهم" كمةة  هةةإ موةةتخومة يةةإ هةةذه المةة  ة الةةوعل مةةن األسةةه -3

المشة ركة يةإ  -التةإ ال تمثةل مط لبة     ةون-ال قةوق األعةبى أو  ؤسوةةنالم الترو ن أو أسهم

مثةل عبى التإ تخضع لنفا المر ملة الضب بةة األالمش ركة كذلك الوعل من حقوق و ،األري ح

 .لألري ح الشبكة الموزىةيةه   ةقةمالموعل من األسهم يموجب أنظمة الوولة ال

يةةإ  ولةةة     إذا كةة ن الم لةةك المنتفةةع ينريةة ح األسةةهم مقةمةة (2) و (1) ةنق أحكةة   الفقةةبتطبةةنال ت -4

متر قوة و زاول ىمو  يإ الوولة المتر قوة األعبى التإ تقةم يةه  الشبكة الوايرة ألري ح األسةهم 

 ةؤ ر يةإ تلةك الوولةة األعةبى عةوم   شخصةةة كة ن أو  ،يةهة  موجةو ةمن عول منشنة  ا مةة 

يوببه  أري ح األسهم مبتبطة يرلة    توك نت ملكةة األسهم التإ  ير ،من ق ىوة ث يتة يةه موتقلة 

المة  ة و أ( 7) ةالمة   أحكة  طبةق نيةإ مثةل هةذه ال  لةة توأو الق ىوة الث يتة. الوا مة يهذه المنشنة 

 ( ويق   لل  لة.14)

و  جةوز يلوولة المتر قوة األعبى، إذا حققت شبكة مقةمة يإ  ولة متر قوة أري ح   أو  عو  من ا -5

     أن تفةةبض تلةةك الوولةةة األعةةبى أر ضةةب بة ىلةةل أريةة ح األسةةهم التةةإ تةةويره  الشةةبكة إال يقةةور 

م   ويع من أري ح األسهم هذه إلل مقةم يإ تلك الوولة األعبى أو ي لقور الذر تكون يةةه الملكةةة 

يةإ  موجةو ةلة   يمنشةنة  ا مةة أو ق ىةوة ث يتةة التإ تويع يوببه  أري ح األسهم مبتبطة ارتب ط   ير
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للضةب بة غةةب الموزىةة الشةبكة أرية ح أ ضة   أن تخضةع   جوز له  كم  ال .تلك الوولة األعبى

أو     كلةة   أو جز ةة   أري حة تمثةلأري ح األسهم المويوىة أو األري ح غةب الموزىةة  ك نتحتل لو 

 يإ تلك الوولة األعبى.    ن شئ  عو  

 

 (11) مادةال

 الدخل من مطالبات الدين

 جوز أن  خضع الوعل من مط لب   الو ن الن شة  يةإ  ولةة متر قةوة ومةويوع لمقةةم يةإ الوولةة  -1

 المتر قوة األعبى للضب بة يإ تلك الوولة األعبى.

مع ذلك،  جوز أن  خضع مثةل هةذا الةوعل مةن مط لبة   الةو ن للضةب بة يةإ الوولةة المتر قةوة و -2

هةو الم لةك المنتفةع ي لةوعل مةن مط لبة    الموةتلملكةن إذا كة ن  ،تهة ألنظمةه  وطبقة   التإ  نشن ي

نوةبة الضةب بة المفبوضةة ال تتجة وز هةذه ن ةجةب أي مقةمة   يةإ الوولةة المتر قةوة األعةبى الو ن

 ن تتوةور الوةلطت ن المختصةمن إجم لإ مبل  الوعل من مط لب   الةو ن.  (%5ي لم  ة ) عموة

 .القةو ي التف ق المتب  ل يةم  يةنهم متر قوتةن طب قة تطبةق هذا يإ الوولتةن ال

ترنإ ىب رة "الوعل من مط لب   الو ن" كم  هإ موتخومة يإ هةذه المة  ة الةوعل مةن مط لبة    -3

نرية ح يأ  ال وسةواأ لهة  ال ةق يةإ المشة ركة  ىقة رر يةبهنتنمةنه  نوع سواأ تم  أرالو ن من 

ا  وسةنوا  الةو ون والوةنو ،مةن الوةنوا  الم لةةة ال كومةةةلةوعل ايشكل ع ص و ،المو ن أ  ال

يمةة  يةةإ ذلةةك الرةةووا  والجةةوا ز المبتبطةةة يمثةةل هةةذه الوةةنوا  الم لةةةة أو الوةةنوا  أو سةةنوا  

و ن ألغةباض هةذه الةالجةزاأا  ىةن الةوير   المتةنعبة  عةو  مةن مط لبة    وال ترةو   الو ون. 

 الم  ة.

إذا ك ن الم لك المنتفع من الوعل من مط لب   الةو ن مقةمة   ( 2) ( و1) ةنال تنطبق أحك   الفقبت -4

 زاول ىمو  يإ الوولة المتر قوة األعبى التإ نشن يةه  الةوعل مةن مط لبة   و ،يإ  ولة متر قوة

 ةؤ ر يةإ تلةك الوولةة األعةبى عةوم   شخصةةة  أو ،يةهة  موجو ةالو ن من عول منشنة  ا مة 

الةوعل مبتبطةة يرلةة   مثةل هةذا الو ن التإ  يع ىنهة   ةمط لب وك نت ،يةه  موتقلة من ق ىوة ث يتة

( أو 7طبةق أحكة   المة  ة )نت ،ال  لةة هةذهيةإ مثةل وهذه المنشنة الوا مة أو الق ىةوة الث يتةة. مثل ي

 ( ويق   لل  لة.14الم  ة )

لوايع مقةمة   يةإ تلةك ىنوم   كون الشخص االوعل من مط لب   الو ن ن شئ   يإ  ولة متر قوة  و ر -5
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سواأ ك ن هذا الشخص مقةم   يةإ -الوعل  مثل هذاإذا ك ن الشخص الذر  ويع ومع ذلك  ،الوولة

الن ش  يإ  ولة متر قوة منشنة  ا مة أو ق ىوة ث يتة مبتبطة ي لمو ونةة   ملك – ولة متر قوة أ  ال

منشةةنة الوا مةةة أو الق ىةةوة الت مةةل ذلةةك الةةوعل هةةذه تومةةن مط لبةة   الةةو ن المةةويوع الةةوعل ىنهةة  

 يةه  المنشنة الوا مة أو الق ىوة الث يتة. وجوتالوعل ن ش  يإ الوولة التإ هذا و ىنو ذ  ر ،الث يتة

وةبب ىوقةة ع  ةة يةةن الجهةة الوايرةة والم لةك ي ،ىنوم   كون مبل  الوعل مةن مط لبة   الةو ن -6

  ز ةو ىلةل، هةذا الةوعل ويع ىنةه ةر ذالة لةو ن ي يةمة   ترلةقعب، آالمنتفع أو يةنهم  مر   وشخص 

يإن  ،الروقة تلكالمبل  الذر ك ن سةتم االتف ق ىلةه يةن الجهة الوايرة والم لك المنتفع يإ غة   

يةةإ مثةل هةذه ال  لةة، يةإن الجةةزأ و ،أحكة   هةذه المة  ة تنطبةق يقةة  ىلةل المبلة  المةذكور أعةةبا  

 مباىة ةوجةو  مةع  ،كل  ولةة متر قةوة نظ  لالزا و من المويوى    ظل ع ضر   للضب بة طبق   

 األحك   األعبى لهذه االتف قةة.

 

 (12)مادة ال

 اإلتاوات

 جةةوز أن تخضةةع اإلتةة وا  التةةإ تنشةةن يةةإ  ولةةة متر قةةوة وتةةويع إلةةل مقةةةم يةةإ الوولةةة المتر قةةوة  -1

 األعبى للضب بة يإ تلك الوولة األعبى.

للضب بة يإ الوولة المتر قوة التإ تنشن يةه  ويق    مع ذلك،  جوز أن تخضع تلك اإلت وا  أ ض   و -2

مقةمةة   يةةإ الوولةةة المتر قةةوة الم لةةك المنتفةةع مةةن اإلتةة وا  هةةو  فةوالموةةتلكةةن إذا كةة ن  ،تهةة ألنظم

مةن المبلة   (%11) ىةن ىشةبة ي لم  ةةز ةو ت  جةب أالالضةب بة المفبوضةة  يإن هةذه ،األعبى

طب قةة تطبةةق هةذا يةإ الةوولتةن المتر قةوتةن  ن تالوةلطت ن المختصة وةورتاإلجم لإ لإلت وا . 

 .ي التف ق المتب  ل يةم  يةنهم القةو 

يةةإ هةةذه المةة  ة المةةويوى   مةةن أر نةةوع التةةإ  ةةتم موةةتخو   كمةة  هةةو رنةةإ مصةةطلح "إتةة وا "  -3

ىمةل أ يةإ أو ينةإ أو ىلمةإ يمة  يةإ ذلةك  نشةبلمه  مق يل استرم ل أو حق استرم ل أر حةق وت

عتةةباع أو إالبةةا اإلذاىةةإ أو التلةفز ةةونإ أو أر يةةباأة   ةة أو أيةةو  أو أشةةبطةاأليةةو  الوةةةنم 

أو مق يةةةل  ،سةةةب ة مر لجةةةةىومةةةة تج ر ةةةة، أو تصةةةمةم أو نمةةةوذج، أو مخطةةة ، أو تبكةبةةةة أو 

يمة  يةإ ذلةك مبكبة   النقةل أو تج ر ةة أو ىلمةةة أو  ،استرم ل أو حق استرم ل مروا   ن ىةة

 التج ر ة أو الرلمةة. أو ،ي لتج ر  الصن ىةةالمرلوم   المترلقة مق يل 
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 ،مقةمة   يةإ  ولةة متر قةوة ،الم لك المنتفع ي إلت وا  ك نإذا  (2) و (1)ال تنطبق أحك   الفقبتةن  -4

ىمو  يإ الوولة المتر قوة األعبى التإ نشن  يةه  هذه اإلت وا  من عول منشةنة  ا مةة و زاول 

ك الوولة األعةبى عةوم   شخصةةة موةتقلة مةن عةول ق ىةوة  ؤ ر يإ تلك ن أو  ،يةه  موجو ة

المنشةنة الوا مةة أو  هذهيرلة   ي ةمبتبط ا تويع ىنه  اإلت و تإوك ن ال ق أو الملكةة ال ،ث يتة يةه 

 ( ويق   لل  لة.14( أو )7تطبق أحك   الم  ة ) ،ال  لة هذهيإ مثل  ،الق ىوة الث يتة

ومةةع ذلةةك يةةإذا كةة ن  ،تلةةك الوولةةة مقةةةم يةةإ هةة إذا  يرمتر قةةوة اإلتةة وا  قةةو نشةةن  يةةإ  ولةةة  ترةةو -5

مقةمة   يةإ  ولةة متر قةوة أ  ال،  ملةك يةإ  ولةة متر قةوة إلت وا ، سواأ ك ن الذر  ويع االشخص 

تلةك ك نةت و ،اإلتة وا نهة  تلةك ىمبتبط   يهة  االلتزامة   التةإ تةويع منشنة  ا مة أو ق ىوة ث يتة 

هةذه اإلتة وا  قةو ىنةوه  ترةو  ،اإلتة وا هةذه تت مل ىةبأ  يةع الث يتة  لمنشنة الوا مة أو الق ىوةا

 يةه  المنشنة الوا مة أو الق ىوة الث يتة. وجونشن  يإ الوولة التإ ت

همة  يوبب ىوقةة ع  ةة يةةن الجهةة الوايرةة والم لةك المنتفةع أو يةن- ىنوم   كون مبل  اإلت وا  -6

 ز و المرلوم   التإ  ويع مق يو  له ،  أو أو ال ق ا يةم   ترلق ي الستخو -مر   ويةن شخص آعب

الروقة  تلكوالم لك المنتفع يإ غة    ةالمبل  الذر ك ن سةتم االتف ق ىلةه يةن الجهة الوايرىلل 

يإ مثةل هةذه ال  لةة، يةإن الجةزأ ويإن أحك   هذه الم  ة تنطبق يق  ىلل المبل  المذكور أعةبا . 

مع وجو  مباىة ة  ،ع ضر   للضب بة طبق   ألنظمة كل  ولة متر قوةالزا و من المويوى    ظل 

 األحك   األعبى لهذه االتف قةة.

 

 (13)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

يإ كم  هإ مربية  ،نقل ملكةة ممتلك   غةب منقولةمن لمقةم يإ  ولة متر قوة  المت ققةاألري ح  -1

للضةب بة يةإ تلةك الوولةة  جةوز أن تخضةع ، ألعةبىيإ الوولةة المتر قةوة ا الواقرةو (،6) الم  ة

 األعبى.

األري ح الن تجة من نقل ملكةة ممتلك   منقولة تشكل جزأا  من الممتلك   التج ر ة لمنشنة  ا مة  -2

مةةن نقةةل ملكةةةة الن تجةةة  متلكهةة  مشةةبوع تةة يع لوولةةة متر قةةوة يةةإ الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى أو 

يبة لمقةم من  ولة متر قوة يإ الوولة المتر قوة األعةبى اث يتة متوممتلك   منقولة مترلقة يق ىوة 

هةذه المنشةنة الوا مةة مثةل لغبض أ اأ عوم   شخصةة موتقلة يم  ذلك األرية ح مةن نقةل ملكةةة 
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يإ تلةك للضب بة  جوز أن تخضع  ،)يمفب ه  أو مع ك مل المشبوع( أو مثل هذه الق ىوة الث يتة

 الوولة األعبى.

و مةةن نقةةل ملكةةةة أ ،رمةةل يةةإ النقةةل الةةوولإتالن تجةةة مةةن نقةةل ملكةةةة سةةفن أو طةة  با  األريةة ح  -3

للضةب بة يقة  يةإ الوولةة تخضةع  ،الطة  با  وأممتلك   منقولة مترلقة يتشغةل مثل هذه الوفن 

 يةه  مبكز اإل ارة الفرلإ للمشبوع.  وجوالمتر قوة التإ 

 أكثب مةن ةتمثل حصالن تجة من نقل ملكةة أسهم  األري حيإن (، 2ىلل البغم من أحك   الفقبة ) -4

إحةةوى الةةوولتةن المتر قةةوتةن يةةإ رأ  مةة ل شةةبكة مقةمةةة يةةإ  (%25)ي لم  ةةة عموةةة وىشةةب ن 

ىةن  ترةن أن ال تز و الضب بة المفبوضةة و تخضع للضب بة يإ الوولة التإ توجو يةه  الشبكة

 .( من المبل  اإلجم لإ لألري ح%15)ي لم  ة عموة ىشب 

تخضةع تلةك المشة ر إلةهة  يةإ الفقةبا  الوة يقة  أ ة ممتلك   غةةب األري ح الن تجة من نقل ملكةة -5

 م يةه  ن قل الملكةة.ةللضب بة يق  يإ الوولة المتر قوة التإ  ق

 

 (14مادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

نشةةطة أعةةبى ذا  الةةوعل الةةذر  كتوةةبه مقةةةم يةةإ  ولةةة متر قةةوة يةمةة   ترلةةق يخةةوم   مهنةةةة أو أ -1

حةا  جوز الت لةة،  أر من ال  ال للضب بة يق  يإ تلك الوولة يةم  ىوا  خضع طبةرة موتقلة 

 ب بة يإ الوولة المتر قوة األعبى:هذا الوعل أ ض   للضمثل  خضع  أن

 اأ أليبة لةةه يصةةفة منتظمةةة يةةإ الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى اإذا ك نةةت لو ةةه ق ىةةوة ث يتةةة متةةو أ(

يةةإ تلةةك ال  لةةة  جةةوز أن  خضةةع الةوعل للضةةب بة يةةإ الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى، أنشةطته، 

 إلل تلك الق ىوة الث يتة. نوبالذر  ولكن يق  ي لقور 

يةإ أو تز ةو إلةل تصةل  مةو لأو  لمةوةيإ الوولة المتر قوة األعةبى ك ن الشخص موجو ا  إذا   (

و تنتهةةإ يةةإ الوةةنة الم لةةةة إثنةةإ ىشةةب شةةهبا  تبةةوأ أ مةةوةأر  ومةة   يةةإ  183 ىةةنمجموىهةة  

يةإ تلةك المةؤ اة مةن أنشةطة الفةب  يقة  يةإن مقةوار الةوعل المت قةق  المرنةة، يإ هةذه ال  لةة

ي لقةور الةةذر يقة  ولكةن ،  جةوز أن  خضةةع للضةب بة يةإ الوولةة األعةةبى  الوولةة األعةبى،

 الوولة األعبى. تلكالتإ تمت يإ  نوب إلل أنشطته 

 األ يةةة أو نةة" يوجه ع ص األنشطة الموتقلة يإ المج ال  الرلمةةتشمل ىب رة "الخوم   المه -2
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التبيو ةةة أو الترلةمةةةة وكةةذلك األنشةةطة الموةةتقلة التةةإ  زاولهةة  األطبةة أ والم ةة مون  أو الفنةةةةأو 

 والمهنوسون والمرم ر ون وأطب أ األسن ن والم  سبون.

 (15مادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

يإن البواتب واألجور والمك يآ  المم ثلة التةإ ( 19) ( و18) ( و16)حك   الموا  مع مباى ة أ -1

م  لم  ،تخضع للضب بة يق  يإ تلك الوولة -يةم   ترلق يوظةفة  - كتوبه  مقةم يإ  ولة متر قوة 

يةةإ الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى  يةةإذا تمةةت مزاولتهةة  ،يةةإ الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى تهةة تةةتم مزاول

 يإ تلك الوولة األعبى.للضب بة   المكتوبة آن تخضع مثل هذه المك ي جوز أ

يإ  ولةة متر قةوة يةمة   ترلةق  التإ  كتوبه  مقةم  آيإن المك ي ،(1أحك   الفقبة ) البغم منىلل  -2

 يةإ الوولةة المةذكورةيقة  تخضةع للضةب بة  ،يإ الوولةة المتر قةوة األعةبىتم مزاولته   يوظةفة 

 :لت لةةا ةال  ليإ  أوال  

 183 ىن ال تتج وز يإ مجموىه  مو للموة أو ألعبى ايإ الوولة موجو ا  الموتفةو  ك نإذا  أ(

 .تنتهإ يإ الونة الم لةة المرنةةيإ أر موة إثنإ ىشب شهبا  تبوأ أو  وم   

 األعةبىالمتر قةوة مقةةم يةإ الوولةة غةةب   حب ىمل مويوىة من قبل   آالمك ي أن تكونو  (

 ه.أو نة ية ىن

الرمةل يةإ  ملكهة   ة حب هة  منشةنة  ا مةة أو ق ىةوة ث يتةة تت مل قةو  آالمك ية أن ال تكةونو جـ(

 الوولة األعبى.

يةمة   ترلةق يوظةفةة -  المكتوةبة آالمك ية يةإنالةبغم مةن األحكة   الوة يقة يةإ هةذه المة  ة، ىلةل  -3

ضب بة يةإ الوولةة لل جوز أن تخضع  -يإ النقل الوولإ ترملتم ر  ىلل متن سفةنة أو ط  بة 

 يةه  مبكز اإل ارة الفرلإ للمشبوع. وجو المتر قوة التإ 

 

 (16مادة )ال

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتر   أىض أ مجلا اإل ارة والمويوى   المم ثلة التإ  كتوةبه  مقةةم يةإ  ولةة متر قةوة يصةفته      

للضةب بة يةإ  جةوز إعضة ىه   ،ىضوا  يإ مجلا إ ارة شبكة مقةمة يةإ الوولةة المتر قةوة األعةبى

 تلك الوولة األعبى.
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 (17مادة )ال

 الفنانون والرياضيون

-يإن الوعل الذر  كتوبه مقةم يةإ  ولةة متر قةوة  ،(15) و (14)البغم من أحك   الم  تةن ىلل  -1

 مةن -الموبح أو الوةنم  أو اإلذاىة أو التلةفز ون أو يصفته موسةقة   أو ر  ضة   يإ يصفته ين ن   

أنشطته الشخصةة التإ  م رسه  يإ الوولة المتر قوة األعبى  جوز إعض ىه للضب بة يةإ تلةك 

 الوولة األعبى.

ذلةك  لةم  كةنو وت ق  عل  ترلق يننشطة شخصةة زاولهة  ينة ن أو ر  ضةإ يصةفته تلةك  ىنوم  -2

 الةبغم مةن أحكة  ىلةل ويةإن ذلةك الةوعل  ،الوعل للفن ن أو الب  ضإ نفوةه ولكةن لشةخص آعةب

يةهةة   ت جةةوز إعضةة ىه للضةةب بة يةةإ الوولةةة المتر قةةوة التةةإ تمةة (15) ( و14) ( و7)المةةوا  

 .لتلك األنشطة مزاولة الفن ن أو الب  ضإ

مقةم يإ  ولة متر قوة من أنشطة  م رسه  يإ الوولة المتر قوة األعةبى ويقة   الوعل الذر  كتوبه  -3

يإ تلك الوولةة المتر قةوة األعةبى إذا ك نةت  من الضب بةإ ف ر( 2( و )1لم  ور  يإ الفقبتةن )

الز ةة رة إلةةل تلةةك الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى موىومةةة كلةةة   أو جز ةةة   يةةنموال ى مةةة مةةن الوولةةة 

الم لةةةة أو تةةتم ويقةة   التف قةةةة ثق يةةةة أو إتفةة ق يةةةن حكةةومتإ الةةوولتةن  ته المةةذكورة أوال  أو سةةلط

 .المتر قوتةن

 (18مادة )ال

 معاشات التقاعد

( يإن مر ش   التق ىو والمك يةآ  األعةبى المم ثلةة 19الم  ة ) ( من2الفقبة ) مع مباى ة أحك   -1

 .يق  تخضع للضب بة يإ تلك الوولة ،س يقةوظةفة التإ تويع لمقةم يإ  ولة متر قوة مق يل 

   تةةتم ويقةة( يةةإن مر شةة   التق ىةةو والمةةويوى   األعةةبى التةةإ 1لةةبغم مةةن أحكةة   الفقةةبة )ىلةةل ا -2

 .يق  يإ تلك الوولةللضب بة  خضعتلتشب ع ضم ن إجتم ىإ يوولة متر قوة 

 (19مادة )ال

 الخدمات الحكومية

التةإ تةويره   ولةة  - عوف مر ش التق ىو - المش يهةوالمك يآ  األعبى واألجور البواتب  أ(  -1

 ، ته  الم لةةةطمق يل عةوم   أ اهة  لتلةك الوولةة أو سةلألر يب  م لةة ال  ته متر قوة أو سلط



 -18- 

 .يق  تلك الوولة تخضع للضب بة يإ

هذه البواتب واألجور والمك يآ  األعبى المم ثلة تخضع للضةب بة يقة  مثل يإن مع ذلك و  (

الخوم   يإ تلك الوولة األعبى وك ن الفب  مقةم   يإ  تيإ الوولة المتر قوة األعبى إذا أ  

 :كذلكتلك الوولة و

 .ه أحو مواطنة (1

 الخوم  .هذه لم  صبح مقةم   يإ تلك الوولة يق  لغبض تن  ة أو  (2

 ولةة متر قةوة أو سةلط ته  الم لةةة  ،أو من أموال تويبهة  ،أر مر ش تق ىو  تم  يره من قبل أ(  -2

 .يق  خضع للضب بة يإ تلك الوولة ولطة ال  ترلق يخوم   أ اه  لتلك الوولة أولفب  يةم  

إذا كة ن يقة   و هذا  خضع للضب بة يإ الوولة المتر قةوة األعةبىمع ذلك يإن مر ش التق ىو  (

 .األعبى يإ تلك الوولة الفب  مواطن   ومقةم   

األعبى ىلل البواتب واألجور والمك يآ   (18) ( و17و ) (16) ( و15)طبق أحك   الموا  نت -3

اولةه  ولةة متر قةوة رمةل تزي ةتبطةمبو تم تن  ته ومر ش   التق ىو يةم   ترلق يخوم    المش يهة

 م لةة.ال  ته أو سلط

 (21مادة )ال

 الطالب

مب شةبة قبةل  (أو كة ن)والةذر  كةون حبيإ لمه  ط لب أو متور  مهنإ أو والمويوى   التإ  ت -1

ز  رة  ولة متر قوة مقةم   يإ الوولةة المتر قةوة األعةبى و تواجةو يةإ الوولةة المةذكورة أوال  يقة  

ترلةمةه أو تور بةه ال أو  ه المةويوى   التةإ تكةون لغةبض مرةشةتهلغبض ترلةمه أو تور به، هةذ

ن شةئة مةن مصة  ر عة رج تلةك هذه المويوى   شبط أن تكون يتخضع للضب بة يإ تلك الوولة 

 الوولة.

مب شةبة قبةل  (أو كة ن)لمه  ط لب أو متور  مهنإ أو حبيإ والةذر  كةون والمويوى   التإ  ت  -2

الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى والةةذر  تواجةةو يةةإ الوولةةة المتر قةةوة  ز ةة رة  ولةةة متر قةةوة مقةمةة   يةةإ

المذكورة أوال  يق  لغبض ترلةمه أو تور به والتإ تشكل مك ينة يةمة   ترلةق يخةوم   مةؤ اه يةإ 

شةبط أن تكةون الخةوم   يال تخضع للضةب بة يةإ تلةك الوولةة،  ،الوولة المتر قوة المذكورة أوال  

 مبتبطة ي لترلةم أو التور ب.
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 (21المادة )

 المعلمون والباحثون

مقةم   يإ  ولة متر قةوة قبةل  ىوتةه للوولةة  (أو ك ن)التإ  وتلمه  مرلم أو ي حا  كون  مك يآ ال -1

       مورسةةة  أو كلةةةة أو أي ةة ف يةةإ ج مرةةة ىمةةلغةةبض الترلةةةم أو يالمتر قةةوة األعةةبى أو ز  رتهةة  

لمتر قوة األعبى والموتلمة يةم   ترلق يمثةل رتبف يه  الوولة اتأعبى أي  ف ىلمةة أو مؤسوة 

هةةذه األنشةةطة ال تخضةةع للضةةب بة يةةإ تلةةك الوولةةة األعةةبى لمةةوة ال تتجةة وز سةةنتةن مةةن تةة ر خ 

 إلل تلك الوولة.    و وله 

( مةةن هةةذه المةة  ة ىلةةل الةوعل مةةن الب ةةا إذا مةة  تةةم إجةةباأ مثةةل هةةذا 1ال تنطبةق أحكةة   الفقةةبة ) -2

 خ  ة لشخص مرةن أو ألشخ ص مرةنةن.الب ا أس س   للمنفرة ال

 

 (22مادة )ال

 الدخل اآلخر

ن ولهة  المةوا  الوة يقة مةن هةذه االتف قةةة تخضةع وعل لمقةةم يةإ  ولةة متر قةوة والتةإ لةم تتالينو   -1

 .أ نم  ك ن منشؤه  للضب بة يإ تلك الوولة يق 

م و ة يةإ ال  غةب المنقولة خوف الوعل من الممتلك ي-وعل ال( ىلل 1طبق أحك   الفقبة )نال ت -2

ىمةو  يةإ و مة ر  يإ  ولة متر قوة  مقةم الوعل  موتلم ذلك ك نإذا  -(6( من الم  ة )2الفقبة )

يةهة ، أو  ةؤ ر يةإ تلةك الوولةة األعةبى  توجةو ا مةة الوولة المتر قوة األعبى مةن عةول منشةنة 

 مةن أجلهة تلكة   التةإ  ةويع و كةون ال ةق أو المم ،عوم   شخصةة موتقلة من ق ىوة ث يتة يةه 

تطبةةق  ،ال  لةة هةذهيرلةة   يمثةل هةةذه المنشةنة الوا مةة أو الق ىةوة الث يتةة. يةةإ مثةل  ةالةوعل مبتبطة

 ( ويق   لل  لة.14الم  ة ) وأ( 7أحك   الم  ة )

 

 (23مادة )ال

 رأس المال

لوك لمقةم يةإ  ولةة ( و المم6يإ الم  ة ) والمش ر إلةهرأ  الم ل الممثل يممتلك   غةب منقولة  -1

 يإ الوولة المتر قوة األعبى  جوز أن  خضع للضب بة يإ تلك الوولة األعبى. وجومتر قوة و 

منشةنة  ا مةة  ملكهة   نش طشكل جزأا  من ممتلك     منقولة والذررأ  الم ل الممثل يممتلك    -2
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 لكةة   منقولةةة تترلةةقيممتلوولةةة متر قةةوة يةةإ الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى أو الممثةةل تةة يع مشةةبوع 

يق ىوة ث يتة متوايبة لمقةم يإ  ولةة متر قةوة يةإ الوولةة المتر قةوة األعةبى لغةبض أ اأ عةوم   

  جوز أن  خضع للضب بة يإ تلك الوولة األعبى. ،شخصةة موتقلة

يةإ النقةل من قبل مشةبوع تة يع لوولةة متر قةوة  يوفن أو ط  با   تم تشغةله رأ  الم ل الممثل  -3

 خضةةع  ،الطةة  با  وأهةةذه الوةةفن مثةةل رلةةق يتشةةغةل تيممتلكةة   منقولةةة تالممثةةل  وأالةةوولإ 

 اإل ارة الفرلإ للمشبوع. وجو يةه  مقبللضب بة يق  يإ الوولة المتر قوة التإ  

 .يق  م ل مقةم يإ  ولة متر قوة للضب بة يإ تلك الوولة الرن  ب األعبى لبأ  تخضع جمةع -4

 (24مادة )ال

 االزدواج الضريبيإزالة  أساليب

أن  -ويق   ألحك   هذه االتف قةةة- جوز  م ل امتلك رأ أو  ولة متر قوة  عو  كتوب مقةم يإ ا إذا -1

 ىنو ذ  ترةن ىلل الوولة المذكورة أوال : ،الوولة المتر قوة األعبى خضع للضب بة يإ 

وعل المويوىةة يةإ أن تخصم من الضب بة ىلةل  عةل ذلةك المقةةم مبلغة   موة و    لضةب بة الة أ(

 الوولة المتر قوة األعبى.

أن تخصم من الضب بة ىلل رأ  م ل ذلك المقةم، مبلغ   مو و    للضب بة ىلل رأ  المة ل   (

 المويوىة يإ الوولة المتر قوة األعبى.

أن  تج وز الخصم ذلك الجزأ من ضةب بة الةوعل أو ضةب بة  تةن  لمن الوال  جوز يإ أر   

و م توةب قبةل الخصةم، المنوةو  ويقة   لل  لةة إلةل الةوعل أو إلةل رأ  رأ  الم ل، كم  هة

 الم ل الذر قو  خضع للضب بة يإ الوولة المتر قوة األعبى.

لمملكة الربيةة الورو  ة، لةا يإ أس لةب إزالةة االز واج الضةب بإ مة   خةل ينحكة   يإ ح لة ا -2

 نظ   جب  ة الزك ة ي لنوبة للمواطنةن الورو  ةن.

 (25ة )مادال

 إجراءات االتفاق المتبادل

 ، أو سوف تةؤ رتؤ رأو كلتةهم  شخص أن إجباأا  إحوى الوولتةن المتر قوتةن ل ىنوم   تبةن -1

يصبف النظب ىن وس  ل - مكنه  ،ي لنوبة له إلل يبض ضب بة ال تتفق مع أحك   هذه االتف قةة

ىلةل الوةلطة  تهأن  ربض قضةة -نالم لةة لتلك الوولتة األنظمةالمر لجة المنصوص ىلةه  يإ 

 نبغإ ىبض القضةة عول ثوف سنوا  من و ،لوولة المتر قوة التإ  قةم يةه الت يرة لالمختصة 
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 أحك   هذه االتف قةة.يم   خ لف ضب بة الأول إشر ر ي إلجباأ الذر أ ى إلل يبض 

قة  رة  هةإ نفوةه تكةن  وإذا لةم مبةبرا ،لهة  أن االىتةباض  اىلل الولطة المختصةة إذا يةو  ترةن -2

توو ة القضةة ىن طب ق االتف ق المتب  ل مع لة وأن تورل ج ه ،ىلل التو ل إلل حل مبضإ

التةإ تخة لف أحكة    ضةب بةالالولطة المختصة ي لوولة المتر قةوة األعةبى يهةوف تجنةب يةبض 

 األنظمةةإ م مةن أر حةوو  زمنةةة وار ة يةغاتف ق  تم التو ل إلةةه ية لبو نفذ أر هذه االتف قةة. 

 .للوولتةن المتر قوتةنالم لةة 

ىن طب ق االتف ق المتبة  ل  ة يإ الوولتةن المتر قوتةن أن تور ةنتالولطتةن المختصىلل   ترةن -3

يتفوةةب أو تطبةةق هةذه االتف قةةة. و جةوز     ترلقةمنشةن  أو شةك  ة ةروي ةتةذلةل أ ةإلةل يةم  يةنهة  

 لضب بإ يإ ال  ال  التإ لم تب  يإ هذه االتف قةة.االز واج ا لغ أإلأ ض   أن تتش ورا مر   

التو ةل إلةل من أجل   مبرضهي يإ الوولتةن المتر قوتةن أن تتصو ةنتللولطتةن المختص جوز  -4

 اتف ق حول الفقبا  الو يقة.

 (26مادة )ال

 تبادل المعلومات

سةواأ  ومة   الضةبور ة يةإ الةوولتةن المتر قةوتةن تبة  ل المرل ةنت ترةن ىلل الولطتةن المختص -1

األنظمةةة الم لةةةة المترلقةةة ي لضةةبا ب التةةإ تغطةهةة  هةةذه لتنفةةةذ لتنفةةةذ أحكةة   هةةذه االتف قةةةة أو 

هةةةذه تبةةة  ل و ةةةتم هةةةذه االتف قةةةةة. أحكةةة    خةةة لف أن يةةةبض الضةةةب بة تلةةةك ال  مةةة  ا  ،االتف قةةةةة

تتلق هة  الوولةة المتر قةوة  ةتر مل أر مرلومو. ( من هذه االتف قةة1 ون التقةو ي لم  ة ) المرلوم  

 تهة نظمألىلةهة  ويقة    صةل تالتةإ المرلومة    التةإ تر مةل يهة  طب قةالينفا وىلل أنه  سب ة 

لألشةخ ص أو الوةلط   )يمة  يةإ ذلةك الم ة كم واألجهةزة  إالالكشةف ىنهة   ال  جوزو ،الم لةة

يةمة   ىتةباضاال  و ةوتو وى أ وىالةأو الت صةةل أو التنفةةذ أو إق مةة   اإل ار ة( المرنةةن ي لبي

 تلةكهةؤالأ األشةخ ص أو الوةلط    وال  وةتخو  .االتف قةةة  ترلق ي لضةبا ب التةإ تغطةهة  هةذه

م كمةةة واوال  المرلومةة   يةإ مةةهةذه و جةوز لهةةم كشةةف  ،لهةةذه األغةباض يقةة إال المرلومة   

 ى مة أو يإ أحك   قض  ةة.

      ( يمةة   ةةؤ ر إلةةل إلةةزا   ولةةة متر قةةوة1تفوةةةب أحكةة   الفقةةبة )مةةن األحةةوال ال  جةةوز يةةنر حةة ل  -2

 يم   لإ:
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لمم رس   اإل ار ة يإ تلةك الوولةة أو يةإ الوولةة لتنفةذ إجباأا  إ ار ة مخ لفة لألنظمة أو  أ(

 المتر قوة األعبى.

يةإ الترلةم   اإل ار ة المرتة  ة  تقو م مرلوم   ال  مكن ال صول ىلةه  يموجب األنظمة أو  (

 المتر قوة األعبى. يإ الوولة وأ الوولةتلك 

األسةبار  أو الصن ىة وأاألىم ل  وأترلق ي لتج رة  مرلوم   من شننه  كشف أر سب تقو م  جـ(

ىنه  مخ لف   للوة سة  الكشفمرلوم   قو  كون أو  التج ر ة أو المهنةة أو الرملة   التج ر ة

 الر مة.

 (27مادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية بعثاتأعضاء ال

ألىضة أ البرثة   الويلوم سةةة والقنصةلةة يموجةب القواىةو الر مةة  الممنوحة االمتة زا  الم لةة      

 .تتنثب يهذه االتف قةة نل للق نون الوولإ أو يموجب أحك   اتف قة   ع  ة

 

 (28مادة )ال

 اذـالنف

ي سةةةتكم ل  -ىبةةةب القنةةةوا  الويلوم سةةةةة  -كةةةل  ولةةةة متر قةةةوة الوولةةةة المتر قةةةوة األعةةةبى  تبلةةة  -1

منةذ ن يةذة هةذه االتف قةةة  تصةبحو. حةةز النفة ذ هةذه االتف قةةةالوزمة لوعول النظ مةة اإلجباأا  

 .لةو  األول من الشهب الث نإ الذر  لإ الشهب الذر تم يةه تلقإ اإلعط ر األعةبا

 :ن يذة أحك   هذه االتف قةة تصبح -2

الةةو  المويوىةة يةإ أو يرةو الةوعل مب ل   ىللىنو المنبع، لضبا ب الموتقطرة ي  يةم   ترلق أ(

 ت ر خ   عول هذه االتف قةة حةز النف ذ.من الونة المةو  ة التإ تلإ  ن  ب شهب األول من 

األول من ىن الونوا  الضب بةة التإ تبوأ يإ أو يرو الةو   ،األعبىيةم   ترلق ي لضبا ب   (

 خ الذر تصبح يةه االتف قةة ن يذة.الت ر  من الونة المةو  ة التإ تلإ  ن  بشهب 

 (29مادة )ال

 اإلنهاء

 جةوز ألر مةن الةوولتةن المتر قةوتةن إنهة أ وغةب م ةوو ة  لموةتظل هذه االتف قةة ن يذة المفرول  -1

للوولة المتر قوة  اإلنه أطلب يعطإ  إشر روا  الويلوم سةة يواسطة نالق من عولاالتف قةة هذه 
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 يرةوعمةا سةنوا  مةبور يرةو تبةوأ أر سةنة مةو  ةة  يإ ونةو  31 موىو ال  تروىاألعبى يإ 

 .أ ب ت يةه  االتف قةة ن يذةالونة التإ 

 :للمبة األعةبةاالتف قةة  تطبةق هذهيإ ح لة  -2

يرةو نه  ةة الوةنة المويوىةة الةوعل ىلل مبة ل   ،المنبع قطرة ىنولضبا ب الموتيةم   ترلق ي  أ(

 إشر ر إنه أ االتف قةةالمةو  ة التإ تم يةه  تقو م 

ىن الونوا  الضب بةة التةإ تبةوأ يرةو نه  ةة الوةنة المةو  ةة األعبى  يةم   ترلق ي لضبا ب  (

 التإ تم يةه  تقو م إشر ر إنه أ االتف قةة.

      

 .هذه االتف قةة المفوض ن حوب األ ول، يتوقةع ق   الموقر ن أ ن ه لذلكإثب ت   

     

 نمن نوختةن أ ةلةتة  2119 ولةة  21هـ الموايق 1431رجب  27 يت ر خ منوكحبر  يإ  

يإ ح ل االعتوف يإ و ،متو و ة ال جةة جمةع النصوصو ،اإلنجلةز ةالبوسةة وي للغ   الربيةة و

 اإلنجلةزر.  لنصي  رتوالتفوةب 

 

 ىن حكومة المملكة الربيةة الورو  ة

 

 

 

 إيباهةم ين ىبوالرز ز الرو ف

 وز ــب الم لةـــة

 

 ىن حكومة جمهور ة يةورو 

 

 

 

     كـــوــآن

 والبسو  وز ـــب الضبا ب
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 ولـوكـروتـب

 

جمهور ةة إ تةم يةهة  توقةةع االتف قةةة يةةن حكومةة المملكةة الربيةةة الوةرو  ة وحكومةة تيإ الل ظة ال

شنن الضبا ب ىلل الوعل وىلل يإ ولمنع التهب  الضب بإ الضب بإ لتجنب االز واج يةورو  

تشةةكل جةةزأا  ال  تجةةزأ مةةن  ة اآلتةةةة التةةإةاإلضةة يالموقرةة ن أ نةة ه ىلةةل األحكةة   ، وايةةق    المةة لرأ

 االتف قةة.

  رنإ مصطلح "رأ  الم ل" الممتلك   يإ ح لة يةورو . -1

ترنإ ىب رة "مبكز اإل ارة الفرلإ" المك ن الذر تتم يةه يرلة   إ ارة الشبكة والوةطبة ىلةهة  أو  -2

همةة الضةبور ة م ةتم يةةه اتخة ذ القةبارا  ىلةل أىلةل موةتوى يشةنن الوة سة   الالمك ن الةذر 

 إل ارة الشبكة.

الكلةةإ أو تنفةةذ التم مةن عولةه  ةة ،أو غبيةة ،مثةل مكتةب ،ترنةإ ىبة رة "ق ىةوة ث يتةة" مقةةب ث يةت -3

 ط يب   ؤ ر عوم   شخصةة موتقلة.الجز إ لنش 

 (6)م  ة ل( من ا2فقبة )ل إض ية -4

يةإن  يةةورو التشةب رةة يةإ  ةةق تغةةةبا  من سةبة )ك يةةة( يةإ القةبارا حتةل  ةتم تطب المفهو  أنةه

( مةن هةذه االتف قةةة تطبقهة  6( من الم  ة )2ىب رة "ممتلك   غةب منقولة" طبق   لترب فه  يإ الفقبة )

 يق  يإ الجزأ الذر توجو يةه هذه الرب رة يإ أنظمته . يةورو  

 (7م  ة )لإض ية  -5

التج رة و عةصنتمن ال المكتوبالوعل االقتص ر ىلل ذلك،  ون ىب رة "أري ح األىم ل"  تشمل أ( 

وتةةنجةب  الخةةوم   وتةةويةب، وىملةةة   النقةةل الةةواعلإ التةةنمةنو)البنكةةةة(  ةالمصةةبية واألىمةة ل

 ؤ  هة  عةوم   شخصةةة مثةل هةذه الربة رة ال تشةمل و .الممتلك   المنقولة الشخصةةة الملموسةة

    أو  ؤ  ه  يصفة موتقلة.يب  يصفته موظف

للوولةة  يضة  عمةن تصةو ب  التةإ   ققهة أري ح مشةبوع  ولةة متر قةوة  ال تشمل أري ح األىم ل،  (

للضب بة إذا ك نت مثل هذه األري ح لم تكتوةب مةن عةول منشةنة  تخضعوال  ،المتر قوة األعبى

المتر قوة األعبى يةإن  يإ الوولةوإذا اشتملت ىقو  التصو ب ىلل أنشطة أعبى تم ر   ا مة. 

       خضةةع للضةةب بة يةةإ تلةةك الوولةةة المتر قةةوة األعةةبى األنشةةطة  مةةن مثةةل هةةذه  الةةوعل المكتوةةب

 ( من االتف قةة.5من عول منشنة  ا مة طبق   للم  ة ) تم ر إذا اىتبب  
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( والةةذر 13( مةةن المةة  ة )4الفقةةبة )و( 11( و )11يةةإ المةة  تةن ) حوةةب مةة  نةةص ىلةةةهالةةوعل  -6

جمهور ةة حكومةة ومؤسوةة النقةو الربيةإ الوةرو ر و ققه حكومة المملكةة الربيةةة الوةرو  ة ت

 كلةة    ةكةوملالموالمؤسوة   أو الكة نة   الم لةةة  جمهور ةة يةةورو البنك الوطنإ لويةورو  

الةةوولتةن المتر قةةوتةن ويقةة   لمةة   ت ةةو  يةةإ تبةة  ل المةةذكبا  يةةةن حكةةومتإ الةةوولتةن مةةن أر مةةن 

 من الضب بة يإ تلك الوولة األعبى. ل رفةن المتر قوت

 

 الببوتوكول.هذا حوب األ ول يتوقةع ن  المفوض ،ن أ ن ه ق   الموقر لذلكإثب ت   

 

مةن نوةختةن أ ةلةتةن   2119 ولةةة  21هةـ الموايةق 1431رجةب  27 يتة ر خ منوك حبر يإ

يإ ح ل اإلعتوف يإ وةة. متو و ة ال ججمةع النصوص و ،واإلنجلةز ةوالبوسةة لربيةة اي للغ   

 اإلنجلةزر. لنص  رتو يالتفوةب 

 

 ىن حكومة المملكة الربيةة الورو  ة

 

 

 

 إيباهةم ين ىبوالرز ز الرو ف

 وز ــب الم لةـــة

 ىن حكومة جمهور ة يةورو 

 

 

 

 آنــ    كـــو 

 والبسو  وز ـــب الضبا ب

 


