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ً
رغبــة
إن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة جمهوريــة الجابــون
منهمــا فــي إبــرام اتفاقيــة لتجنــب االزدواج الضريبــي فــي شــأن الضرائــب علــى

الدخــل ولمنــع التهــرب الضريبــي ،قــد اتفقتــا علــى مــا يأتــي:

المادة األولى

األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبــق هــذه االتفاقيــة علــى األشــخاص المقيمين فــي إحدى الدولتيــن المتعاقدتين

أو فــي كلتيهما.

المادة الثانية
الضرائب التي تشملها االتفاقية

01

تطبــق هــذه االتفاقيــة علــى ضرائــب الدخــل المفروضــة لمصلحــة كل دولــة

متعاقــدة أو أقســامها اإلداريــة أو ســلطاتها المحليــة بصــرف النظــر عــن

طريقــة فرضهــا.

02

تعــد مــن الضرائــب علــى الدخــل جميــع الضرائــب المفروضــة علــى إجمالــي

الدخــل أو علــى عناصــر الدخــل بمــا فيهــا الضرائــب علــى المكاســب الناتجــة
مــن التصــرف فــي ملكيــة الممتلــكات المنقولــة أو غير المنقولــة والضرائب
علــى ارتفــاع قيمــة رأس المــال.
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03

الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة السعودية».
ب) بالنسبة إلى جمهورية الجابون:
ضريبة الشركات والضريبة الدنيا ذات السعر الواحد.
الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين.
الضريبة التكميلية على الرواتب.
ضريبة الممتلكات غير المنقولة الخاصة على اإليجارات.
وكذلــك تســديدات االســتقطاع المســبقة والدفعــات المقدمــة فيمــا

يتعلــق بالضرائــب المذكــورة أعــاه.

يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الجابونية».

04

تطبــق أحــكام هــذه االتفاقيــة أيضـ ًـا علــى أي ضريبــة مماثلــة أو مشــابهة
فــي جوهرهــا تفرضهــا أي مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن بعــد تاريــخ توقيــع
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ً
بــدل منهــا .وتبلــغ كل
هــذه االتفاقيــة إضافــة إلــى الضرائــب الحاليــة أو
تغييــر
ســلطة مختصــة فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن الســلطة األخــرى بــأي
ٍ
جوهــري أدخــل فــي أنظمتهــا الضريبيــة.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

01

ألغراض هذه االتفاقية ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
أ) يعنــي مصطلــح «المملكــة العربيــة الســعودية» إقليــم المملكــة العربيــة
الســعودية ،ويشــمل ذلــك المناطــق الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة

التــي تمــارس المملكــة العربيــة الســعودية علــى مياههــا وقــاع بحرهــا
والطبقــات الواقعــة تحــت التربــة والمــوارد الطبيعيــة حقــوق الســيادة

والواليــة بمقتضــى نظامهــا والقانــون الدولــي.

ب) يعنــي مصطلــح «الجابــون » االقليــم الوطني لجمهورية الجابون ،بما فيه
الميــاه الداخليــة والبحــر االقليمــي ،والمنطقــة الحصريــة والــرف القــاري
والمجــال الجــوي فوقهــا ،وكذلــك المناطــق البحريــة التــي تمــارس عليهــا
جمهوريــة الجابــون بموجــب القانــون الدولــي حقــوق الســيادة ألغــراض
استكشــاف واســتغالل المــوارد الطبيعيــة فــي أعمــاق المحيــط وطبقاتــه

الســفلى وأعالــي الميــاه.
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ج) تعنــي عبارتــا «دولــة متعاقــدة» و «الدولــة المتعاقدة األخــرى» المملكة
العربيــة الســعودية أو جمهوريــة الجابــون بحســب مــا يقتضيــه ســياق

النــص.

د) يشــمل مصطلــح «شــخص» أي فــرد ،وأي شــركة وأي كيــان آخــر مــن
األشــخاص بمــا فــي ذلــك الدولــة وأقســامها اإلداريــة أو ســلطاتها

المحليــة.

هـ) يعنــي مصطلــح «شــركة» أي شــخص ذي صفــه اعتباريــة أو أي كيــان
يعامــل علــى أنــه شــخص ذو صفــه اعتباريــة ألغــراض الضريبــة.
و) تعنــي عبارتــا «مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة» و «مشــروع تابــع للدولــة
ً
مشــروعا يباشــرهمقيم فــي دولــة
المتعاقــدة األخــرى» علــى التوالــي
ً
ـروعا يباشــره مقيــم فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى.
متعاقــدة ومشـ

ز) تعنــي عبــارة «نقــل دولــي » أي نقــل بســفينة أو طائــرة يتولــى تشــغيلها
مشــروع يوجــد مركــز إدارتــه الفعلــي فــي دولــة متعاقــدة ،مــا عــدا

الحــاالت التــي يتــم فيهــا تشــغيل الســفينة أو الطائــرة بيــن أماكــن تقــع
داخــل الدولــة المتعاقــدة األخــرى فقــط.

ح)

يعني مصطلح «مواطن» بالنسبة لدولة متعاقدة:
) (1أي فرد حائز على جنسية تلك الدولة المتعاقدة.
) (2أي شــخص ذي صفــة اعتباريــة أو شــركة أشــخاص أو جمعيــة تســتمد
ذلــك الوضــع مــن األنظمــة النافــذة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة.
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ط) يعني مصطلح «السلطة المختصة»:
) (1بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ،وزارة الماليــة ويمثلهــا
وزيــر الماليــة أو ممثلــه المفــوض.
) (2بالنســبة إلــى جمهوريــة الجابــون ،الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون
الماليــة أو ممثلــه المفــوض.

02

عنــد تطبيــق هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت مــن قبــل دولــة متعاقــدة فــإن
أي عبــارة أو مصطلــح لــم يــرد لــه تعريــف فيهــا ،ومــا لــم يقتــض ســياق النص

خــاف ذلــك ،يكــون لــه المعنــى نفســه فــي ذلــك الوقت بموجــب نظام تلك

الدولــة فيمــا يتعلــق بالضرائــب التــي تطبــق عليهــا هــذه االتفاقيــة ،ويرجــح
أي معنــى طبقـ ًـا لألنظمــة الضريبيــة المطبقــة لتلــك الدولــة علــى أي معنــى
معطــى للعبــارة أو للمصطلــح وفقـ ًـا لألنظمــة األخــرى لتلــك الدولــة.

المادة الرابعة

المقيم

01

ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة»:
أ) أي شــخص يخضــع وفقـ ًـا ألنظمــة تلــك الدولــة المتعاقــدة للضريبــة فيهــا
بســبب ســكنه أو إقامتــه أو مــكان تأسيســه أو مركــز إدارتــه أو أي معيــار
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آخــر ذي طبيعــة مماثلــة .وتشــمل أيضـ ًـا تلــك الدولــة المتعاقــدة أو أيـ ًـا
مــن أقســامها اإلداريــة أو ســلطاتها المحليــة.

ب) أي شــخص ذي صفــة اعتباريــة مؤســس وفقـ ًـا ألنظمــة دولــة متعاقــدة
ال يخضــع للضريبــة أو معفــى بشــكل عــام مــن الضرائــب بتلــك الدولــة
وقائــم ومســتمر فيهــا إمــا:

) (1لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.
) (2أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.
لكــن ال تشــمل هــذه العبــارة أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فيمــا

يتعلــق فقــط بالدخــل مــن مصــادر فــي تلــك الدولــة أو رأس مــال موجــود فيهــا.

02

عندمــا يكــون فــرد  -وفقـ ًـا ألحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة  -مقيمـ ًـا

فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن فــإن وضعــه عندئــذ يتحــدد كاآلتــي:

أ) يعــد مقيمـ ًـا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يتوافــر لــه ســكن دائــم
فيهــا ،فــإن توافــر لــه ســكن دائــم فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن
فيعــد مقيمـ ًـا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي تكــون فيهــا عالقاتــه
الشــخصية واالقتصاديــة أوثــق (مركــز المصالــح «الحيويــة»).

ب) إذا لــم يكــن ممكنـ ًـا تحديــد الدولــة المتعاقــدة التــي فيهــا مركــز مصالحــه
«الحيويــة» أو لــم يتوافــر لــه ســكن دائــم فــي أي مــن الدولتيــن
المتعاقدتيــن ،فيعــد مقيمـ ًـا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي فيهــا
ســكنه المعتــاد.
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ج) إذا كان لــه ســكن معتــاد فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن أو لــم يكــن لــه
ســكن معتــاد فــي أي منهمــا ،يعــد مقيمـ ًـا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة
التــي يكــون مواطنـ ًـا فيهــا.

ً
مواطنا في
د) إذا كان مواطنـ ًـا فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن أو لــم يكن

أي منهمــا ،تســوي الســلطتان المختصتــان فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن
الموضــوع باالتفــاق المشــترك.

03

عندمــا يعــد شــخص مــا  -غيــر الفــرد  -وفقـ ًـا ألحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه
المــادة مقيمـ ًـا فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن ،فإنــه يعــد مقيمـ ًـا فقــط

فــي الدولــة التــي يوجــد فيهــا مركــز إدارتــه الفعلــي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

01

ألغــراض هــذه االتفاقيــة ،تعنــي عبــارة «المنشــأة الدائمــة» المقــر الثابــت
للعمــل الــذي يتــم مــن خاللــه مزاولــة نشــاط المشــروع كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا.

02

تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
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ج) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان الستخراج الموارد الطبيعية أو التنقيب عنها.

03

ً
أيضا:
تشمل عبارة «المنشأة الدائمة »
أ) موقــع بنــاء أو إنشــاء ،أو مشــروع تجميــع أو تركيــب ،أو أعمـ ً
ـال إشــرافيه
متعلقــة بهــا ،لكــن بشــرط أن يســتمر مثــل هــذا الموقــع أو المشــروع أو
تلــك األعمــال مــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر.

ب) توفيــر خدمــات بمــا فيهــا الخدمــات االستشــارية مــن قبــل مشــروع مــن
خــال موظفيــن أو عامليــن آخريــن يوظفهــم المشــروع لهــذا الغــرض،
بشــرط أن تســتمر األعمال من هذا النوع (للمشــروع نفســه ،أو لمشــروع

مرتبــط بــه) فــي الدولــة لمــدة أو مــدد تزيــد فــي مجموعهــا علــى ســتة
أشــهر خــال أي مــدة اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا.

04

علــى الرغــم مــن األحــكام الســابقة فــي هــذه المــادة ،ال تشــمل عبــارة
«المنشــأة الدائمــة :

أ) اســتخدام التســهيالت لغــرض تخزيــن أو عــرض الســلع أو البضائــع التــي
يملكهــا المشــروع فقــط.
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ب) االحتفــاظ بمخــزون مــن الســلع أو البضائــع التــي يملكهــا المشــروع لغــرض
التخزيــن أو العــرض فقــط.

ج) االحتفــاظ بمخــزون مــن الســلع أو البضائــع التــي يملكهــا المشــروع فقــط
لغــرض المعالجــة مــن قبــل مشــروع آخــر.

د) االحتفــاظ بمقــر ثابــت للعمــل فقــط ألجــل شــراء ســلع أو بضائــع أو جمــع
معلومــات للمشــروع.

هـ) االحتفــاظ بمقــر ثابــت للعمــل فقــط ألجــل القيــام بــأي نشــاط آخــر ذي
طبيعــة تحضيريــة أو مســاعدة للمشــروع.

و) ااالحتفــاظ بمقــر ثابــت للعمــل فقــط ألي مزيــج مــن األنشــطة المذكــورة
فــي الفقــرات الفرعيــة (أ) إلــى (هـــ) بشــرط أن يكــون النشــاط الكلي للمقر

الثابــت للعمــل الناتــج عــن هــذا المزيــج لــه طبيعــة تحضيريــة أو مســاعدة.

ز) بيــع الســلع أو البضائــع المملوكــة للمشــروع والمعروضــة فــي ســوق أو
معــرض مؤقــت بعــد إغــاق هــذا الســوق أو المعــرض ،مــا لــم يتــم البيــع

بواســطة منشــأة دائمــة للمشــروع.

05

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقرتيــن ( )1و ( )2مــن هــذه المــادة إذا كان
شــخص  -خــاف الوكيــل المتمتــع بوضــع مســتقل والــذي تنطبــق عليــه

الفقــرة ( )6مــن هــذه المــادة  -يعمــل فــي دولــة متعاقــدة نيابــة عــن

مشــروع تابــع للدولــة المتعاقــدة األخــرى ،فــإن هــذا المشــروع يعتبــر أن
لديــه منشــأة دائمــة فــي الدولــة المتعاقــدة المذكــورة ً
أول فيمــا يتعلــق

بأيــة أعمــال يقــوم بهــا ذلــك الشــخص للمشــروع ،إذا كان هــذا الشــخص:
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أ) لديــه صالحيــة ويمارســها بشــكل معتــاد فــي تلــك الدولــة إلبــرام العقــود
باســم المشــروع ،مــا لــم تكــن هــذه األعمــال مقصــورة علــى تلــك الواردة

فــي الفقــرة ( )4مــن هــذه المــادة والتــي إذا تمــت مباشــرتها مــن خــال
مقــر ثابــت للعمــل ال تجعــل مــن هــذا المقــر الثابــت للعمــل منشــأة دائمــة
بمقتضــى أحــكام تلــك الفقــرة.

ب) أو ليــس لديــه مثــل هــذه الصالحيــة ،لكنــه يحتفــظ بشــكل معتــاد فــي
الدولــة المذكــورة ً
أول بمخــزون مــن الســلع أو البضائــع التــي يــورد منهــا
بشــكل منتظــم الســلع أو البضائــع نيابــة عــن المشــروع.

06

ال يعــد أن لمشــروع دولــة متعاقــدة منشــأة دائمــة فــي الدولــة المتعاقــدة
األخــرى بســبب مزاولتــه للعمــل فــي تلــك الدولــة األخــرى فقــط عــن طريــق

سمســار أو وكيــل عــام بالعمولــة أو أي وكيــل آخــر ذي وضــع مســتقل،
بشــرط أن يعمــل مثــل هــؤالء األشــخاص باألســلوب المعتــاد لعملهــم.

07

إن كــون شــركة مقيمــة فــي دولــة متعاقــدة تســيطر علــى شــركة أو

مســيطر عليهــا مــن قبــل شــركة مقيمــة بالدولــة المتعاقــدة األخــرى،
أو تــزاول عمـ ًـا فــي تلــك الدولــة األخــرى (ســواء مــن خــال منشــأة دائمــة

أو غيرهــا) فــإن ذلــك الواقــع فــي حــد ذاتــه ال يجعــل أيـ ًـا مــن الشــركتين
منشــأة دائمــة للشــركة األخــرى.
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المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

01

الدخــل الــذي يحصــل عليــه مقيــم فــي دولــة متعاقــدة مــن ممتلــكات
غيــر منقولــة (بمــا فــي ذلــك الدخــل مــن الزراعــة أو اســتغالل الغابــات)

الكائنــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى يجــوز إخضاعــه للضريبــة فــي
تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

02

يكــون لعبــارة «الممتلــكات غيــر المنقولــة» المعنــى الــوارد لهــا وفقـ ًـا

لنظــام الدولــة المتعاقــدة التــي توجــد بهــا الممتلــكات المعنيــة .وعلــى

أي حــال ،فــإن العبــارة تشــتمل علــى الملكيــة الملحقــة بالممتلــكات

غيــر المنقولــة والثــروة الحيوانيــة والمعــدات المســتخدمة فــي الزراعــة
واســتغالل الغابــات والحقــوق التــي تطبــق بشــأنها أحكام النظــام العام

المتعلقــة بملكيــة األراضــي ،وحــق االنتفــاع بالممتلــكات غيــر المنقولــة
والحقــوق فــي المدفوعــات المتغيــرة أو الثابتــة مقابــل االســتغالل أو

الحــق فــي اســتغالل الترســبات المعدنيــة والمصــادر والمــوارد الطبيعية

األخــرى ،وال تعــد الســفن والطائــرات مــن الممتلــكات غيــر المنقولــة.

03

تطبــق أحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة علــى الدخــل الناتــج مــن

اســتخدام الممتلــكات غيــر المنقولــة بصــورة مباشــرة أو تأجيرهــا ،أو
اســتغاللها بــأي شــكل آخــر.
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04

عندمــا تؤهــل ملكيــة أســهم أو حقــوق أخــرى فــي شــركة مالــك مثــل
تلــك األســهم أو الحقــوق للتمتــع بالممتلــكات غيــر المنقولــة العائــدة
للشــركة ،يجــوز إخضــاع الدخــل ـ مــن االســتخدام المباشــر لمثــل ذلــك
الحــق فــي التمتــع أو تأجيــره أو اســتخدامه بــأي شــكل آخــر  -للضريبــة في
الدولــة المتعاقــدة الموجــودة فيهــا تلــك الممتلــكات غيــر المنقولــة.

05

تطبــق أيضـ ًـا أحــكام الفقرتيــن ( )1و ( )3مــن هــذه المــادة علــى الدخــل

مــن الممتلــكات غيــر المنقولــة لمشــروع ،وعلــى الدخــل مــن الممتلكات
غيــر المنقولــة المســتخدمة ألداء خدمــات شــخصية مســتقلة.

المادة السابعة

أرباح األعمال

01

تخضــع األربــاح العائــدة لمشــروع تابــع لدولــة متعاقدة للضريبــة في تلك
الدولــة فقــط ،مــا لــم يباشــر المشــروع نشـ ً
ـاطا فــي الدولــة المتعاقــدة

األخــرى عــن طريــق منشــأة دائمــة فيهــا .فــإن باشــر المشــروع نشـ ً
ـاطا
كالمذكــور آنفـ ًـا ،فإنــه يجــوز فــرض الضريبــة علــى أربــاح المشــروع فــي

الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،ولكــن بالقــدر الــذي يمكــن أن ينســب إلى (أ)

تلــك المنشــأة الدائمــة( ،ب) مبيعــات فــي تلــك الدولــة األخــرى للســلع

أو البضائــع مــن نفــس النوعيــة أو مــن نوعيــة مماثلــة لتلــك التــي تبــاع

مــن خــال تلــك المنشــأة الدائمــة أو (ج) نشــاطات أعمــال أخــرى تتــم
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مزاولتهــا فــي تلــك الدولــة األخــرى مــن نفــس النوعيــة أو مــن نوعيــة

مماثلــة لتلــك التــي تزاولهــا تلــك المنشــأة الدائمــة.

02

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة ( )3مــن هــذه المــادة ،عندمــا يباشــر مشــروع
ً
نشــاطا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى عــن
تابــع لدولــة متعاقــدة

طريــق منشــأة دائمــة قائمــة فيهــا ،تحــدد كل دولــة متعاقــدة أربــاح
تلــك المنشــأة الدائمــة علــى أســاس األربــاح التــي يتوقــع تحقيقهــا لــو
ً
ً
ً
ومســتقل يباشــر األنشــطة نفســها أو أنشــطة
منفــردا
مشــروعا
كان

مشــابهة فــي الظــروف نفســها أو فــي ظــروف مشــابهة ،ويتعامــل
ً
تمامــا مــع المشــروع الــذي يمثــل منشــأة دائمــة لــه.
بصفــة مســتقلة

03

عنــد تحديــد أربــاح منشــأة دائمــة يســمح بخصــم المصروفــات المتكبــدة

ألغــراض أعمــال المنشــأة الدائمــة بمــا فــي ذلــك المصروفــات التنفيذية
ـواء تــم تكبدهــا فــي الدولــة التــي توجــد فيهــا
واإلداريــة العموميــة ،سـ ً

المنشــأة الدائمــة أو فــي أي مــكان آخــر .ولكــن ال يســمح بمثــل ذلــك
الخصــم بالنســبة أليــة مبالــغ مدفوعــة ،إن وجــدت( ،خــاف مــا ُدفــع
مقابــل اســترداد النفقــات الفعليــة) مــن قبــل المنشــأة الدائمــة للمكتب

الرئيــس للمشــروع أو ألي مــن مكاتبــه األخــرى علــى شــكل إتــاوات أو
رســوم أو مدفوعــات مماثلــة أخــرى مقابــل اســتخدام حقــوق بــراءات

االختــراع أو حقــوق أخــرى أو علــى شــكل عمــوالت مقابــل أداء خدمــات
معينــة أو مقابــل اإلدارة أو (فيمــا عــدا حالــة المشــروع المصرفــي) علــى

شــكل دخــل مــن مطالبــات الديــن فيمــا يتعلــق باألمــوال المقرضــة إلــى

المنشــأة الدائمــة .وبالمثــل ال يؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تحديــد أربــاح

14

المنشــأة الدائمــة المبالــغ (خــاف مــا دفــع مقابــل اســترداد النفقــات
حمــل مــن قبــل تلــك المنشــأة الدائمــة علــى حســاب
الفعليــة) التــي تُ َّ

أي من مكاتبه األخرى على شــكل إتاوات
المكتب الرئيس للمشــروع أو ٍّ

أو رســوم أو مدفوعــات مماثلــة أخــرى مقابــل اســتخدام حقــوق بــراءات

االختــراع أو حقــوق أخــرى ،أو علــى شــكل عمــوالت مقابــل أداء خدمــات
معينــة أو مقابــل اإلدارة ،أو (فيمــا عــدا حالــة المشــروع المصرفــي) علــى

شــكل دخــل مــن مطالبــات الديــن فيمــا يتعلــق باألمــوال المقرضــة إلــى

أي مــن مكاتبــه األخــرى.
المكتــب الرئيــس للمشــروع أو ٍّ

04

بالرغــم مــن أي حكــم آخــر ،فــإن أربــاح األعمــال التــي يحققهــا مشــروع
فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن مــن تصديــر بضائــع إلــى الدولــة

المتعاقــدة األخــرى ال تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة
األخــرى .وإذا اشــتملت عقــود التصديــر علــى أنشــطةأخرى تمــارس فــي
الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،فــإن الدخــل المكتســب مــن مثــل تلــك

األنشــطة يجــوز أن يخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

05

تشــمل عبــارة «أربــاح األعمــال» دون االقتصــار علــى ذلــك ،االربــاح
المتحققــة مــن التصنيــع والتجــارة واألعمــال المصرفيــة (البنكيــة)،
والتأميــن ،وعمليــات النقــل ،وتوفيــر الخدمــات وتأجيــر الممتلــكات

الشــخصية المنقولــة والملموســة .وال تشــمل مثــل هــذه العبــارة الدخل
مــن أداء الخدمــات الشــخصية التــي يؤديهــا فــرد ســواء بصفتــه موظفـ ًـا
أو بصفــة مســتقلة.
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06

إذا جــرى العــرف فــي دولــة متعاقــدة علــى تحديــد األربــاح التــي تنســب
إلــى منشــأة دائمــة علــى أســاس تقســيم نســبي ألربــاح المشــروع الكلية

علــى أجزائــه المختلفــة ،فــإن أحــكام الفقــرة ( )2مــن هــذه المــادة ال

تمنــع تلــك الدولــة المتعاقــدة مــن تحديــد األربــاح التــي تخضــع للضريبــة
علــى أســاس هــذا التقســيم النســبي الــذي جــرى عليــه العــرف .غيــر أن
طريقــة التقســيم النســبي المتبعــة يجــب أن تــؤدي إلــى نتيجــة تتفــق مــع
المبــادئ الــواردة فــي هــذه المــادة.

07

ألغــراض الفقــرات الســابقة ،تحــدد األربــاح التــي تنســب إلــى المنشــأة
الدائمــة بالطريقــة نفســها عامـ ًـا بعــد عــام ،مــا لــم يكــن هنــاك ســبب

08

عندمــا تشــتمل األربــاح علــى بنــود للدخــل عولجــت بشــكل منفصــل فــي

وجيــه وكاف يبــرر إتبــاع طريقــة أخــرى.

مــواد أخــرى فــي هــذه االتفاقيــة ،فــإن أحــكام تلــك المــواد لــن تتأثــر

بأحــكام هــذه المــادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

01

تخضــع األربــاح المتحققــة مــن تشــغيل ســفن أو طائــرات فــي النقــل
الدولــي للضريبــة فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يوجــد فيهــا مركــز
اإلدارة الفعلــي للمشــروع.
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02

تشــمل عبــارة «األربــاح المتحققــة مــن التشــغيل الدولــي للســفن أو
الطائــرات»:

أ) األربــاح المتحققــة مــن تأجيــر ســفن أو طائــرات مســتخدمة فــي النقــل
الدولــي علــى أســاس كلــي (وقــت أو رحلــة) ؛

ب) واألربــاح المتحققــة مــن تأجيــر ســفن أو طائــرات مســتخدمة فــي النقــل
الدولــي دون طاقــم أو وقــود أو تســهيالت أخــرى؛

ج) واألربــاح المتحققــة مــن اســتخدام أو تأجيــر الحاويــات والمعــدات
المتعلقــة بهــا المســتخدمة فــي النقــل الدولــي؛

عندمــا يكــون مثــل هــذا التأجيــر أو مثــل هــذا االســتخدام  -بحســب الحالــة
ً
ثانويــا بالنســبة للدخــل مــن تشــغيل مثــل هــذه الســفن أو الطائــرات
-

فــي النقــل الدولــي.

03

إذا كان مركــز اإلدارة الفعلــي لمشــروع نقــل بحــري يقــع علــى متــن
ســفينة ،فإنــه يعــد واقعـ ًـا فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يقــع فيهــا مينــاء

موطــن الســفينة ،وإن لــم يوجــد مثــل هــذا الموطــن ،فيعــد واقعـ ًـا فــي
الدولــة المتعاقــدة التــي يقيــم فيهــا مشــغل الســفينة.

04

تطبــق أحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة أيضـ ًـا علــى األربــاح الناتجــة

مــن المشــاركة فــي اتحــاد أو عمــل مشــترك أو وكالــة تشــغيل دوليــة.
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المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

01

عندما:
أ) يشــارك مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
فــي إدارة مشــروع تابــع للدولــة المتعاقــدة األخــرى أو فــي الســيطرة
عليــه أو فــي رأس مالــه؛

ب) أو يشــارك نفــس األشــخاص بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي إدارة
أو فــي الســيطرة علــى أو فــي رأس مــال مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة
وفــي مشــروع تابــع للدولــة المتعاقــدة األخــرى؛

وفــي أي مــن الحالتيــن ،إذا وضعــت أو فرضــت شــروط بيــن المشــروعين
فيمــا يتعلــق بعالقتهمــا التجاريــة أو الماليــة تختلــف عــن تلــك التــي

تكــون بيــن مشــروعين مســتقلين عــن بعضهمــا ،فــإن أيــة أربــاح كان مــن
الممكــن أن يحققهــا أي مــن المشــروعين لــو لــم تكــن هــذه الشــروط

قائمــة ،ولكنــه لــم يحققهــا بســبب وجــود هــذه الشــروط ،يجــوز إدراجهــا
ضمــن أربــاح هــذا المشــروع وإخضاعهــا للضريبــة تبعـ ًـا لذلــك.

02

إذا أدرجــت دولــة متعاقــدة ضمــن أربــاح مشــروع تابــع لهــا –وأخضعتهــا
للضريبــة وفقـ ًـا لذلــك– أربــاح مشــروع تابــع للدولــة المتعاقــدة األخــرى
تــم إخضاعهــا للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،وكانــت
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هــذه األربــاح المدرجــة ســتتحقق للمشــروع التابــع للدولــة المذكــورة

أوال لــو كانــت الشــروط بيــن المشــروعين هــي الشــروط ذاتهــا التــي
ً
تكــون بيــن مشــاريع مســتقلة ،فعلــى الدولــة األخــرى – عندئــذ  -إجــراء

التعديــل المناســب علــى مبلــغ الضريبــة المفــروض علــى تلــك األربــاح
فــي تلــك الدولــة .لتحديــد مثــل هــذا التعديــل يتعيــن مراعــاة األحــكام
األخــرى لهــذه االتفاقيــة ،وتتشــاور الســلطتان المختصتــان فــي الدولتيــن

المتعاقدتيــن فيمــا بينهمــا متــى دعــت الضــرورة لذلــك.

03

يجــوز للدولــة المتعاقــدة عــدم إجــراء التعديــل المذكــور فــي الفقــرة ()2

مــن هــذه المــادة فــي حالــة انقضــاء الحــدود الزمنيــة التــي يقضــي بهــا
ـاء علــى حكــم نهائــي.
النظــام الوطنــي أو فــي حالــة الغــش المتعمــد بنـ ً

المادة العاشرة

أرباح األسهم

01

يجــوز أن تخضــع أربــاح األســهم التــي تدفعهــا شــركة مقيمــة فــي دولــة
متعاقــدة إلــى مقيــم فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى للضريبــة فــي تلــك
الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

02

ً
أيضــا أن تخضــع أربــاح األســهم تلــك للضريبــة فــي
ومــع ذلــك ،يجــوز
الدولــة المتعاقــدة التــي تقيــم فيهــا الشــركة الدافعــة لألربــاح ووفقـ ًـا
ألنظمــة تلــك الدولــة .ولكــن إذا كان المالــك المنتفــع بأربــاح األســهم

19

مقيمـ ًـا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،فــإن الضريبــة المفروضــة يجــب

أال تتجــاوز خمســه بالمائــة ( )5%مــن إجمالــي قيمــة أربــاح األســهم.

ال تؤثــر هــذه الفقــرة علــى خضــوع الشــركة للضريبــة فيمــا يختــص باألرباح
التــي تدفــع منهــا أرباح األســهم.

03

تعنــي عبــارة «أربــاح األســهم» كمــا هــي مســتخدمة فــي هــذه المــادة
الدخــل مــن األســهم أو أســهم «االنتفــاع» أو حقــوق «االنتفــاع» أو

أســهم التعديــن أو أســهم المؤسســين أو الحقــوق األخــرى  -التــي ال
تمثــل مطالبــات ديــون  -المشــاركة فــي األربــاح ،وكذلــك الدخــل مــن
حقــوق المشــاركة األخــرى التــي تخضــع لنفــس المعاملــة الضريبيــة مثــل
الدخــل مــن األســهم بموجــب أنظمــة الدولــة المقيمــة فيهــا الشــركة

الموزعــة لألربــاح.

04

ال تنطبــق أحــكام الفقرتيــن ( )1و ( )2مــن هــذه المــادة إذا كان المالــك
ـا فــي
المنتفــع بأربــاح األســهم مقيمـ ًـا فــي دولــة متعاقــدة ويــزاول عمـ ً
الدولــة المتعاقــدة األخــرى التــي تقيــم فيهــا الشــركة الدافعــة ألربــاح

األســهم مــن خــال منشــأة دائمــة موجــودة فيهــا ،أو كان يــؤدي فــي
تلــك الدولــة األخــرى خدمــات شــخصية مســتقلة مــن قاعــدة ثابتــة فيها،

وكانــت ملكيــة األســهم التــي دفعــت بســببها أربــاح األســهم مرتبطــة
ً
فعليــا بهــذه المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة الثابتــة .فــي مثــل هــذه

الحالــة تنطبــق أحــكام المــادة (الســابعة) أو المــادة (الرابعــة عشــرة)
مــن هــذه االتفاقيــة وفقـ ًـا للحالــة.
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05

ً
دخــا مــن
ً
أرباحــا أو
إذا حققــت شــركة مقيمــة فــي دولــة متعاقــدة

الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،فــا يجــوز أن تفــرض تلــك الدولــة األخــرى
أي ضريبــة علــى أربــاح األســهم التــي تدفعهــا الشــركة إال بقــدر مــا يدفــع

مــن أربــاح األســهم هــذه إلــى مقيــم فــي تلــك الدولــة األخــرى أو بالقــدر
الــذي تكــون فيــه الملكيــة التــي تدفــع بســببها أربــاح األســهم مرتبطــة
ً
ً
فعليــا بمنشــأة دائمــة أو قاعــدة ثابتــة موجــودة فــي تلــك
ارتباطــا
الدولــة األخــرى .كمــا ال يجــوز لهــا إخضــاع أربــاح الشــركة غيــر الموزعــة
لضريبــة األربــاح الغيــر الموزعــة حتــى لــو كانــت أربــاح األســهم المدفوعــة
ـا ناشـ ً
ـئا فــي
أو األربــاح غيــر الموزعــة تمثــل كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا أرباحـ ًـا أو دخـ ً
تلــك الدولــة األخــرى.

المادة الحادية عشرة

أرباح األسهم

01

يجــوز أن يخضــع الدخــل مــن مطالبــات الدين الناشــئ في دولــة متعاقدة

ومدفــوع لمقيــم فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى للضريبــة فــي تلــك
الدولــة األخــرى.

02

ومــع ذلــك ،يجــوز أن يخضــع مثــل هــذا الدخــل مــن مطالبــات الديــن
ً
وطبقــا ألنظمــة
للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة التــي ينشــأ فيهــا
تلــك الدولــة المتعاقــدة ،لكــن إذا كان المالــك المنتفــع مــن الدخــل
مــن مطالبــات الديــن مقيمـ ًـا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،فيجــب أال

21

تتجــاوز هــذه الضريبــة المفروضــة نســبة ســبعة ونصــف بالمائــة ()7.5%

مــن إجمالــي مبلــغ الدخــل مــن مطالبــات الديــن.

03

تعنــي عبــارة «الدخــل مــن مطالبــات الديــن» كمــا هــي مســتخدمة فــي
هــذه المــادة الدخــل مــن مطالبــات الديــن مــن أي نوع ســواء تــم تأمينها

برهــن أم ال ،وســواء لهــا الحــق فــي المشــاركة بأربــاح المديــن أم ال،
وبشــكل خــاص الدخــل مــن الســندات الماليــة الحكوميــة ،والســندات
وســندات الديــون بمــا فــي ذلــك العــاوات والجوائــز المرتبطــة بمثــل
هــذه الســندات الماليــة أو الســندات أو ســندات الديــون .وال تعــد
ـا مــن مطالبــات الديــن ألغــراض
الجــزاءات عــن الدفعــات المتأخــرة دخـ ً

هــذه المــادة.

04

ال تنطبــق أحــكام الفقرتيــن ( )1و ( )2مــن هــذه المــادة إذا كان المالــك
المنتفــع مــن الدخــل مــن مطالبــات الديــن ،مقيمـ ًـا فــي دولــة متعاقــدة

ـا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى التــي نشــأ فيهــا الدخــل
ويــزاول عمـ ً
مــن مطالبــات الديــن مــن خــال منشــأة دائمــة موجــودة فيهــا ،أو كان
يــؤدي فــي تلــك الدولــة األخــرى خدمــات شــخصية مســتقلة مــن قاعــدة

ثابتــة فيهــا ،وكانــت مطالبــة الديــن التــي دفــع عنهــا الدخــل مــن مطالبة
الديــن مرتبطــة فعليـ ًـا بهــذه المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة الثابتــة .فــي

مثــل تلــك الحالــة تنطبــق أحــكام المــادة (الســابعة) أو المــادة (الرابعــة
عشــرة) مــن هــذه االتفاقيــة وفقـ ًـا للحالــة.

05
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ً
ناشــئا فــي دولــة متعاقــدة عندمــا
يعــد الدخــل مــن مطالبــات الديــن
يكــون الشــخص الدافــع مقيمـ ًـا فــي تلــك الدولــة .ومــع ذلــك إذا كان

الشــخص الــذي يدفــع ذلــك الدخــل مــن مطالبــات الديــن  -ســواء كان
ً
مقيمــا فــي دولــة متعاقــدة أم ال– يملــك فــي دولــة
هــذا الشــخص

متعاقــدة منشــأة دائمــة مرتبطــة بالمديونيــة الناشــئ عنهــا الدخــل
مــن مطالبــات الديــن المدفــوع ،وتتحمــل ذلــك الدخــل هــذه المنشــأة
الدائمــة ،عندئــذ يعــد هــذا الدخــل ناشــئ فــي الدولــة التــي توجــد فيهــا
المنشــأة الدائمــة.

06

عندمــا يكــون مبلــغ الدخــل مــن مطالبــات الديــن ،بســبب عالقــة خاصــة
بيــن الجهــة الدافعــة والمالــك المنتفــع أو بينهمــا معـ ًـا وشــخص آخــر ،فيمــا

يتعلــق بالديــن الــذي يدفــع عنــه هــذا الدخــل ،يزيــد علــى المبلــغ الــذي كان

ســيتم االتفــاق عليــه بيــن الجهــة الدافعــة والمالــك المنتفــع فــي غيــاب
تلــك العالقــة ،فــإن أحــكام هــذه المــادة تنطبق فقــط على المبلــغ المذكور
أخيـ ً
ـرا ،وفــي مثــل هــذه الحالــة ،فــإن الجــزء الزائــد مــن المدفوعــات يظــل

ً
ً
طبقــا ألنظمــة كل دولــة متعاقــدة مــع وجــوب مراعــاة
خاضعــا للضريبــة

األحــكام األخــرى لهــذه االتفاقيــة.

المادة الثانية عشرة

اإلتاوات

01

يجــوز أن تخضــع اإلتــاوات التــي تنشــأ فــي دولــة متعاقــدة وتدفــع إلى
مقيــم فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى للضريبــة فــي تلــك الدولــة

األخــرى.
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02

ً
أيضــا للضريبــة فــي الدولــة
ومــع ذلــك ،يجــوز أن تخضــع تلــك اإلتــاوات
المتعاقــدة التــي تنشــأ فيهــا وفقـ ًـا ألنظمــة تلــك الدولــة المتعاقــدة ،لكــن

ً
مقيمــا فــي الدولــة المتعاقــدة
إذا كان المالــك المنتفــع مــن اإلتــاوات

األخــرى ،فــإن الضريبــة المفروضــة يجــب أال تزيــد عــن عشــرة بالمائــة ( )% 10
مــن المبلــغ اإلجمالــي لإلتــاوات.

03

يعنــي مصطلــح «إتــاوات» -كمــا هــو مســتخدم فــي هــذه المــادة-

المدفوعــات مــن أي نــوع التــي يتــم تســلمها مقابــل اســتعمال أو حــق
اســتعمال أي حــق نشــر عمــل أدبــي أو فنــي أو علمــي بمــا في ذلــك األفالم
الســينمائية ،أو أفــام أو أشــرطة البــث اإلذاعــي أو التليفزيونــي أو أي براءة

اختــراع أو عالمــة تجاريــة ،أو تصميــم أو نمــوذج ،أو مخطــط ،أو تركيبــة أو
معالجــة ســرية ،أو مقابــل اســتعمال أو حــق اســتعمال معــدات صناعيــة ،أو

تجاريــة أو علميــة أو مقابــل المعلومــات المتعلقــة بالتجــارب الصناعيــة ،أو
التجاريــة أو العلميــة ،أو تقديــم أي خدمــات أو مســاعدات ذات طابــع تقنــي.

04

ال تنطبــق أحــكام الفقرتيــن ( )1و ( )2مــن هــذه المــادة إذا كان المالــك
ً
عمــا فــي
ً
مقيمــا فــي دولــة متعاقــدة ،ويــزاول
المنتفــع مــن اإلتــاوات،
الدولــة المتعاقــدة األخــرى التــي نشــأت فيهــا هــذه اإلتــاوات مــن خــال

منشــأة دائمــة موجــودة فيهــا ،أو كان يــؤدي فــي تلــك الدولــة األخــرى
خدمــات شــخصية مســتقلة مــن خــال قاعــدة ثابتــة فيهــا ،وكان الحــق أو
الملكيــة التــي تدفــع عنهــا اإلتــاوات مرتبطــة فعليـ ًـا بهــذه المنشــأة الدائمــة
أو القاعــدة الثابتــة ،فــي مثــل هــذه الحالــة تنطبــق أحــكام المادة (الســابعة)
أو (الرابعــة عشــرة) مــن هــذه االتفاقيــة وفقـ ًـا للحالــة.
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05

تعــد اإلتــاوات قــد نشــأت فــي دولــة متعاقــدة إذا دفعهــا مقيــم فــي

تلــك الدولــة .ومــع ذلــك فــإذا كان الشــخص الــذي يدفــع اإلتــاوات،
ً
مقيمــا فــي دولــة متعاقــدة أم ال ،يملــك فــي دولــة
ســواء كان

متعاقــدة منشــأة دائمــة أو قاعــدة ثابتــة مرتبطـ ًـا بهــا االلتزامــات التــي

تدفــع عنهــا تلــك اإلتــاوات ،وكانــت تلــك المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة

الثابتــة تتحمــل عــبء دفــع هــذه اإلتــاوات ،عندهــا تعــد هــذه اإلتــاوات
قــد نشــأت فــي الدولــة التــي توجــد فيهــا المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة
الثابتــة.

06

عندمــا يكــون مبلــغ اإلتــاوات  -بســبب عالقــة خاصــة بيــن الجهــة
ً
معــا وبيــن شــخص آخــر -فيمــا
الدافعــة والمالــك المنتفــع أو بينهمــا
مقابــا لهــا،
ً
يتعلــق باالســتخدام أو الحــق أو المعلومــات التــي يدفــع

يزيــد علــى المبلــغ الــذي كان ســيتم االتفــاق عليــه بيــن الجهــة الدافعــة
والمالــك المنتفــع فــي غيــاب تلــك العالقــة فــإن أحــكام هــذه المــادة
تنطبــق فقــط علــى المبلــغ المذكــور أخيـ ً
ـرا .وفــي مثــل هــذه الحالــة ،فإن
الجــزء الزائــد مــن المدفوعــات يظــل خاضعـ ًـا للضريبــة طبقـ ًـا لنظــام كل

دولــة متعاقــدة ،مــع وجــوب مراعــاة األحــكام األخــرى لهــذه االتفاقيــة.
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المادة الثالثة عشر

األرباح الرأسمالية

01

األربــاح المتحققــة لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة مــن نقــل ملكيــة

ممتلــكات غيــر منقولــة ،كمــا هــي معرفــة فــي المــادة ( )6مــن هــذه

االتفاقيــة ،والواقعــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،يجــوز أن تخضــع

للضريبــة فــي تلــك الدولــة األخــرى.

02

األربــاح الناتجــة مــن نقــل ملكيــة ممتلــكات منقولــة تشــكل جـ ً
ـزءا مــن
الممتلــكات التجاريــة لمنشــأة دائمــة يمتلكهــا مشــروع تابــع لدولــة

متعاقــدة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى أو الناتجــة مــن نقــل ملكيــة
ممتلــكات منقولــة متعلقــة بقاعــدة ثابتــة متوافــرة لمقيــم مــن دولــة
متعاقــدة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى لغــرض أداء خدمــات شــخصية

مســتقلة بمــا فــي ذلــك األربــاح مــن نقــل ملكيــة مثــل هــذه المنشــأة
الدائمــة (بمفردهــا أو مــع كامــل المشــروع) أو مثــل هــذه القاعــدة

الثابتــة ،يجــوز أن تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

03

األربــاح الناتجــة مــن نقــل ملكيــة ســفن أو طائــرات تعمــل فــي النقــل
الدولــي ،أو مــن نقــل ملكيــة ممتلــكات منقولــة متعلقــة بتشــغيل

مثــل هــذه الســفن أو الطائــرات ،تخضــع للضريبــة فقــط فــي الدولــة

المتعاقــدة التــي يوجــد فيهــا مركــز اإلدارة الفعلــي للمشــروع.
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04

األربــاح الناتجــة مــن نقــل ملكيــة أســهم تمثــل حصــة في رأســمال شــركة

05

األربــاح الناتجــة مــن نقــل أي ملكيــة غيــر تلــك المشــار إليهــا فــي الفقرات

مقيمــة فــي دولــة متعاقــدة يجــوز أن تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولة.

الســابقة تخضــع للضريبــة فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يقيــم فيها
ناقــل الملكية.

المادة الرابعة عشر

الخدمات الشخصية المستقلة

01

الدخــل الــذي يكتســبه مقيــم فــي دولــة متعاقــدة فيمــا يتعلــق بخدمــات
مهنيــة أو أنشــطة أخــرى ذات طبيعــة مســتقلة يخضــع للضريبــة فقــط

فــي تلــك الدولــة فيمــا عــدا أي مــن الحــاالت التاليــة ،حيــث يجــوز أن
يخضــع مثــل هــذا الدخــل أيضـ ًـا للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى:
أ) إذا كانــت لديــه قاعــدة ثابتــة متوافــرة لــه بصفة منتظمة فــي الدولة
المتعاقــدة األخــرى ألداء أنشــطته ،فــي تلــك الحالــة ،يجــوز أن يخضــع

الدخــل للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،ولكــن فقــط بالقــدر
الــذي ينســب إلــى تلــك القاعــدة الثابتــة.

ب) إذا كان الشــخص موجـ ً
ـودا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى لمــدة أو
ً
يومــا فــي أي
لمــدد تصــل إلــى أو تزيــد فــي مجموعهــا عــن ()183
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مــدة اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا تبــدأ أو تنتهــي فــي الســنة الماليــة المعنيــة.

فــي تلــك الحالــة ،فــإن مقــدار الدخــل المتحقــق فقــط مــن أنشــطته
المــؤداه فــي تلــك الدولــة األخــرى ،يجــوز أن يخضــع للضريبــة فــي
الدولــة األخــرى.

02

إن كــون شــركة مقيمــة فــي دولــة متعاقــدة تســيطر علــى شــركة أو
مســيطر عليهــا مــن قبــل شــركة مقيمــة بالدولــة المتعاقــدة األخــرى ،أو

ـا فــي تلــك الدولــة األخــرى (ســواء مــن خــال منشــأة دائمــة
تــزاول عمـ ً
أو غيرهــا) فــإن ذلــك الواقــع فــي حــد ذاتــه ال يجعــل أيـ ًـا مــن الشــركتين
منشــأة دائمــة للشــركة األخــرى.

المادة الخامسة عشر

الخدمات الشخصية غير المستقلة

01

مــع مراعــاة أحــكام المــواد (السادســة عشــرة) و (الثامنــة عشــرة)
و(التاســعة عشــرة) و (العشــرين) و (الحاديــة والعشــرين) مــن هــذه
االتفاقيــة ،فــإن الرواتــب واألجــور والمكافــآت المماثلــة األخــرى التــي

يكتســبها مقيــم فــي دولــة متعاقــدة  -فيمــا يتعلــق بوظيفــة  -تخضــع
للضريبــة فقــط فــي تلــك الدولــة ،مــا لــم تتــم مزاولتهــا فــي الدولــة

المتعاقــدة األخــرى ،فــإذا تمــت مزاولتهــا فــي الدولــة المتعاقــدة
األخــرى يجــوز أن تخضــع مثــل هــذه المكافــآت المكتســبة للضريبــة فــي
تلــك الدولــة األخــرى.

28

02

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه االتفاقيــة ،فــإن المكافــآت
التــي يكتســبها مقيــم فــي دولــة متعاقــدة فيمــا يتعلــق بوظيفــة يتــم
مزاولتهــا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،تخضــع للضريبــة فقــط فــي

أوال فــي الحالــة التاليــة:
ً
الدولــة المذكــورة

ً
موجــودا فــي الدولــة األخــرى لمــدة أو لمــدد ال
أ) إذا كان المســتفيد
ً
ً
شــهرا
يومــا فــي أي مــدة اثنــي عشــر
تتجــاوز فــي مجموعهــا ()183
تبــدأ أو تنتهــي فــي الســنة الماليــة المعنيــة؛

ب) وأن تكــون المكافــآت مدفوعــة مــن قبــل صاحــب عمــل غيــر مقيــم
فــي الدولــة األخــرى أو نيابــة عنــه؛

ج) وأن ال تكــون المكافــآت قــد تحملتهــا منشــأة دائمــة أو قاعــدة ثابتــة
يملكهــا صاحــب العمــل فــي الدولــة األخــرى.

03

علــى الرغــم مــن األحــكام الســابقة فــي هــذه المــادة ،فــإن المكافــآت

المكتســبة فيمــا يتعلــق بوظيفــة تمــارس علــى متــن ســفينة أو طائــرة
تعمــل فــي النقــل الدولــي يجــوز أن تخضــع للضريبــة فــي الدولــة

المتعاقــدة التــي يوجــد فيهــا مركــز اإلدارة الفعلــي للمشــروع.
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المادة السادسة عشر

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والمدفوعــات المماثلــة األخــرى التــي يكتســبها
مقيــم فــي دولــة متعاقــدة بصفتــه عضـ ً
ـوا فــي مجلــس إدارة شــركة مقيمة في

الدولــة المتعاقــدة األخــرى يجــوز إخضاعهــا للضريبــة فــي تلــك الدولــة األخــرى.

المادة السابعة عشر

أتعاب الفنانين واألشخاص الرياضيين

01

علــى الرغــم مــن أحــكام المادتيــن (الرابعــة عشــرة) و (الخامســة عشــرة)

مــن هــذه المــادة ،فــإن الدخــل الــذي يكتســبه مقيــم فــي دولــة متعاقــدة
بصفتــه فنانـ ًـا فــي المســرح أو الســينما أو اإلذاعــة أو التليفزيــون أو بصفتــهموسـ ً
ـيقيا أو رياضيـ ًـا -مــن أنشــطته الشــخصية التــي يمارســها فــي الدولــة

المتعاقــدة األخــرى يجــوز إخضاعــه للضريبــة فــي تلــك الدولــة األخــرى.

02

عندمــا يســتحق دخــل يتعلــق بأنشــطة شــخصية زاولهــا فنان أو رياضــي بصفته
تلــك ولــم يكــن ذلــك الدخــل للفنــان أو الرياضــي نفســه ولكــن لشــخص آخــر،

فــإن ذلــك الدخــل وعلــى الرغــم مــن أحــكام المــواد (الســابعة) و (الرابعــة

عشــرة) و (الخامســة عشــرة) مــن هــذه االتفاقيــة ،يخضــع للضريبة فــي الدولة

المتعاقــدة التــي يتــم فيهــا مزاولــة الفنــان أو الرياضــي لتلــك األنشــطة.

30

03

الدخــل الــذي يكتســبه مقيــم فــي دولــة متعاقــدة مــن أنشــطة يمارســها
ً
وفقــا لمــا ورد فــي الفقرتيــن ( )1و ()2
فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى،
مــن هــذه المــادة يعفــى مــن الضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى
ً
كليــا أو
إذا كانــت الزيــارة إلــى تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى مدعومــة

أوال أو
بشــكل أساســي بأمــوال عامــة مــن الدولــة المتعاقــدة المذكــورة ً
أحــد أقســامها اإلداريــة أو ســلطتها المحليــة أو تتــم وفقـ ًـا التفاقيــة ثقافيــة
أو اتفــاق بيــن حكومتــي الدولتيــن المتعاقدتيــن.

المادة الثامنة عشر

معاشات التقاعد

01

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة ( )2مــن المــادة (التاســعة عشــرة) مــن هــذه

االتفاقيــة ،فــإن معاشــات التقاعــد والمكافــآت األخــرى المشــابهة التــي
تدفــع لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة مقابــل خدمــة ســابقة ،تخضــع للضريبــة
فــي تلــك الدولــة فقــط.

02

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة فــإن معاشــات التقاعد
ً
جــزءا مــن
بنــاء علــى برنامــج عــام يمثــل
والمدفوعــات األخــرى التــي تتــم
ً

نظــام التأمينــات االجتماعيــة لدولــة متعاقــدة أو أحــد أقســامها اإلداريــة أو
ســلطتها المحليــة تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فقــط.
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المادة التاسعة عشر

الخدمات الحكومية

01

أ) الرواتــب واألجــور والمكافــآت األخــرى المشــابهة  -خالف معــاش التقاعد
 -التــي تدفعهــا دولــة متعاقــدة أو أحــد أقســامها اإلداريــة أو ســلطتها

المحليــة لفــرد فيمــا يتعلــق بخدمــات أداهــا لتلــك الدولــة أو القســم أو
الســلطة تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فقــط.

ب) ومــع ذلــك فــإن مثــل هــذه الرواتــب واألجــور والمكافــآت األخــرى
المشــابهة تخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى فقــط إذا
أديــت الخدمــات فــي تلــك الدولــة األخــرى وكان الفــرد مقيمـ ًـا فــي تلــك
الدولــة وكذلــك:

) (1أحد مواطنيها؛
ً
مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.
) (2أو لم يصبح

02

أ)

أي معــاش تقاعــد يتــم دفعــه مــن قبــل ،أو مــن أمــوال توفرهــا ،دولــة
متعاقــدة أو أحــد أقســامها اإلداريــة أو ســلطتها المحليــة لفــرد فيمــا

يتعلــق بخدمــات أداهــا لتلــك الدولــة أو القســم أو الســلطة يخضــع
للضريبــة فــي تلــك الدولــة فقــط.
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ب) ومــع ذلــك فــإن معــاش التقاعــد هــذا يخضــع للضريبــة فــي الدولــة
المتعاقــدة األخــرى فقــط إذا كان الفــرد مواطنـ ًـا ومقيمـ ًـا فــي تلــك الدولــة
األخــرى.

03

تنطبــق أحــكام المــواد (الخامســة عشــرة) و (السادســة عشــرة) و (الســابعة

عشــرة) و (الثامنــة عشــرة) مــن هــذه االتفاقيــة علــى الرواتــب واألجــور،

والمكافــآت األخــرى المشــابهة ،ومعاشــات التقاعــد فيمــا يتعلــق بخدمــات
تــم تأديتهــا ومرتبطــة بعمــل تزاولــه دولــة متعاقــدة أو أحد أقســامها اإلدارية

أو ســلطتها المحليــة.

المادة العشرون

الطالب

01

المدفوعــات التــي يتســلمها طالــب أو متــدرب مهني أو حرفــي والذي يكون-
(أو كان) مباشــرة قبــل زيــارة دولــة متعاقــدة -مقيمـ ًـا فــي الدولــة المتعاقــدة

أوال فقــط لغــرض تعليمــه أو تدريبه،
األخــرى ،ويتواجــد فــي الدولــة المذكــورة ً
هــذه المدفوعــات التــي تكــون لغــرض معيشــته أو تعليمــه أو تدريبه ال تخضع

للضريبــة فــي تلــك الدولــة بشــرط أن تكــون مثــل هــذه المدفوعــات ناشــئة

مــن مصــادر خــارج تلــك الدولــة.

02

المدفوعــات التــي يتســلمها طالــب أو متــدرب مهنــي أو حرفــي والــذي
يكــون ( -أو كان) مباشــرة قبــل زيــارة دولــة متعاقــدة -مقيمـ ًـا فــي الدولــة
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أوال
المتعاقــدة األخــرى والــذي يتواجــد فــي الدولــة المتعاقــدة المذكــورة ً
فقــط لغــرض تعليمــه أو تدريبــه ،والتــي تمثــل مكافــأة فيما يتعلــق بخدمات

مــؤداه فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى ،ال تخضــع للضريبــة فــي تلــك
الدولــة األخــرى ،بشــرط أن تكــون الخدمــات مرتبطــة بالتعليــم أو التدريــب

وتكــون ضروريــة ألغــراض المعيشــة.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون

المعلمون والباحثون
المكافــآت التــي يســتلمها معلــم أو باحــث يكــون ( -أو كان) -مقيمـ ًـا فــي دولــة

متعاقــدة قبــل دعوتــه للدولــة المتعاقــدة األخــرى أو زيارتهــا بغــرض التعليــم أو

عمــل أبحــاث ،والمســتلمة فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه األنشــطة ال تخضــع للضريبــة
فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى لمــدة ال تتجــاوز ( )3ســنوات.

المادة الثانية والعشرون

الدخل اآلخر

01

بنــود الدخــل لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة التــي لم تتناولهــا المواد الســابقة

مــن هــذه االتفاقيــة تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فقــط أينمــا كان
منشــؤها.
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02

ال تنطبــق أحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة علــى الدخــل  -بخــاف الدخــل
مــن الممتلــكات غيــر المنقولــة المحــددة فــي الفقــرة ( )2مــن المــادة
(السادســة) مــن هــذه االتفاقيــة -إذا كان مســتلم ذلــك الدخــل مقيمـ ًـا فــي

ـا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى مــن خــال
دولــة متعاقــدة ويمــارس عمـ ً

منشــأة دائمــة توجــد فيهــا ،أو يــؤدي فــي تلــك الدولــة األخــرى خدمــات
شــخصية مســتقلة مــن قاعــدة ثابتــة فيهــا ،ويكــون الحــق أو الممتلــكات
التــي يدفــع مــن أجلهــا الدخــل مرتبطــة فعليـ ًـا بمثــل هــذه المنشــأة الدائمــة

أو القاعــدة الثابتــة .فــي مثــل هــذه الحالــة ،تطبــق أحــكام المادة (الســابعة)
أو المــادة (الرابعــة عشــرة) مــن هــذه االتفاقيــة وفقـ ًـا للحالــة.

المادة الثالثة والعشرون

أساليب إزالة االزدواج الضريبي

01

إذا اكتســب مقيــم فــي دولــة متعاقــدة عناصــر للدخــل والتــي يجــوز  -وفقـ ًـا

ألحــكام هــذه االتفاقيــة  -أن تخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة

أوال تســمح بالخصــم مــن الضريبــة علــى
األخــرى ،فــإن الدولــة المذكــورة ً
دخــل ذلــك المقيــم مبلغـ ًـا مسـ ً
ـاويا لمبلــغ الضريبــة المدفوعــة فــي تلــك
الدولــة األخــرى .ومــع ذلــك فــإن مثــل هــذا الخصــم ال يتجــاوز مقــدار ذلــك
الجــزء مــن الضريبــة الــذي تــم حســابه قبــل الخصــم والذي ينســب إلــى الدخل
الــذي يجــوز أن يخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى.
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02

فــي حالــة المملكــة العربيــة الســعودية ليــس فــي أســاليب إزالــة االزدواج

الضريبــي مــا يخــل بأحــكام نظــام جبايــة الــزكاة بالنســبة للمواطنيــن
الســعوديين.

المادة الرابعة والعشرون

إجراءات االتفاق المتبادل

01

عندمــا يتبيــن لشــخص أن إجــراءات إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن أو كلتيهما

تــؤدي ،أو ســوف تــؤدي بالنســبة لــه إلــى فــرض ضريبــة ال تتفــق مــع أحــكام
هــذه االتفاقيــة ،يمكنــه  -بصــرف النظــر عــن وســائل المعالجــة المنصــوص

عليهــا فــي األنظمــة المحليــة لتلــك الدولتيــن -أن يعــرض قضيتــه علــى
الســلطة المختصــة التابعــة للدولــة المتعاقــدة التــي يقيــم فيهــا .وينبغــي
عــرض القضيــة خــال ثــاث ســنوات مــن أول إشــعار باإلجــراء الــذي أدى إلــى
فــرض الضريبــة بمــا يخالــف أحــكام هــذه االتفاقيــة.

02

يتعيــن علــى الســلطة المختصــة ،إذا بــدا لهــا أن االعتــراض مبـ ً
ـررا ،وإذا لــم

تكــن هــي نفســها قــادرة علــى التوصــل إلــى حــل مرضــي ،أن تســعى جاهــدة
لتســوية القضيــة عــن طريــق االتفــاق المتبــادل مــع الســلطة المختصــة

بالدولــة المتعاقــدة األخــرى بهــدف تجنــب فــرض الضريبــة التــي تخالــف
أحــكام هــذه االتفاقيــة .وينفــذ أي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه بالرغــم مــن أي

حــدود زمنيــة واردة فــي األنظمــة المحليــة للدولتيــن المتعاقدتيــن.
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03

يتعيــن علــى الســلطتين المختصتيــن فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن أن تســعيا

عــن طريــق االتفــاق المتبــادل فيمــا بينهــا إلــى تذليــل أي صعوبــة أو شــك
ينشــأ متعلقـ ًـا بتفســير أو تطبيــق هــذه االتفاقيــة .ويجــوز أيضـ ًـا أن تتشــاورا
معـ ًـا إلزالــة االزدواج الضريبــي فــي الحــاالت التــي لــم تــرد فــي هــذه االتفاقيــة.

04

يجــوز للســلطتين المختصتيــن في الدولتيــن المتعاقدتين أن تتصال ببعضهما

05

يجــوز للســلطات المختصــة فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن باتفــاق متبــادل

مباشــرة مــن أجــل التوصــل إلى اتفــاق حول الفقرات الســابقة.

أن تقــررا األســلوب المناســب لتطبيــق هــذه االتفاقيــة وبصفــة خاصــة
المتطلبــات التــي يخضــع لهــا المقيمــون فــي الدولــة المتعاقــدة كــي

يحصلــوا فــي الدولــة األخــرى علــى التخلــي أو اإلعفــاء الضريبــي المنصــوص
عليــه فــي هــذه االتفاقيــة.

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

01

تتبــادل الســلطات المختصــة فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن المعلومــات التــي

يتوقــع أنهــا ذات صلــة بتنفيــذ أحــكام هــذه االتفاقيــة أو إلدارة ـ أو تنفيــذ ـ
النظــام الداخلــي بشــأن الضرائــب مــن كل نــوع أو صفــة مفروضــة نيابــة عــن

الدولتيــن المتعاقدتيــن أو أقســامهما اإلداريــة أو ســلطاتهما المحليــة مــا
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دام أن تلــك الضرائــب ال تتعــارض مــع هــذه االتفاقيــة ،وتبــادل المعلومــات
غيــر مقيــد بالمادتيــن (األولــى) و (الثانيــة) مــن هــذه االتفاقيــة.

02

تعامــل أي معلومــة تتلقاهــا الدولــة المتعاقــدة ،بموجــب الفقــرة ( )1مــن
هــذه المــادة علــى أنها ســرية بالطريقة نفســها التي تعامــل بها المعلومات
التــي تحصــل عليهــا وفقـ ًـا ألنظمــة تلــك الدولــة ،وال يجــوز الكشــف عنهــا

إال لألشــخاص أو الســلطات (بمــا فــي ذلــك المحاكــم واألجهــزة اإلداريــة)

المعنييــن بالربــط أو التحصيــل أو التنفيــذ أو إقامــة الدعــاوى أو تحديــد
االعتــراض فيمــا يتعلــق بالضرائــب المشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه
المــادة أو اإلشــراف علــى مــا ذكــر أعــاه.

03

ال يجــوز بــأي حــال تفســير أحــكام الفقرتيــن ( )1و ( )2مــن هــذه المــادة بمــا
يــؤدي إلــى إلــزام دولــة متعاقــدة بمــا يلــي:

أ)

تنفيــذ إجــراءات إداريــة مخالفــة لألنظمــة والممارســات اإلداريــة فــي تلك
الدولــة أو فــي الدولــة المتعاقــدة األخرى.

ب) تقديــم معلومــات ال يمكــن الحصول عليها بموجب األنظمة أو التعليمات
اإلداريــة المعتــادة فــي تلــك الدولة أو في الدولــة المتعاقدة األخرى.

ج) تقديــم معلومــات مــن شــأنها كشــف أي ســر يتعلــق بالتجــارة أو األعمــال
أو الصناعــة أو األســرار التجاريــة أو المهنيــة أو العمليــات التجاريــة أو
ً
مخالفــا للسياســة العامــة.
معلومــات قــد يكــون الكشــف عنهــا
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04

إذا طلبــت دولــة متعاقــدة معلومــات بموجــب هــذه المــادة ،تســتخدم

الدولــة المتعاقــدة األخــرى إجراءاتهــا الخاصــة بتجميــع المعلومــات للحصــول
علــى المعلومــات المطلوبــة ،حتــى لــو كانــت تلــك الدولــة األخــرى ال تحتــاج

لتلــك المعلومــات ألغــراض الضريبــة الخاصــة بهــا .وهــذا االلتــزام الــوارد فــي

الجملــة الســابقة ُمقيــد بمــا ورد فــي الفقــرة ( )3مــن هــذه المــادة ،ولكــن
فســر ذلــك بــأي حــال علــى أنــه يســمح لدولــة متعاقــدة باالمتنــاع عــن
ال ُي ّ

توفيــر المعلومــات لمجــرد عــدم وجــود مصلحــة محليــة لتلــك الدولــة فيهــا.

05

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تفســير أحــكام الفقــرة ( )3مــن هــذه المــادة،

علــى أنهــا تســمح للدولــة المتعاقــدة أن تمتنــع عــن تقديــم المعلومــات

لمجــرد أنهــا محفوظــة لــدى بنــك أو مؤسســة ماليــة أخــرى ،أو لــدى شــخص
مفــوض أو يعمــل بصفــة وكيــل أو أميــن ،أو بســبب كونهــا مرتبطة بمصالح

ملكيــة لشــخص مــا.

المادة السادسة والعشرون

أحكام خاصة
يعفــى الدخــل الــذي تتناولــه المــواد (العاشــرة) و (الحاديــة عشــرة) من هــذه االتفاقية

والــذي تحققــه حكومــة دولــة متعاقــدة (بمــا فــي ذلــك مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية و بنــك دول افريقيــا الوســطى

بالنســبة إلــى جمهوريــة الجابــون ،والهيئــات المملوكــة بالكامــل للدولــة المتعاقــدة)
فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى و كذلــك أي مكاســب ناتجــة عــن نقــل ملكية أســهم،
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أو ســندات أو حقــوق يعفــى هــذا الدخــل مــن الضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة
األخــرى.

المادة السابعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يؤثــر علــى االمتيــازات الماليــة الممنوحــة ألعضــاء
البعثــات الدبلوماســية أو القنصليــة بموجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولــي أو
بموجــب أحــكام اتفاقيــات خاصــة.

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

01

ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يؤثــر علــى تطبيــق األحــكام المحليــة لمنــع

02

ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يؤثــر علــى تطبيــق أي نظــام ألي دولــة

التهــرب الضريبــي أو التجنــب الضريبــي.

متعاقــدة فيمــا يتعلــق بالضريبــة المفروضــة علــى الدخــل الــذي يكتســبه
غيــر المقيميــن مــن أنشــطة التأميــن.
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المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

01

تبلــغ كل دولــة متعاقــدة الدولــة المتعاقــدة األخــرى عبــر القنــوات
الدبلوماســية باســتكمال اإلجــراءات الالزمــة وفقـ ًـا لنظامهــا لدخــول هــذه

االتفاقيــة حيــز النفــاذ .وتصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة فــي اليــوم األول مــن

الشــهر الثانــي التالــي للشــهر الــذي تــم فيــه تلقــى اإلخطــار األخيــر.

02

تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة:
أ)

فيمــا يتعلــق بالضرائــب المســتقطعة عنــد المنبــع ،علــى المبالــغ
المدفوعــة أو المقيــدة للحســاب فــي أو بعــد اليــوم األول مــن شــهر

ينايــر الــذي يلــي تاريــخ دخــول هــذه االتفاقيــة حيــز النفــاذ.

ب) فيمــا يتعلــق بالضرائــب األخــرى عــن الســنوات الضريبيــة التــي تبــدأ فــي
أو بعــد اليــوم األول مــن شــهر ينايــر الــذي يلــي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه

االتفاقيــة نافــذة.
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المادة الثالثون

اإلنهاء

01

تظــل هــذه االتفاقيــة نافــذة المفعــول لمــدة غيــر محــددة ويجــوز ألي مــن
الدولتيــن المتعاقدتيــن إنهــاء االتفاقيــة مــن خــال القنــوات الدبلوماســية
بتقديــم إشــعار خطــي بطلــب اإلنهــاء للدولــة المتعاقــدة األخــرى فــي موعد

ال يتعــدى  30يونيــو فــي أي ســنة ميالديــة تبــدأ بعــد مــرور خمــس ســنوات
بعــد الســنة التــي أصبحــت فيهــا االتفاقيــة نافــذة.

02

في مثل هذه الحالة فإن االتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ)

فيمــا يتعلــق بالضرائــب المســتقطعة عنــد المنبــع ،علــى المبالــغ
المدفوعــة أو المقيــدة للحســاب بعــد نهايــة الســنة الميالديــة التــي تــم
فيهــا تقديــم إشــعار إنهــاء االتفاقيــة.

ب) فيمــا يتعلــق بالضرائــب األخــرى عــن الســنوات الضريبيــة التــي تبــدأ بعــد
نهايــة الســنة الميالديــة التــي تــم فيهــا تقديــم إشــعار إنهــاء االتفاقيــة.
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ً
إثباتــا لذلــك قــام الموقعــان أدنــاه ،المفوضــان حســب األصــول ،بتوقيــع هــذه

االتفاقيــة.

حــررت فــي الريــاض بتاريــخ 1437/ 3 /6هـــ الموافــق 2015/12/17م مــن نســختين

أصليتيــن باللغــات العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة وجميــع النصــوص متســاوية

الحجيــة .وفــي حــال االختــاف فــي التفســير يعتــد بالنــص اإلنجليــزي.

عن حكومة

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

جمهورية الجابون

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

ريجيس ايمونغو

وزيــر الماليــة

وزير التنمية المستدامة واالقتصاد
وتشجيع االستثمارات والتنبؤات
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