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جوادى اآلخرة  6صادر في  2..8..78هرسوم بقاًوى رقن 

( بسي أحكام اًتقاليت في شأى ..71فبراير  74) 341.

التبادل اآللي للوعلوهاث ألغراض جبائيت
1
  

 سئٛظ انحكٕيخ،

 يٍ انذعتٕس؛ 18ثُبء عهٗ انفظم 

فجشاٚش  22)  8341جًبدٖ اٜخشح  5ٔثعذ انًذأنخ فٙ يجهظ انحكٕيخ انًُعمذ ثتبسٚخ 

 (؛2181

 انُٕاة ٔيجهظ انًغتشبسٍٚ. ٔثبتفبق يع انهجُتٍٛ انًعُٛتٍٛ ثبأليش فٙ يجهظ

 سعى يب ٚهٙ:

 الوادة األولي

جًٛع انًمتضٛبد انتششٚعٛخ انًخبنفخ، ٔثظفخ اَتمبنٛخ ئنٗ حٍٛ اعتٛفبء  عهٗ انشغى يٍ

ثعذِ، ٚشخض نًإعغبد   ئجشاءاد انًظبدلخ عهٗ االتفبلٛبد انًشبس ئنٛٓب فٙ انًبدح انثبَٛخ

الد انتبيٍٛ ٔئعبدح انتأيٍٛ ٔجًٛع انًإعغبد االئتًبٌ ٔانٓٛئبد انًعتجشح فٙ حكًٓب، ٔيمبٔ

انًبنٛخ انًعُٛخ األخشٖ، أٌ تمذو يجبششح ثظٕسح تهمبئٛخ ٔيُتظًخ، ئنٗ انغهطبد انًختظخ فٙ 

انجهذاٌ انًضيع ئثشاو اتفبلٛبد ثُٛٓب ٔثٍٛ انًًهكخ انًغشثٛخ، يٍ أجم انتجبدل اٜنٙ نهًعهٕيبد 

ٛم األشخبص انزاتٍٛٛ ٔاالعتجبسٍٚٛ انًشبس ئنٛٓى ألغشاع ججبئٛخ، انًعهٕيبد انًتعهمخ ثًذاخ

فٙ انًبدح انثبَٛخ ثعذِ، ٔانًتأتٛخ يٍ سؤٔط األيٕال انًُمٕنخ ٔأسطذح انحغبثبد انًفتٕحخ 

ششاء األرٌٔ ٔعمٕد انشعًهخ، ٔانتٕظٛفبد نذٖ انٓٛئبد ٔانًإعغبد انًزكٕسح، ٔلًٛخ ئعبدح 

 ثٓى.يٍ َفظ انطجٛعخ، ٔكزا أ٘ يذاخٛم أخشٖ تتعهك 

تٕجّ ئنٗ ئداسح انضشائت َفظ انًعهٕيبد ٔفك انشكهٛبد ٔخالل اٜجبل انتٙ تحذدْب 

 ْزِ اإلداسح.

ٔنٓزا انغشع، تتخز ْزِ انٓٛئبد ٔانًإعغبد جًٛع انتذاثٛش االصيخ نهتعشف عهٗ ْٕٚخ 

 ى.األشخبص انًعٍُٛٛ، ٔكزا نتمذٚى انًعهٕيبد انًتعهمخ ثحغبثبتٓى ٔانتذفمبد انًبنٛخ انخبطخ ثٓ
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تحذد لبئًخ انٓٛئبد ٔانًإعغبد انًشبس ئنٛٓب فٙ انفمشح األٔنٗ أعالِ يٍ لجم انغهطبد 

انتٙ تتٕنٗ اإلششاف ٔانًشالجخ عهٗ ْزِ انٓٛئبد ٔانًإعغبد، طجمب نهتششٚع انجبس٘ ثّ 

 انعًم.

 الوادة الثاًيت

 ٚعتجش األشخبص انًعٌُٕٛ ثأحكبو ْزا انًشعٕو ثمبٌَٕ، كم شخض راتٙ أٔ اعتجبس٘

خبضع نهضشٚجخ طجمب نهتششٚع انجبس٘ ثّ انعًم فٙ انجهذ انًضيع ئثشاو اتفبلٛخ يعّ نهتجبدل 

 اٜنٙ نهًعهٕيبد ألغشاع ججبئٛخ ٔانز٘ تهضو تششٚعبتّ ْزا انتجبدل.

 الوادة الثالثت

ُٚشش ْزا انًشعٕو ثمبٌَٕ ثبنجشٚذح انشعًٛخ ٔٚعشع عهٗ انجشنًبٌ لظذ انًظبدلخ 

 دٚخ انًٕانٛخ.عهّٛ خالل دٔستّ انعب

 (.2181فجشاٚش  24) 8341جًبدٖ اٜخشح  5ٔحشس ثبنشثبط فٙ 

 اإليضبء: ععذ هللا انعثًبَٙ
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