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امـسـح هـذا الـكـود لالّطالع عـلـى آخر تحديـث 
لهذا المستند وكافة المستندات المـنـشورة 
gazt.gov.sa أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
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على  الضرائب  شأن  في  الضريبي  االزدواج  لتجنب 
الضريبي التهرب  ولمنع  المال  رأس  وعلى  الدخل 

اتفاقية بين حكومة
المملكة العربية السعودية

والمجلس االتحادي السويسري
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إن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والمجلــس االتحــادي السويســري، 
حرصــًا منهمــا علــى تطويــر العالقــات االقتصاديــة وتعزيــز التعــاون بينهمــا فــي 
المســائل الضريبيــة، ورغبــًة منهمــا فــي إبــرام اتفاقيــة لتجنــب االزدواج الضريبــي 
فــي شــأن الضرائــب علــى الدخــل وعلــى رأس المــال ولمنــع أي مجــال لتخفيــض 
الضرائــب أو عــدم اســتحقاقها مــن خــالل التهــرب أو التجنــب الضريبــي )بمــا 
فــي ذلــك مــن خــالل ترتيبــات الســتخدام االتفاقيــة بشــكل غيــر صحيــح بهــدف 
الحصــول علــى التخفيضــات الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة مــن أجــل تحقيــق منافع 

غيــر مباشــرة لمقيميــن فــي دولــه ثالثــة(، 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

تطبــق هــذه االتفاقيــة علــى ضرائــب الدخــل وعلــى ضرائــب رأس المــال 
المفروضــة لمصلحــة كل دولــة متعاقدة أو أقســامها السياســية أو اإلدارية 

أو ســلطاتها المحليــة بصــرف النظــر عــن طريقــة فرضهــا.
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تعــد مــن الضرائــب علــى الدخــل وعلى رأس المال جميــع الضرائب المفروضة 
ــى عناصــر الدخــل  ــي رأس المــال، أو عل ــى إجمال ــي الدخــل، وعل ــى إجمال عل
أو عناصــر رأس المــال، بمــا فيهــا الضرائــب علــى المكاســب الناتجــة مــن 
التصــرف فــي ملكيــة الممتلــكات المنقولــة، أو غيــر المنقولــة، والضرائــب 
علــى إجمالــي مبالــغ األجــور والرواتــب التــي تدفعهــا المشــروعات وكذلــك 

الضرائــب علــى ارتفــاع قيمــة رأس المــال.

الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:-

بالنسبة إلى سويسرا:

ضرائــب الحكومــة الفيدراليــة والحكومــات المحليــة والبلديــات المفروضــة 
علــى:

المــال،  المكتســب، والدخــل مــن رأس  الدخــل  الدخــل،  )إجمالــي  الدخــل 
واألربــاح الصناعيــة والتجاريــة، واألربــاح الرأســمالية، وغيرهــا مــن عناصــر 

بنــود الدخــل األخــرى(.

رأس المــال )مجمــوع الممتلــكات، المنقولــة وغيــر المنقولــة، واألصــول 
التجاريــة، ورأس المــال المدفــوع واالحتياطيــات، وغيرهــا مــن عناصــر رأس 

المــال األخــرى(.

)يشار إليها فيما بعد بـ »الضريبة السويسرية«(.
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بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

الزكاة.

ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

)يشار إليها فيما بعد بـ »الضريبة السعودية«(.

تطبــق هــذه االتفاقيــة أيضــًا علــى أي ضريبــة مماثلــة أو مشــابهة فــي 
الدولتيــن  مــن  أي  تفرضهــا  رأســمال،  علــى  ضريبــة  أي  وعلــى  جوهرهــا، 
المتعاقدتيــن بعــد تاريــخ توقيــع هــذه االتفاقيــة، إضافــة إلــى الضرائــب 
الحاليــة أو بــداًل منهــا. وتبلــغ كل ســلطة مختصة فــي الدولتين المتعاقدتين 

الســلطة األخــرى بــأي تغييــٍر جوهــري ُأدخــل فــي أنظمتهــا الضريبيــة.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

ألغراض هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:

يعنــي مصطلــح »سويســرا« إقليــم االتحــاد السويســري حســب تعريفــه 
الدولــي. للقانــون  السويســري وفقــًا  بالقانــون 

ــة  ــم المملكــة العربي ــة الســعودية« إقلي ــح »المملكــة العربي ــي مصطل يعن
الســعودية، والــذي يشــمل ايضــًا المناطــق الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة 
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التــي تمــارس المملكــة العربيــة الســعودية علــى مياههــا وقــاع بحرهــا 
والطبقــات الواقعــة تحــت التربــة ومواردهــا الطبيعيــة حقــوق الســيادة 

والواليــة بمقتضــى نظامهــا والقانــون الدولــي.

تعنــي عبارتــا »دولــة متعاقــدة« و »الدولــة المتعاقــدة األخــرى« االتحــاد 
السويســري أو المملكــة العربيــة الســعودية بحســب مــا يقتضيــه ســياق 

ــص. الن

مــن  آخــر  كيــان  وأي  شــركة  وأي  فــرد،  أي  »شــخص«  يشــمل مصطلــح 
األشــخاص.

يعنــي مصطلــح »شــركة« أي شــخص ذي صفــة اعتباريــة أو أي كيــان يعامــل 
علــى أنــه شــخص ذو صفــة اعتباريــة ألغــراض الضريبــة.

تعنــي عبارتــا »مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة« و »مشــروع تابــع للدولــة 
المتعاقــدة األخــرى« علــى التوالــي مشــروعًا يباشــره مقيــم فــي دولــة 

متعاقــدة ومشــروعًا يباشــره مقيــم فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

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.
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يعني مصطلح »السلطة المختصة«:

 بالنســبة إلــى سويســرا، رئيــس الدائــرة االتحاديــة للشــؤون الماليــة أو 
ممثلــه المفــوض.

بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وزارة الماليــة ويمثلهــا وزيــر 
الماليــة أو ممثلــه المفــوض.

يعني مصطلح »مواطن«:

أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

أي شــخص ذي صفــة اعتباريــه أو شــركة أشــخاص أو جمعيــة تســتمد 
ذلــك الوضــع مــن األنظمــة النافــذة فــي دولــة متعاقــدة.

عنــد تطبيــق هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت مــن قبــل دولــة متعاقــدة، فــإن 
أي عبــارة أو مصطلــح لــم يــرد لــه تعريــف فيهــا، ومــا لــم يقتــِض ســياق 
النــص خــالف ذلــك، يكــون لــه المعنــى نفســه فــي ذلــك الوقــت بموجــب 
نظــام تلــك الدولــة المتعاقــدة فيمــا يتعلــق بالضرائــب التــي تطبــق عليهــا 
هــذه االتفاقيــة، ويرجــح أي معنــى وفقــًا لألنظمــة الضريبيــة المطبقــة 
لتلــك الدولــة علــى أي معنــى معطــي للعبــارة أو للمصطلــح وفقــًا لألنظمة 

األخــرى لتلــك الدولــة المتعاقــدة.
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المادة الرابعة

الـمقيـم

ألغــراض هــذه االتفاقيــة تعنــي عبــارة »مقيــم فــي دولــة متعاقــدة« أي 
شــخص يخضــع وفقــًا لنظــام تلــك الدولــة للضريبــة فيهــا بســبب ســكنه أو 
إقامتــه أو مــكان تأسيســه أو محــل إدارتــه أو أي معيــار آخــر ذي طبيعــة 
مماثلــة. وتشــمل أيضــًا تلــك الدولــة أو أيــًا مــن أقســامها السياســية أو 
اإلداريــة أو ســلطاتها المحليــة. لكــن ال تشــمل هــذه العبــارة أي شــخص 
خاضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فيمــا يتعلــق فقــط بالدخــل مــن مصــادر 

ــة أو رأس مــال موجــود فيهــا. ــك الدول فــي تل

عندمــا يكــون فــرد - وفقــًا ألحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة - مقيمــًا 
فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن فــإن وضعــه عندئــذ يتحــدد كاآلتــي:

أيعــد مقيمــًا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يتوافــر لــه ســكن دائــم 
فيهــا، فــإن توافــر لــه ســكن دائــم فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن 
فيعــد مقيمــًا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي تكــون فيهــا عالقاتــه 

الشــخصية واالقتصاديــة أوثــق )مركــز المصالــح »الحيويــة«(.

إذا لــم يكــن ممكنــًا تحديــد الدولــة المتعاقــدة التــي فيهــا مركــز مصالحــه 
الحيويــة أو لــم يتوافــر لــه ســكن دائم في أي من الدولتيــن المتعاقدتين، 

فيعــد مقيمــًا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي فيهــا ســكنه المعتاد.

إذا كان لــه ســكن معتــاد فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن أو لــم يكــن لــه 
ســكن معتــاد فــي أي منهمــا، يعــد مقيمــًا فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة 

التــي يكــون مواطنــًا فيهــا.
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إذا كان مواطنــًا فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن أو لــم يكن مواطنًا في 
ــان فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن  أي منهمــا، تســوي الســلطتان المختصت

الموضــوع باالتفــاق المشــترك.

ــرة )1( مــن هــذه  ــًا ألحــكام الفق ــر الفــرد- وفق عندمــا يعــد شــخص مــا -غي
المــادة مقيمــًا فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن، فإنــه يعــد مقيمــًا فقــط 

ــه الفعلــي. ــة التــي فيهــا مركــز إدارت فــي الدول

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

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

تشمل عبارة »المنشأة الدائمة« بصفة خاصة:

مركز إدارة.

فرع.

مكتب.
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مصنع.

ورشة.

منجم أو محجر أو أي مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية.

تشمل عبارة »المنشأة الدائمة« أيضًا:

موقــع بنــاء أو إنشــاء، أو مشــروع تجميــع أو تركيــب، أو أعمــااًل إشــرافيه 
متعلقــة بهــا، لكــن بشــرط أن يســتمر مثــل هــذا الموقــع أو المشــروع أو 

تلــك األعمــال مــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر.

توفيــر خدمــات بمــا فيهــا الخدمــات االستشــارية مــن قبــل مشــروع مــن 
خــالل موظفيــن أو عامليــن آخريــن يوظفهــم المشــروع لهــذا الغــرض، 
لكــن بشــرط أن تســتمر األعمــال مــن هــذا النــوع )للمشــروع نفســه أو 
ــد فــي  ــة المتعاقــدة لمــدة أو مــدد تزي ــه( فــي الدول ــط ب لمشــروع مرتب
مجموعهــا علــى 183 يومــًا خــالل أي مــدة اثنــي عشــر شــهرًا تبــدأ أو تنتهي 

فــي الســنة الماليــة المعنيــة.

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

اســتخدام التســهيالت لغــرض تخزيــن أو عــرض أو توريــد الســلع أو البضائــع 
التــي يملكهــا المشــروع فقط؛
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االحتفــاظ بمخــزون مــن الســلع أو البضائــع التــي يملكهــا المشــروع لغــرض 
التخزيــن أو العــرض أو التوريــد فقــط؛

االحتفــاظ بمخــزون مــن الســلع أو البضائــع التــي يملكهــا المشــروع فقــط 
لغــرض المعالجــة مــن قبــل مشــروع آخــر؛

االحتفــاظ بمقــر ثابــت للعمــل فقــط ألجــل شــراء ســلع أو بضائــع أو جمــع 
معلومــات للمشــروع؛

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

االحتفــاظ بمقــر ثابــت للعمــل فقــط ألي مزيــج مــن األنشــطة المذكــورة 
فــي الفقــرات الفرعيــة مــن )أ( إلــى )هـــ( مــن هــذه المــادة، بشــرط أن 
يكــون النشــاط الكلــي للمقــر الثابــت للعمــل الناتــج مــن هــذا المزيــج لــه 

ــة أو مســاعدة. طبيعــة تحضيري

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقرتيــن )1( و )2( من هذه المادة، إذا كان شــخص 
- خــالف الوكيــل المتمتــع بوضــع مســتقل والــذي تنطبــق عليــه الفقــرة )6( 
ــة ويمارســها  ــه صالحي ــة عــن مشــروع ولدي مــن هــذه المــادة - يعمــل نياب
بشــكل معتــاد فــي تلــك الدولــة إلبــرام العقــود باســم المشــروع، فــإن 
هــذا المشــروع يعــد أن لديــه منشــأة دائمــة فــي هــذه الدولــة فيمــا يتعلــق 
بــأي عمــل يقــوم بــه ذلــك الشــخص للمشــروع، مــا لــم تكــن هــذه األعمــال 
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مقصــورة علــى تلــك الــواردة فــي الفقــرة )4( مــن هــذه المــادة والتــي إذا 
تمــت مباشــرتها مــن خــالل مقــر ثابــت للعمــل ال تجعــل مــن هــذا المقــر 

الثابــت للعمــل منشــأة دائمــة بمقتضــى أحــكام تلــك الفقــرة.

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.

أو  علــى شــركة  تســيطر  فــي دولــة متعاقــدة  كــون شــركة مقيمــة  إن 
ــرى، أو  ــة المتعاقــدة األخ ــل شــركة مقيمــة بالدول ــا مــن قب مســيطر عليه
تــزاول عمــاًل فــي تلــك الدولــة األخــرى )ســواء مــن خــالل منشــأة دائمــة أو 
غيرهــا(، فــإن ذلــك الواقــع فــي حــد ذاتــه ال يجعــل أيــًا مــن الشــركتين منشــأة 

دائمــة للشــركة األخــرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

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 

األخــرى.
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الــوارد لهــا وفقــًا  يكــون لعبــارة »الممتلــكات غيــر المنقولــة« المعنــى 
لنظــام الدولــة المتعاقــدة التــي فيهــا الممتلــكات المعنيــة. وعلــى أي حال، 
ــر المنقولــة  فــإن العبــارة تشــتمل علــى الملكيــة الملحقــة بالممتلــكات غي
واســتغالل  الزراعــة  فــي  المســتخدمة  والمعــدات  الحيوانيــة  والثــروة 
الغابــات والحقــوق التــي تطبــق فــي شــأنها أحــكام النظــام العــام المتعلقــة 
بملكيــة األراضــي، وحــق االنتفــاع بالممتلــكات غيــر المنقولــة والحقــوق 
فــي المدفوعــات المتغيــرة أو الثابتــة مقابــل االســتغالل أو الحــق فــي 
اســتغالل الترســبات المعدنيــة والمصــادر والمــوارد الطبيعيــة األخــرى، وال 

ــة. ــر المنقول ــكات غي ــرات مــن الممتل تعــد الســفن والطائ

تطبــق أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى الدخل الناتج من اســتخدام 
الممتلــكات غيــر المنقولــة بصــورة مباشــرة أو تأجيرهــا، أو اســتغاللها بــأي 

شــكل آخــر.

تطبــق أيضــًا أحــكام الفقرتيــن )1( و )3( مــن هــذه المــادة علــى الدخــل مــن 
ــر  ــكات غي ــى الدخــل مــن الممتل ــة لمشــروع، وعل ــر المنقول ــكات غي الممتل

ــة المســتخدمة ألداء خدمــات شــخصية مســتقلة. المنقول
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المادة السابعة

أرباح األعمال

تخضــع األربــاح العائــدة لمشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة للضريبــة فــي تلــك 
الدولــة فقــط، مــا لــم يباشــر المشــروع نشــاطًا فــي الدولــة المتعاقــدة 
األخــرى عــن طريــق منشــأة دائمــة فيهــا. فــإن باشــر المشــروع نشــاطًا 
كالمذكــور آنفــًا، فإنــه يجــوز فــرض الضريبــة علــى أربــاح المشــروع فــي 
الدولــة المتعاقــدة األخــرى، ولكــن بالقــدر الــذي يمكــن أن ينســب إلــى تلــك 

المنشــأة الدائمــة.

ــاة أحــكام الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة، عندمــا يباشــر مشــروع  مــع مراع
تابــع لدولــة متعاقــدة نشــاطًا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى عــن طريــق 
منشــأة دائمــة قائمــة فيهــا، تحــدد كل دولــة متعاقــدة أربــاح تلــك المنشــأة 
الدائمــة علــى أســاس األربــاح التــي يتوقــع تحقيقهــا لــو كان مشــروعًا منفردًا 
و مســتقاًل يباشــر األنشــطة نفســها أو أنشــطة مشــابهة فــي الظــروف 
نفســها أو فــي ظــروف مشــابهة، ويتعامــل بصفــة مســتقلة تمامــًا مــع 

المشــروع الــذي يمثــل منشــأة دائمــة لــه.

عنــد تحديــد أربــاح منشــأة دائمــة يســمح بخصــم المصروفــات المتكبــدة 
ــة  ألغــراض أعمــال المنشــأة الدائمــة بمــا فــي ذلــك المصروفــات التنفيذي
واإلداريــة العموميــة، ســواًء تــم تكبدهــا فــي الدولــة التــي توجــد فيهــا 
المنشــأة الدائمــة أو فــي أي مــكان آخــر. ولكن ال يســمح بمثــل ذلك الخصم 
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بالنســبة إلــى أي مبلــغ مدفــوع، إن وجــد، )خــالف مــا ُدفــع مقابــل اســترداد 
النفقــات الفعليــة( مــن قبــل المنشــأة الدائمــة للمكتــب الرئيــس للمشــروع 
ــات  ــاوات أو رســوم أو مدفوع ــى شــكل إت ــرى عل ــه األخ أو ألي مــن مكاتب
ــراع أو حقــوق أخــرى  ــراءات االخت ــل اســتخدام حقــوق ب ــة أخــرى مقاب مماثل
أو علــى شــكل عمــوالت مقابــل أداء خدمــات محــددة أو مقابــل اإلدارة 
أو )فيمــا عــدا حالــة المشــروع المصرفــي( علــى شــكل دخــل مــن مطالبــات 
ــل  ــى المنشــأة الدائمــة. وبالمث ــق باألمــوال المقرضــة إل ــن فيمــا يتعل الدي
ــاح المنشــأة الدائمــة المبالــغ )خــالف  ــد أرب ــار عنــد تحدي ال يؤخــذ فــي االعتب
ــك  ــل تل ــل مــن قب ــي ُتحمَّ ــة( الت ــل اســترداد النفقــات الفعلي مــا دفــع مقاب
المنشــأة الدائمــة علــى حســاب المكتــب الرئيــس للمشــروع أو أيٍّ 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 محــددة أو مقابــل اإلدارة، أو )فيمــا عــدا 
ــن فيمــا  ــات الدي ــة المشــروع المصرفــي( علــى شــكل دخــل مــن مطالب حال
يتعلــق باألمــوال المقرضــة إلــى المكتــب الرئيــس للمشــروع أو أيٍّ مــن 

ــه األخــرى. مكاتب

أربــاح األعمــال التــي يحققهــا مشــروع دولــة متعاقــدة مــن تصديــر بضائع إلى 
الدولــة المتعاقــدة األخــرى ال تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة 
األخــرى، بشــرط أن يكــون الربــح مــن التصديــر ال ينســب إلــى منشــأة دائمــة 
موجــودة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى وإذا اشــتملت عقــود التصديــر 
علــى أنشــطة أخــرى تمــارس فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى. فــإن الدخــل 
المكتســب مــن مثــل تلــك األنشــطة التــي تمــارس مــن خــالل منشــأة دائمــة 

يجــوز أن يخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى.
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ليــس فــي هــذه المــادة مــا يؤثــر فــي تطبيــق أي نظــام فــي دولــة متعاقــدة 
يتعلــق بالضريبــة المفروضــة علــى أربــاح التأميــن علــى مخاطــر فــي تلــك 
الدولــة مــع غيــر المقيميــن شــريطة أنــه إذا تــم تغييــر فــي النظــام النافــذ 
فــي أي مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن فــي تاريــخ التوقيــع على هــذه االتفاقية 
)ماعــدا التغييــر الثانــوي الــذي ال يؤثــر فــي اإلطــار العــام ( فإن علــى الدولتين 
المتعاقدتيــن التشــاور مــن أجــل االتفــاق علــى تعديــل مالئــم لهــذه الفقــرة.

إذا جــرى العــرف فــي دولــة متعاقــدة علــى تحديــد األربــاح التــي تنســب إلــى 
منشــأة دائمــة علــى أســاس تقســيم نســبي ألربــاح المشــروع الكليــة علــى 
ــك  ــر قــد تحــدده أنظمــة تل ــى أســاس أســلوب آخ ــة، أو عل ــه المختلف أجزائ
ــه ال يوجــد فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة مــا  ــة المتعاقــدة، فإن الدول
يمنــع تلــك الدولــة المتعاقــدة مــن تحديــد األربــاح التــي تخضــع للضريبــة على 
أســاس هــذا التقســيم النســبي أو أي طريقــة أخــرى جــرى عليهــا العــرف. غيــر 
أن الطريقــة المتبعــة يجــب أن تــؤدي إلــى نتيجــة تتفــق مــع المبــادئ الــواردة 

فــي هــذه المــادة.

ــام المنشــأة  ــح إلــى منشــأة دائمــة اســتنادًا فقــط إلــى قي ال ينســب أي رب
ــع للمشــروع. الدائمــة بشــراء ســلع أو بضائ

 ألغــراض الفقــرات الســابقة مــن هــذه المــادة، تحــدد األربــاح التــي تنســب 
إلــى المنشــأة الدائمــة بالطريقــة نفســها عامــًا بعــد عــام، مــا لــم يكــن هناك 

ســبب وجيــه وكاٍف يبــرر اتبــاع طريقــة أخــرى.
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عندمــا تشــتمل األربــاح علــى بنــود للدخــل عولجــت بشــكل منفصــل فــي 
مــواد أخــرى فــي هــذه االتفاقيــة، فــإن أحــكام تلــك المــواد لــن تتأثــر بأحــكام 

هــذه المــادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

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

ــي للمشــروع. الفعل

إذا كان مركــز اإلدارة الفعلــي لمشــروع نقــل بحــري يقــع علــى متــن ســفينة 
فإنــه يعــد واقعــًا فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يوجــد فيهــا مينــاء موطــن 
الســفينة، وإن لــم يوجــد مثــل هــذا الموطــن، فيعــد واقعــًا فــي الدولــة 

المتعاقــدة التــي يقيــم فيهــا مشــغل الســفينة.

ــاح المتحققــة  تطبــق أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة أيضــًا علــى األرب
ــة تشــغيل دوليــة. مــن المشــاركة فــي اتحــاد أو عمــل مشــترك أو وكال
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المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

عندما:

يشــارك مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
فــي إدارة مشــروع تابــع للدولــة المتعاقــدة األخــرى أو فــي الســيطرة 

ــه. ــه أو فــي رأس مال علي

أو يشــارك األشــخاص أنفســهم بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
إدارة مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة ومشــروع فــي الدولــة المتعاقــدة 

األخــرى، أو فــي الســيطرة عليهمــا أو فــي رأســمالهما.

بيــن المشــروعين  إذا وضعــت أو فرضــت شــروط  الحالتيــن،  وفــي أي مــن 
فيمــا يتعلــق بعالقتهمــا التجاريــة أو الماليــة تختلــف عــن تلــك التــي تكــون 
بيــن مشــروعين مســتقلين عــن بعضهمــا، فــإن أيــة ربــح كان مــن الممكــن أن 
ــو لــم تكــن هــذه الشــروط قائمــة، ولكنــه لــم  يحققــه أي مــن المشــروعين ل
يحققــه بســبب وجــود هــذه الشــروط، يجــوز إدراجــه ضمــن أربــاح هــذا المشــروع 

ــك. ــًا لذل ــة تبع وإخضاعهــا للضريب

إذا أدرجــت دولــة متعاقــدة ضمــن أربــاح مشــروع تابــع لهــا - وأخضعتهــا 
للضريبــة وفقــًا لذلــك – أربــاح مشــروع تابــع للدولــة المتعاقــدة األخــرى تــم 
إخضاعهــا للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى، وكانــت هــذه 
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األربــاح المدرجــة ســتتحقق للمشــروع التابــع للدولة المذكــورة أواًل لو كانت 
الشــروط بيــن المشــروعين هــي الشــروط نفســها التــي تكــون بيــن مشــاريع 
مســتقلة، فعلــى الدولــة األخــرى – عندئــذ - إجــراء التعديــل المناســب علــى 
مبلــغ الضريبــة المفــروض علــى تلــك األربــاح فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة. 
ولتحديــد مثــل هــذا التعديــل يتعيــن مراعاة األحــكام األخرى لهــذه االتفاقية، 
وتتشــاور الســلطتان المختصتــان فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن فيمــا بينهمــا 

متــى دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.

المادة العاشرة

أرباح األسهم

يجــوز أن تخضــع أربــاح األســهم التــي تدفعهــا شــركة مقيمــة فــي دولــة 
ــة فــي تلــك  ــة المتعاقــدة األخــرى للضريب ــم فــي الدول ــى مقي متعاقــدة إل

الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

الدولــة  فــي  للضريبــة  االربــاح  تلــك  تخضــع  أن  أيضــًا  يجــوز  ذلــك،  ومــع 
المتعاقــدة التــي تقيــم فيهــا الشــركة الدافعــة لألربــاح ووفقــًا ألنظمــة 
تلــك الدولــة. ولكــن إذا كان المالــك المنتفــع بأربــاح األســهم مقيمــًا فــي 
الدولــة المتعاقــدة األخــرى، فــإن الضريبــة المفروضــة يجــب أاّل تتجــاوز:
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خمســة فــي المائــة )%5( مــن إجمالــي قيمــة أربــاح األســهم، إذا كان 
المالــك المنتفــع شــركة تملــك بصــورة مباشــرة نســبة ال تقــل عــن عشــرة 

فــي المائــة )%10( مــن رأس مــال الشــركة الدافعــة لألربــاح.

خمســة فــي المائــة )%5( مــن إجمالــي قيمــة أربــاح األســهم المدفوعــة 
مــن قبــل شــركة مقيمــة فــي دولــة متعاقــدة، إذا كان المالــك المنتفــع 
ــة المتعاقــدة األخــرى أو  ــاح األســهم هــو البنــك المركــزي للدول مــن أرب
مؤسســة أو صنــدوق، مملوكــة بالكامــل للدولــة المتعاقــدة األخــرى أو 

برنامــج تقاعــد مقيــم فــي تلــك الدولــة األخــرى. 

أو خمســة عشــرة فــي المائــة )%15( مــن إجمالــي قيمــة أربــاح األســهم 
فــي جميــع الحــاالت األخــرى. 

ال تؤثــر الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة فــي فــرض الضريبــة علــى الشــركة 
بشــأن األربــاح المدفــوع منهــا أربــاح األســهم الموزعــة.

تعنــي عبــارة »أربــاح األســهم« كمــا هي مســتخدمة فــي هذه المــادة الدخل 
من األســهم أو أســهم »االنتفاع« أو حقوق »االنتفاع« أو أســهم التعدين 
أو أســهم المؤسســين أو الحقــوق األخــرى - التــي ال تمثــل مطالبــات ديــون 
ــاح، وكذلــك الدخــل مــن حقــوق المشــاركة األخــرى  - الُمشــاركة فــي األرب
التــي تخضــع للمعاملــة الضريبيــة نفســها مثــل الدخــل مــن األســهم بموجــب 

أنظمــة الدولــة المقيمــة فيهــا الشــركة الموزعــة لألربــاح.
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ال تنطبــق أحــكام الفقرتيــن )1( و )2( مــن هــذه المــادة إذا كان المالــك 
ــزاول عمــاًل فــي  ــة متعاقــدة وي ــاح األســهم مقيمــًا فــي دول المنتفــع بأرب
الدافعــة ألربــاح  الشــركة  تقيــم فيهــا  التــي  األخــرى  المتعاقــدة  الدولــة 
األســهم مــن خــالل منشــأة دائمــة فيهــا، أو كان يــؤدي فــي تلــك الدولــة 
األخــرى خدمــات شــخصية مســتقلة مــن قاعــدة ثابتــة فيهــا، وكانــت ملكيــة 
األســهم التــي دفعــت بســببها أربــاح األســهم مرتبطــة فعليًا بهذه المنشــأة 
الدائمــة أو القاعــدة الثابتــة. فــي مثــل هــذه الحالــة تنطبــق أحــكام المــادة 
ــة. )الســابعة( أو المــادة )الرابعــة عشــرة( مــن هــذه االتفاقيــة وفقــًا للحال

إذا حققــت شــركة مقيمــة فــي دولــة متعاقــدة أرباحــًا أو دخــاًل مــن الدولــة 
ــة  ــرى أي ضريب ــة األخ ــك الدول ــرض تل ــوز أن تف ــرى، فــال يج المتعاقــدة األخ
ــاح  ــي تدفعهــا الشــركة إال بقــدر مــا يدفــع مــن أرب ــاح األســهم الت ــى أرب عل
األســهم هــذه إلــى مقيــم فــي تلــك الدولــة األخــرى أو بالقــدر الــذي تكــون 
ــًا  ــاح األســهم مرتبطــة ارتباطــًا فعلي ــي تدفــع بســببها أرب ــة الت ــه الملكي في
بمنشــأة دائمــة أو قاعــدة ثابتــة موجــودة فــي تلــك الدولــة األخــرى. كمــا ال 
يجــوز لهــا إخضــاع أربــاح الشــركة غيــر الموزعــة لضريبــة األربــاح الغيــر الموزعــة 
ــل  ــر الموزعــة تمث ــاح غي ــاح األســهم المدفوعــة أو األرب ــت أرب ــو كان ــى ل حت

كليــًا أو جزئيــًا أرباحــًا أو دخــاًل ناشــئًا فــي تلــك الدولــة األخــرى.
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المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

يجــوز أن يخضــع الدخــل مــن مطالبــات الديــن الناشــئ فــي دولــة متعاقــدة 
ــة فــي تلــك  ــة المتعاقــدة األخــرى للضريب ــم فــي الدول ــى مقي ومدفــوع إل

الدولــة األخــرى.

ــن  ــات الدي ومــع ذلــك، يجــوز أيضــًا أن يخضــع مثــل هــذا الدخــل مــن مطالب
ــك  ــًا ألنظمــة تل ــي ينشــأ فيهــا وطبق ــة المتعاقــدة الت ــة فــي الدول للضريب
الدولــة المتعاقــدة، ولكــن إذا كان المالــك المنتفــع بالدخــل مــن مطالبــات 
الديــن مقيمــًا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى، فيجــب أال تتجــاوز هــذه 
الضريبــة المفروضــة نســبة خمســة بالمائــة )%5( مــن إجمالــي مبلــغ الدخــل 

مــن مطالبــات الديــن.

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، الدخــل مــن مطالبــات 
ــة  ــم فــي الدول ــى مقي ــة متعاقــدة والمدفــوع إل ــن الناشــئ فــي دول الدي
المتعاقــدة األخــرى وهــو المالــك المنتفــع مــن هــذا الدخــل، يخضــع للضريبــة 
ــل هــذا  ــة المتعاقــدة األخــرى فقــط بمقــدار مــا يكــون مث ــك الدول فــي تل

الدخــل مــن مطالبــات الديــن مدفــوع:

إلــى حكومــة الدولــة المتعاقــدة األخــرى بمــا فــي ذلــك أقســامها اإلدارية 
أو ســلطاتها المحلية.
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إلى البنك المركزي في تلك الدولة األخرى.

إلى برنامج التقاعد في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

ــع باآلجــل ألي معــدات أو  ــة ناشــئة نتيجــة لبي ــق فــي مديوني فيمــا يتعل
بضائــع أو الخدمــات.

عن أي قرض من أي نوع مضمون من قبل مؤسسة مالية.

أو عن القروض بين الشركات.

تعنــي عبــارة »الدخــل مــن مطالبــات الديــن« كمــا هــي مســتخدمة فــي 
هــذه المــادة الدخــل مــن مطالبــات الديــن مــن أي نــوع ســواء تــم تأمينهــا 
برهــن عقــاري أم ال وســواء لهــا الحــق فــي المشــاركة بأربــاح المديــن أم 
ال، وبشــكل خــاص الدخــل مــن الســندات الماليــة الحكوميــة، والســندات 
وســندات الديــون بمــا فــي ذلــك العــالوات والجوائــز المرتبطــة بمثــل هــذه 
الســندات الماليــة أو الســندات أو ســندات الديــون. وال تعــد الجــزاءات عــن 

الدفعــات المتأخــرة دخــاًل مــن مطالبــات الديــن ألغــراض هــذه المــادة.

ال تنطبــق أحــكام الفقرتيــن )1( و )2( مــن هــذه المــادة إذا كان المالــك 
المنتفــع مــن الدخــل مــن مطالبــات الديــن مقيمــًا فــي دولــة متعاقــدة، 
ويــزاول عمــاًل فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى التــي نشــأ فيهــا الدخــل مــن 
مطالبــات الديــن مــن خــالل منشــأة دائمــة موجــودة فيهــا، أو يــؤدي فــي 
تلــك الدولــة األخــرى خدمــات شــخصية مســتقلة مــن قاعــدة ثابتــة فيهــا، 
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ــًا  وكانــت مطالبــة الديــن التــي دفــع عنهــا مثــل هــذا الدخــل مرتبطــة فعلي
بمثــل هــذه المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة الثابتــة. وفــي مثــل هــذه الحالــة، 
تنطبــق أحــكام المــادة )الســابعة( أو المــادة )الرابعــة عشــرة( مــن هــذه 

ــة. ــة وفقــًا للحال االتفاقي

يعــد الدخــل مــن مطالبــات الديــن ناشــئًا فــي دولــة متعاقــدة عندمــا يكــون 
ــك إذا كان الشــخص  ــة. ومــع ذل ــك الدول الشــخص الدافــع مقيمــًا فــي تل
الــذي يدفــع ذلــك الدخــل مــن مطالبــات الديــن -ســواء كان هــذا الشــخص 
مقيمــًا فــي دولــة متعاقــدة أم ال– يملــك فــي دولــة متعاقــدة منشــأة 
دائمــة أو قاعــدة ثابتــة مرتبطــة بالمديونيــة الناشــئ منهــا الدخــل مــن 
مطالبــات الديــن المدفــوع، وتتحمــل ذلــك الدخــل هــذه المنشــأة الدائمــة 
أو القاعــدة الثابتــة، عندئــذ يعــد هــذا الدخــل ناشــئًا فــي الدولــة التــي توجــد 

ــة. فيهــا المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة ثابت

عندمــا يكــون مبلــغ الدخــل مــن مطالبــات الديــن، بســبب عالقــة خاصــة 
بيــن الجهــة الدافعــة والمالــك المنتفــع أو بينهمــا معــًا وشــخص آخــر، فيمــا 
يتعلــق بالديــن الــذي يدفــع عنــه هــذا الدخــل، يزيــد علــى المبلــغ الــذي كان 
ــاب  ــك المنتفــع فــي غي ــن الجهــة الدافعــة والمال ــه بي ســيتم االتفــاق علي
تلــك العالقــة، فــإن أحــكام هــذه المــادة تنطبق فقــط على المبلــغ المذكور 
ــد مــن المدفوعــات يظــل  ــة، فــإن الجــزء الزائ ــرًا، وفــي مثــل هــذه الحال أخي
خاضعــًا للضريبــة وفقــًا لنظــام كل دولــة متعاقــدة، مــع وجــوب مراعــاة 

األحــكام األخــرى لهــذه االتفاقيــة.
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المادة الثانية عشرة

اإلتاوات

يجــوز أن تخضــع اإلتــاوات التــي تنشــأ فــي دولــة متعاقــدة وتدفــع إلــى مقيم 
فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى للضريبــة فــي تلك الدولــة األخرى.

ومــع ذلــك، يجــوز أن تخضــع تلــك اإلتــاوات أيضــًا للضريبــة فــي الدولــة 
المتعاقــدة التــي تنشــأ فيهــا وفقــًا ألنظمــة تلــك الدولــة المتعاقــدة، لكــن 
إذا كان المالــك المنتفــع مــن اإلتــاوات مقيمــًا فــي الدولــة المتعاقــدة 

ــى: ــد عل ــة المفروضــة يجــب أاّل تزي ــإن الضريب ــرى، ف األخ

ــاوات  ــل هــذه اإلت ــي لمث ــغ اإلجمال ــة )%5( مــن المبل خمســة فــي المائ
أو  اســتعمال معــدات صناعيــة  حــق  أو  اســتعمال  المدفوعــة مقابــل 

تجاريــة أو علميــة.

ســبعة فــي المائــة )%7( مــن المبلــغ اإلجمالــي لمثــل هــذه اإلتــاوات فــي 
جميــع الحــاالت األخرى.

المــادة-  هــذه  فــي  مســتخدم  هــو  -كمــا  »إتــاوات«  مصطلــح  يعنــي 
المدفوعــات مــن أي نــوع التــي يتــم تســلمها مقابل اســتعمال )أو الحق في 
اســتعمال( حقــوق النشــر الخاصــة باألعمــال األدبيــة أو الفنيــة أو العلميــة 
بمــا فــي ذلــك األفــالم الســينمائية، أو أفــالم أو أشــرطة البــث اإلذاعــي أو 
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التليفزيونــي أو أي بــراءة اختــراع أو عالمــة تجاريــة، أو تصميــم أو نمــوذج، أو 
مخطــط، أو تركيبــة أو معالجــة ســرية، أو مقابــل اســتعمال )أو الحــق فــي 
اســتعمال( معــدات صناعيــة، أو تجاريــة أو علميــة أو مقابــل المعلومــات 

ــة أو العلميــة. ــة، أو التجاري المتعلقــة بالتجــارب الصناعي

ال تنطبــق أحــكام الفقرتيــن )1( و )2( مــن هــذه المــادة إذا كان المالــك 
ــزاول عمــاًل فــي  ــة متعاقــدة، وي ــًا فــي دول ــاوات، مقيم المنتفــع مــن اإلت
ــاوات مــن خــالل  ــا هــذه اإلت ــي نشــأت فيه ــرى الت ــة المتعاقــدة األخ الدول
منشــأة دائمــة موجــودة فيهــا، أو كان يــؤدي فــي تلــك الدولــة األخــرى 
خدمــات شــخصية مســتقلة مــن خــالل قاعــدة ثابتــة فيهــا، وكان الحــق 
أو الملكيــة التــي تدفــع عنهــا اإلتــاوات مرتبطــة فعليــًا بهــذه المنشــأة 
الدائمــة أو القاعــدة الثابتــة، وفــي مثــل هــذه الحالــة تنطبــق أحــكام المــادة 
)الســابعة( أو المــادة )الرابعــة عشــرة( مــن هــذه االتفاقيــة وفقــًا للحالــة.

تعــد اإلتــاوات قــد نشــأت فــي دولــة متعاقــدة إذا دفعهــا مقيــم فــي تلــك 
الدولــة. ومــع ذلــك فــإذا كان الشــخص الــذي يدفــع اإلتــاوات - ســواء كان 
ــة متعاقــدة منشــأة  ــك فــي دول ــة متعاقــدة أم ال - يمل ــًا فــي دول مقيم
دائمــة أو قاعــدة ثابتــة مرتبطــة 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 

المتعاقــدة التــي فيهــا المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة الثابتــة.

04

05



26

عندمــا يكــون مبلــغ اإلتــاوات - بســبب عالقــة خاصــة بيــن الجهــة الدافعــة 
يتعلــق  فيمــا  آخــر-  شــخص  وبيــن  معــًا  بينهمــا  أو  المنتفــع  والمالــك 
ــى  ــد عل ــا، يزي ــاًل له ــي يدفــع مقاب باالســتخدام أو الحــق أو المعلومــات الت
المبلــغ الــذي كان ســيتم االتفــاق عليــه بيــن الجهــة الدافعــة والمالــك 
المنتفــع فــي غيــاب تلــك العالقــة، فــإن أحــكام هــذه المــادة تنطبــق فقــط 
علــى المبلــغ المذكــور أخيــرًا. وفــي مثــل هــذه الحالــة، فــإن الجــزء الزائــد مــن 
المدفوعــات يظــل خاضعــًا للضريبــة وفقــًا لنظــام كل دولــة متعاقــدة، مــع 

ــة. ــرى لهــذه االتفاقي ــكام األخ ــاة األح وجــوب مراع

المادة الثالثة عشرة

األرباح الرأسمالية

األربــاح المتحققــة لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة مــن نقــل ملكيــة ممتلــكات 
غيــر منقولــة، المذكــورة فــي المــادة )السادســة( مــن هــذه االتفاقيــة، 
ــة فــي  ــة المتعاقــدة األخــرى، يجــوز أن تخضــع للضريب والواقعــة فــي الدول

ــة المتعاقــدة األخــرى. تلــك الدول

جــزًء مــن  نقــل ملكيــة ممتلــكات منقولــة تشــكل  الناتجــة مــن  األربــاح 
الممتلــكات التجاريــة لمنشــأة دائمــة يمتلكها مشــروع تابــع لدولة متعاقدة 
فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى أو الناتجــة مــن نقــل ملكيــة ممتلــكات 
منقولــة متعلقــة بقاعــدة ثابتــة متوافــرة لمقيــم مــن دولــة متعاقــدة فــي 
الدولــة المتعاقــدة األخــرى ألداء خدمــات شــخصية مســتقلة بمــا فــي ذلــك 
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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.

النقــل  الناتجــة مــن نقــل ملكيــة ســفن أو طائــرات تعمــل فــي  األربــاح 
ــل  ــة بتشــغيل مث ــة متعلق ــكات منقول ــة ممتل ــي، أو مــن نقــل ملكي الدول
هــذه الســفن أو الطائــرات، تخضــع للضريبــة فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة 

التــي فيهــا مركــز اإلدارة الفعلــي للمشــروع.

ــة  ــة متعاقــدة مــن نقــل ملكي ــم فــي دول ــي يحصــل عليهــا مقي ــاح الت األرب
أســهم تســتمد أكثــر مــن خمســين بالمائــة )%50( مــن قيمتهــا بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر مــن ممتلــكات غيــر منقولــة واقعــة فــي الدولــة 
المتعاقــدة األخــرى، يجــوز أن تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة األخــرى.

األربــاح )خــالف تلــك التــي تنطبــق عليهــا الفقــرة الرابعــة مــن هــذه المــادة( 
ــة أســهم  ــة متعاقــدة مــن نقــل ملكي ــم فــي دول ــي يحصــل عليهــا مقي الت
فــي شــركة غيــر مدرجــة بســوق االســهم ومقيمــة فــي الدولــة المتعاقــدة 
األخــرى، يجــوز أن تخضــع للضريبــة فــي تلك الدولة األخــرى إذا كان المتصرف 
باألســهم - فــي أي وقــت خــالل فتــرة االثنــي عشــر شــهرًا التــي تســبق نقــل 
ــر مباشــر نســبة ال تقــل عــن عشــرة  ــة- امتلــك بشــكل مباشــر أو غي الملكي
بالمائــة )%10( مــن رأس مــال تلــك الشــركة، لكــن علــى أاّل تتجــاوز هــذه 
الضريبــة المفروضــة مــن قبــل الدولــة المتعاقــدة األخــرى نســبة خمســة 

عشــرة فــي المائــة )%15( مــن األربــاح.
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األربــاح الناتجــة مــن نقــل أي ملكيــة غيــر تلــك المشــار إليهــا فــي الفقــرات 
الســابقة مــن هــذه المــادة تخضــع للضريبــة فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة 

التــي يقيــم فيهــا ناقــل الملكيــة.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

الدخــل الــذي يكتســبه فــرد مقيــم فــي دولة متعاقــدة فيما يتعلــق بخدمات 
مهنيــة أو أنشــطة أخــرى ذات طبيعــة مســتقلة يخضــع للضريبــة فقــط فــي 
تلــك الدولــة فيمــا عــدا أي مــن الحــاالت اآلتيــة، حيــث يجــوز أن يخضــع مثــل 

هــذا الدخــل أيضــًا للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى:

إذا كانــت لديــه قاعــدة ثابتــة متوافــرة لــه بصفــة منتظمــة فــي الدولــة 
المتعاقــدة األخــرى ألداء أنشــطته، فــي تلــك الحالــة، يجــوز أن يخضــع 
الدخــل للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى، ولكــن بالقــدر الــذي 

ــة فقــط. ــك القاعــدة الثابت ــى تل ينســب إل

ــة المتعاقــدة األخــرى لمــدة أو  أو إذا كان الشــخص موجــودًا فــي الدول
لمــدد تصــل إلــى أو تزيــد فــي مجموعهــا عــن )183( يومــًا فــي أي مــدة 
اثنــي عشــر شــهرًا 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.
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تشــمل عبــارة »الخدمــات المهنيــة« بوجــه خــاص األنشــطة المســتقلة فــي 
المجــاالت العلميــة أو األدبيــة أو الفنيــة أو التربويــة أو التعليميــة، وكذلــك 
األنشــطة المســتقلة التــي يزاولهــا األطبــاء والمحامــون والمهندســون 

ــاء األســنان والمحاســبون. والمعماريــون، وأطب

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد )السادســة عشــرة( و )الثامنة عشــرة( و )التاســعة 
عشــرة( 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 
ــة المتعاقــدة األخــرى، فــإذا تمــت مزاولتهــا فــي  تتــم مزاولتهــا فــي الدول
الدولــة المتعاقــدة األخــرى يجــوز أن تخضــع مثــل هــذه المكافآت المكتســبة 

للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

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

ــة: ــة اآلتي المذكــورة أواًل فــي الحال
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إذا كان المســتفيد موجــودًا فــي الدولــة األخــرى لمــدة أو لمــدد ال تتجــاوز 
فــي مجموعهــا )183( يومــًا فــي أي مــدة اثنــي عشــر شــهرًا تبــدأ أو تنتهــي 

فــي الســنة الماليــة المعنية.

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

ثابتــة  أو قاعــدة  المكافــآت قــد تحملتهــا منشــأة دائمــة  تكــون  وأاّل 
األخــرى. المتعاقــدة  الدولــة  فــي  العمــل  يملكهــا صاحــب 

علــى الرغــم مــن األحــكام الســابقة فــي هــذه المــادة، فــإن المكافــآت 
المكتســبة فيمــا يتعلــق بوظيفــة تمــارس علــى متــن ســفينة أو طائــرة يتــم 
تشــغيلها فــي النقــل الدولــي مــن قبــل مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة، يجــوز 
أن تخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة التــي فيهــا مركــز االدارة الفعلــي 

للمشــروع.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والمدفوعــات المماثلــة األخــرى التي يكتســبها مقيم 
فــي دولــة متعاقــدة بصفتــه عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة مقيمــة فــي الدولــة 

المتعاقــدة األخــرى، يجــوز إخضاعهــا للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى.
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المادة السابعة عشرة

أتعاب الفنانين واألشخاص الرياضيين

علــى الرغــم مــن أحــكام المادتيــن )الرابعــة عشــرة( و )الخامســة عشــرة( مــن 
هــذه االتفاقيــة، فــإن الدخــل الــذي يكتســبه مقيــم فــي دولــة متعاقــدة - 
بصفتــه فنانــًا فــي المســرح أو الســينما أو اإلذاعــة أو التليفزيــون أو بصفتــه 
موســيقيًا أو رياضيــًا - مــن أنشــطته الشــخصية التــي يمارســها فــي الدولــة 
المتعاقــدة األخــرى، يجــوز إخضاعــه للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة 

األخــرى.

عندمــا يســتحق دخــل يتعلــق بأنشــطة شــخصية زاولهــا فنــان أو رياضــي 
بصفتــه 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 يجــوز إخضاعــه 
للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة التــي زاول فيهــا الفنــان أو الرياضــي تلــك 

األنشــطة.

ال تنطبــق الفقرتــان )1( و )2( مــن هــذه المــادة علــى الدخــل مــن األنشــطة 
التــي يؤديهــا فنانــون أو رياضيــون فــي دولــة متعاقــدة إذا كان مثــل هــذا 
الدخــل ممــواًل، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كليــًا أو بشــكل أساســي مــن 
ــد أقســامها السياســية أو  ــرى أو أح ــة المتعاقــدة األخ أمــوال عامــة للدول
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اإلداريــة أو ســلطاتها المحليــة. فــي مثــل هذه الحالة، يخضــع الدخل للضريبة 
فقــط فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يكــون الفنــان أو الرياضــي مقيمــًا فيهــا.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )التاســعة عشــرة( مــن هــذه 
االتفاقيــة، فــإن معاشــات التقاعــد والمكافــآت األخــرى المشــابهة التــي تدفــع 
لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة مقابــل خدمــة ســابقة وكذلــك مزايــا التقاعــد 
األخــرى التــي تنشــأ فــي دولــة متعاقــدة وتدفع لمقيــم في الدولــة المتعاقدة 

األخــرى، يجــوز أن تخضــع للضريبــة فــي الدولــة المذكــورة أواًل.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

الرواتــب واألجــور والمكافــآت األخــرى المشــابهة - خالف معــاش التقاعد 
- التــي تدفعهــا دولــة متعاقــدة أو أحــد أقســامها السياســية أو اإلداريــة 
أو ســلطاتها المحليــة لفــرد فيمــا يتعلــق بخدمــات أداهــا لتلــك الدولــة أو 
القســم أو الســلطة تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة فقــط.

أ(01
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األخــرى  والمكافــآت  واألجــور  الرواتــب  هــذه  مثــل  فــإن  ذلــك  ومــع 
المشــابهة تخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى فقــط إذا 
أديــت الخدمــات فــي تلــك الدولــة األخــرى وكان الفــرد مقيمــًا فــي تلــك 

الدولــة وكذلــك:

أحد مواطنيها.

أو لم يصبح مقيمًا في تلك الدولة لغرض تأدية الخدمات فقط.

علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، أي معــاش تقاعدي 
أو مكافــآت مماثلــة مدفوعــة مــن قبــل- أو مــن أمــوال توفرهــا - دولــة 
متعاقــدة أو أحــد أقســامها السياســية أو اإلداريــة أو ســلطاتها المحليــة 
لفــرد فيمــا يتعلــق بخدمــات أداهــا لتلــك الدولــة أو القســم أو الســلطة 

يخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فقــط.

ومــع ذلــك فــإن مثــل تلــك المعاشــات التقاعديــة والمكافــآت المماثلــة 
تخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى فقــط إذا كان الفــرد 

ــًا ومقيمــًا فــي تلــك الدولــة األخــرى. مواطن

تنطبــق أحــكام المــواد )الخامســة عشــرة( و )السادســة عشــرة( و )الســابعة 
عشــرة( و )الثامنــة عشــرة( مــن هــذه االتفاقيــة علــى الرواتــب واألجــور، 
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والمكافــآت األخــرى المشــابهة، ومعاشــات التقاعــد والمكافــآت المماثلــة 
ــة متعاقــدة أو  ــه دول ــت ومرتبطــة بعمــل تزاول ــق بخدمــات أدي فيمــا يتعل

أحــد أقســامها السياســية أو اإلداريــة أو أحــدى ســلطاتها المحليــة.

المادة العشرون

الطالب

المدفوعــات التــي يتســلمها طالــب أو متدرب مهنــي أو حرفي يكون -أو كان- 
مباشــرة قبــل زيــارة دولــة متعاقــدة مقيمــًا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى، 
ويوجــد فــي الدولــة المذكــورة أواًل فقــط لغــرض تعليمــه أو تدريبــه، هــذه 
ــة  ــه ال تخضــع للضريب ــي تكــون لمعيشــته أو تعليمــه أو تدريب المدفوعــات الت
فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة بشــرط أن تكــون مثــل هــذه المدفوعــات ناشــئة 

مــن مصــادر خــارج تلــك الدولــة.

المادة الواحدة والعشرون

المعلمون والباحثون

المكافــآت التــي يســتلمها معلــم أو باحــث يكــون -أو كان مباشــرة - مقيمــًا 
فــي دولــة متعاقــدة قبــل دعوتــه للدولــة المتعاقــدة األخرى لغــرض التعليم 
أو عمــل أبحــاث فــي جامعــة عامــة، والمتســلمة فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه 
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األنشــطة مــن مصــادر فــي الدولــة المذكــورة أواًل، ال تخضــع للضريبــة فــي 
تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى لمــدة ال تتجــاوز ســنتين.

المادة الثانية والعشرون

الدخل اآلخر

بنــود الدخــل لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة التــي لم تتناولهــا المواد الســابقة 
مــن هــذه االتفاقيــة تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فقــط أينمــا كان 

منشــؤها.

ال تنطبــق أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى الدخــل - بخــالف الدخــل 
مــن الممتلــكات غيــر المنقولــة المحــددة فــي الفقــرة )2( مــن المــادة 
)السادســة( مــن هــذه االتفاقيــة- إذا كان متســلم ذلــك الدخــل مقيمــًا فــي 
دولــة متعاقــدة ويمــارس عمــاًل فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى مــن خــالل 
منشــأة دائمــة فيهــا، أو يــؤدي فــي تلــك الدولــة األخــرى خدمــات شــخصية 
مســتقلة مــن قاعــدة ثابتــة فيهــا، ويكــون الحــق أو الممتلــكات التــي يدفــع 
مــن أجلهــا الدخــل مرتبطــة فعليــًا بمثــل هــذه المنشــأة الدائمــة أو القاعــدة 
الثابتــة. وفــي مثــل هــذه الحالــة، تطبــق أحكام المــادة )الســابعة( أو المادة 

)الرابعــة عشــرة( مــن هــذه االتفاقيــة وفقــًا للحالــة.
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المادة الثالثة والعشرون

رأس المال

رأس المــال الممثــل بممتلــكات غيــر منقولــة والمشــار إليهــا فــي المــادة 
)السادســة( مــن هــذه االتفاقيــة و المملــوك لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة 
ويوجــد فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى، يجــوز أن يخضــع للضريبــة فــي تلــك 

الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

رأس المــال الممثــل بممتلــكات منقولــة والــذي يشــكل جزءًا مــن ممتلكات 
نشــاط منشــأة دائمــة يملكهــا مشــروع تابــع لدولــة متعاقــدة فــي الدولــة 
ــة  ــق بقاعــدة ثابت ــة تتعل ــكات منقول ــل بممتل المتعاقــدة األخــرى أو الممث
متوافــرة لمقيــم فــي دولــة متعاقــدة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى 
لغــرض أداء خدمــات شــخصية مســتقلة، يجــوز أن يخضــع للضريبــة فــي تلــك 

الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

ــل مشــروع  ــم تشــغيلها مــن قب ــرات يت ــل بســفن أو طائ رأس المــال الممث
تابــع لدولــة متعاقــدة فــي النقــل الدولــي، أو الممثــل بممتلــكات منقولــة 
تتعلــق بتشــغيل مثــل هــذه الســفن والطائــرات، يخضــع للضريبــة فقــط فــي 

الدولــة المتعاقــدة التــي يوجــد فيهــا مركــز اإلدارة الفعلــي للمشــروع.

تخضــع جميــع العناصــر األخــرى لــرأس مــال مقيــم فــي دولــة متعاقــدة 
الدولــة المتعاقــدة فقــط. تلــك  للضريبــة فــي 
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المادة الرابعة والعشرون

أساليب إزالة االزدواج الضريبي

بالنسبة إلى سويسرا يتم تجنب االزدواج الضريبي كما يأتي: 

إذا حقــق مقيــم فــي سويســرا دخــاًل او امتلــك رأس مــال يجــوز بموجــب 
العربيــة  المملكــة  فــي  للضريبــة  يخضعــا  أن  االتفاقيــة  هــذه  أحــكام 
الســعودية فعلــى سويســرا- مــع مراعــاة أحــكام الفقرتيــن الفرعتيــن )ب( 
و )ج(- أن تعفــي مثــل هــذا الدخــل ورأس المــال مــن الضريبــة؛ لكنهــا فــي 
ــم يجــوز لهــا أن تطبــق  ــة دخــل ذلــك المقي ــى بقي ــة عل احتســابها للضريب
ســعر الضريبــة الــذي كان ســيطبق لــو لــم يكــن هنــاك إعفــاء. إال أن مثــل 
هــذا اإلعفــاء علــى األربــاح )المكاســب( المشــار إليهــا فــي الفقــرات )4( 
و )5( مــن المــادة )الثالثــة عشــرة( مــن هــذه االتفاقيــة والدخــل المشــار 
إليــه فــي الفقــرات )1( و )3( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( والمــادة 
)السادســة عشــرة( مــن هــذه االتفاقيــة، والفقــرات )1( و )2( مــن المــادة 
)الســابعة عشــرة( والمــادة )الثامنــة عشــرة( مــن هــذه االتفاقيــة؛ يطبــق 
فقــط إذا ثبــت اخضــاع مثــل هــذه األربــاح أو الدخــل للضريبــة الفعليــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

إذا حقــق مقيــم فــي سويســرا أربــاح أســهم أو دخــاًل مــن مطالبــات الديــن 
أو اتــاوات والتــي يجــوز بموجــب أحــكام المــواد )العاشــرة( و )الحاديــة 
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ــة أن تخضــع للضريبــة فــي  عشــرة( و )الثانيــة عشــرة( مــن هــذه االتفاقي
ــب - بإجــراء  ــد الطل ــة الســعودية، تســمح سويســرا - عن المملكــة العربي
تخفيــض ضريبــي لهــذا المقيــم. ويجــوز أن يكــون هــذا التخفيــض علــى 

الوجــه اآلتــي: 

خصــم مــن الضريبــة علــى دخــل ذلــك المقيــم بمبلــغ يعــادل الضريبــة 
أحــكام  بموجــب  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المفروضــة 
المــواد )العاشــرة( و )الحاديــة عشــرة( و )الثانيــة عشــرة( مــن هــذه 
االتفاقيــة، ومــع ذلــك، فــإن مثل هــذا الخصم يجــب أاّل يتجاوز مقدار 
ذلــك الجــزء مــن الضريبــة السويســرية المحتســبة قبــل الخصــم وبمــا 
يالئــم الدخــل الــذي يجــوز اخضاعــه للضريبــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية؛ أو 

تخفيض مبلغ إجمالي )مقطوع( من الضريبة السويسرية؛ أو

إعفــاء جزئــي لمثــل أربــاح األســهم هــذه، الدخــل من مطالبــات الدين 
واالتــاوات مــن الضريبــة السويســرية، وفــي أي حالــة يتكــون اإلعفاء 
علــى أقــل تقديــر مــن خصــم الضريبــة المفروضــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن إجمالــي مبلــغ أربــاح األســهم، الدخــل مــن 

مطالبــات الديــن أو االتــاوة. 

تقــرر سويســرا التخفيــف الــذي ينطبــق وتنظــم اإلجــراءات وفقــًا لألحــكام 
السويســرية المتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة لتجنــب االزدواج الضريبــي 

لالتحــاد السويســري. 
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ــاح أســهم مــن شــركة  ــي تحقــق أرب الشــركة المقيمــة فــي سويســرا الت
ــة الســعودية يحــق لهــا ألغــراض الضريبــة  ــة العربي مقيمــة فــي المملك
السويســرية فــي شــأن أربــاح األســهم التخفيــف نفســه الذي كان ســيمنح 

لــو كانــت الشــركة الدافعــة ألربــاح األســهم مقيمــة فــي سويســرا.

ــي  ــب االزدواج الضريب ــم تجن ــة الســعودية يت ــى المملكــة العربي بالنســبة إل
كمــا يأتــي:

إذا اكتســب مقيــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية دخــاًل أو امتلــك 
رأس مــال يجــوز أن يخضــع بموجــب أحــكام هــذه االتفاقيــة للضريبــة فــي 

ــة الســعودية أن تســمح:  سويســرا فعلــى المملكــة العربي

بالخصــم مــن الضريبــة علــى دخــل ذلــك المقيــم مبلغًا مســاٍو لضريبة 
الدخل المســددة في سويســرا؛

بالخصــم مــن الضريبــة علــى رأس مــال ذلــك المقيــم مبلغــًا مســاٍو 
لضريبــة رأس المــال المســددة فــي سويســرا؛

ومــع ذلــك فــإن مثــل هــذا الخصــم يجــب أاّل يتجــاوز فــي أي مــن الحالتيــن 
مقــدار ذلــك الجــزء مــن ضريبــة الدخــل أو ضريبــة رأس المــال المحتســبة قبــل 
الخصــم والمنســوب بحســب الحالــة إلــى الدخــل أو رأس المــال الــذي يجــوز 

أن يخضــع للضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ال تخل أساليب إزالة االزدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة.
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المادة الخامسة والعشرون

إجراءات االتفاق المتبادل

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 ألي مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن. وينبغــي عــرض 
القضيــة خــالل ثــالث ســنوات مــن أول إشــعار باإلجــراء الــذي أدى إلــى فــرض 

ضريبــة تخالــف أحــكام هــذه االتفاقيــة.

يتعيــن علــى الســلطة المختصــة، إذا بــدا لهــا أن االعتــراض مســوغ، وإذا لــم 
تكــن هــي نفســها قــادرة علــى التوصــل إلــى حــل مــرٍض، الســعي إلــى تســوية 
القضيــة عــن طريــق االتفــاق المتبــادل مــع الســلطة المختصــة فــي الدولــة 
المتعاقــدة األخــرى مــن أجــل تجنــب فــرض الضريبــة التــي تخالــف أحــكام هذه 
االتفاقيــة. وينفــذ أي اتفــاق يتــم التوصــل إليــه بالرغــم مــن أي حــدود زمنيــة 
واردة فــي األنظمــة المحليــة للدولتيــن المتعاقدتيــن، ولكــن فــي أيــة حــال 

يجــب أاّل يتجــاوز ذلــك عشــر ســنوات مــن نهايــة الســنة الضريبيــة المعنيــة.

يتعيــن علــى الســلطتين المختصتيــن فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن أن تســعيا 
عــن طريــق االتفــاق المتبــادل فيمــا بينهــا إلــى تذليــل أي صعوبــة أو شــك 
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ينشــأ متعلقــًا بتفســير هــذه االتفاقيــة أو تطبيقهــا. ويجــوز أيضــًا أن تتشــاورا 
معــاً إلزالــة االزدواج الضريبــي فــي الحــاالت التــي لــم تــرد فــي هــذه االتفاقيــة.

يجــوز للســلطتين المختصتيــن في الدولتيــن المتعاقدتين أن تتصال ببعضهما 
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل لجنــة مشــتركة تتألــف منهمــا أو مــن ممثليهمــا 

مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق حــول الفقــرات الســابقة.

يجــوز للســلطتين المختصتيــن فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن باتفــاق متبــادل 
أن تقــررا األســلوب المناســب لتطبيــق هــذه االتفاقيــة وبصفــة خاصــة 
كــي  المتعاقــدة  الدولــة  فــي  المقيمــون  لهــا  يخضــع  التــي  المتطلبــات 
يحصلــوا فــي الدولــة األخــرى علــى التخفيــض أو اإلعفــاء الضريبــي الــوارد 

فــي هــذه االتفاقيــة.

المادة السادسة والعشرون

تبادل المعلومات

تتبــادل الســلطتان المختصتــان فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن المعلومــات 
التــي يتوقــع أنهــا ذات صلــة بتنفيــذ أحــكام هــذه االتفاقيــة أو إلدارة النظام 
الداخلــي أو تنفيــذه فــي شــأن الضرائــب مــن كل نــوع أو صفــة مفروضــة؛ 
نيابــة عــن الدولتيــن المتعاقدتيــن أو اقســامهما السياســية أو اإلداريــة 
أو ســلطاتهما المحليــة، مــادام أن تلــك الضرائــب ال تتعــارض مــع هــذه 
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االتفاقيــة، وتبــادل المعلومــات غيــر مقيــد بالمادتيــن )األولــى( و )الثانيــة( 
مــن هــذه االتفاقيــة.

تعامــل أي معلومــة تتلقاهــا الدولــة المتعاقــدة، بموجــب الفقــرة )1( مــن 
هــذه المــادة علــى أنها ســرية بالطريقة نفســها التي تعامــل بها المعلومات 
ــة، وال يجــوز الكشــف عنهــا  التــي تحصــل عليهــا وفقــًا ألنظمــة تلــك الدول
ــة(  إال لألشــخاص أو الســلطات )بمــا فــي ذلــك المحاكــم واألجهــزة اإلداري
المعنييــن بالربــط أو التحصيــل أو التنفيــذ أو إقامــة الدعــاوى أو تحديــد 
االعتــراض فيمــا يتعلــق بالضرائــب المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة أو اإلشــراف علــى مــا ذكــر أعــاله. وال يســتخدم هــؤالء األشــخاص أو 
الســلطات تلــك المعلومــات إال لهــذه األغــراض فقــط، ويجــوز لهم الكشــف 
عــن هــذه المعلومــات فــي مــداوالت محكمــة عامة أو في أحــكام قضائية. 
وعلــى الرغــم ممــا ســبق، فإنــه يجــوز اســتخدام المعلومــات المتســلمة مــن 
قبــل دولــة متعاقــدة ألغــراض أخــرى عندمــا تجيــز أنظمــة كلتــا الدولتيــن 
المتعاقدتيــن اســتخدامها لمثــل تلــك األغــراض وأجــازت الســلطة المختصــة 

فــي الدولــة المــزودة للمعلومــات مثــل ذلــك االســتخدام. 

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

تنفيــذ إجــراءات إداريــة مخالفــة لألنظمــة والممارســات اإلداريــة فــي تلك 
الدولــة أو فــي الدولــة المتعاقــدة األخرى.
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أو  األنظمــة  بموجــب  عليهــا  الحصــول  يمكــن  ال  معلومــات  تقديــم 
التعليمــات اإلداريــة المعتــادة فــي تلــك الدولة أو فــي الدولة المتعاقدة 

األخــرى.

تقديــم معلومــات مــن شــأنها كشــف أي ســر يتعلــق بالتجــارة أو األعمــال 
أو الصناعــة أو األســرار التجاريــة أو المهنيــة أو العمليــات التجاريــة أو 

معلومــات قــد يكــون الكشــف عنهــا مخالفــًا للسياســة العامــة.

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 المذكــور 
ــد بمــا ورد فــي الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة,  ــة الســابقة ُمقي فــي الجمل
ولكــن ال ُيفّســر ذلــك بــأي حــال علــى أنــه يســمح لدولــة متعاقــدة باالمتنــاع 
عــن توفيــر المعلومــات لمجــرد عــدم وجــود مصلحــة محليــة لتلــك الدولــة 

فيهــا. 

ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تفســير أحــكام الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة، 
ــم المعلومــات  ــن تقدي ــع ع ــدة أن تمتن ــة المتعاق ــا تســمح للدول ــى أنه عل
لمجــرد أنهــا محفوظــة لــدى بنــك أو مؤسســة ماليــة أخرى أو كيــان ائتماني، 
أو لــدى مفــوض أو شــخص يعمــل بصفــة وكيــل أو أميــن، أو بســبب كونهــا 

مرتبطــة بمصالــح ملكيــة لشــخص مــا.
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المادة السابعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يؤثــر فــي االمتيــازات الماليــة الممنوحــة ألعضاء 
البعثــات الدبلوماســية أو القنصليــة بموجــب القواعــد العامــة للقانــون الدولي 

أو بموجــب أحــكام اتفاقيــات خاصة.

المادة الثامنة والعشرون

أحكام متنوعة

ــح منفعــة  ــم من ــن يت ــة، ل بالرغــم مــن األحــكام األخــرى فــي هــذه االتفاقي
بموجــب هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بعنصــر دخــل أو رأس مــال إذا كان من 
المعقــول االســتنتاج )مــع األخــذ فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف 
ذات الصلــة( أن الحصــول علــى تلــك المنفعــة كان أحــد األغــراض الرئيســة 
ألي ترتيــب أو معاملــة نتجــت عنهــا تلــك المنفعــة ســواء بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، مالــم يتقــرر أن منــح تلــك المنفعــة فــي تلــك الظــروف ســيكون 

وفقــًا ألهــداف وأغــراض األحــكام ذات الصلــة بهــذه االتفاقيــة.

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، ليــس فــي هــذه االتفاقيــة 
مــا يؤثــر فــي تطبيــق األحــكام المحليــة لمنــع التهــرب أو التجنــب الضريبــي 

ضــد إســاءة اســتخدام هــذه االتفاقيــة. 
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المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

القنــوات  عبــر   - األخــرى  المتعاقــدة  الدولــة  متعاقــدة  دولــة  كل  تبلــغ 
الدبلوماســية -باســتكمال اإلجــراءات الالزمــة وفقــًا لنظامهــا لدخــول هــذه 
االتفاقيــة حيــز النفــاذ. وتصبــح هــذه االتفاقيــة نافــذة فــي اليــوم األول مــن 

الشــهر الثانــي التالــي للشــهر الــذي تــم فيــه تلقــى اإلبــالغ األخيــر.

تطبق أحكام هذه االتفاقية:

المبالــغ  علــى  المنبــع،  مــن  المســتقطعة  بالضرائــب  يتعلــق  فيمــا 
المدفوعــة أو المســتحقة فــي  - أو بعــد - اليــوم األول مــن شــهر ينايــر 
مــن الســنة الميالديــة التاليــة لســنة دخــول هــذه االتفاقيــة حيــز النفــاذ.

وفيمــا يتعلــق بالضرائــب األخــرى علــى الســنوات الضريبيــة التــي تبــدأ فــي 
- أو بعــد - اليــوم األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة الميالديــة التاليــة 

لســنة دخــول هــذه االتفاقيــة حيــز النفــاذ.
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المادة الثالثون

اإلنهاء

إنهائهــا مــن قبــل دولــة  المفعــول حتــى  نافــذة  االتفاقيــة  تظــل هــذه 
ــوات  ــر القن ــن إنهاؤهــا عب ــن المتعاقدتي متعاقــدة، ويجــوز ألي مــن الدولتي
الدبلوماســية بتقديــم إشــعار خطــي بطلــب اإلنهــاء للدولــة المتعاقــدة 

األخــرى فــي موعــد ال يتعــدى 30 يونيــو فــي أي ســنة ميالديــة.

في مثل هذه الحالة، فإن االتفاقية تتوقف عن التطبيق:

فيمــا يتعلــق بالضرائب المســتقطعة من المنبــع، على المبالغ المدفوعة 
أو المســتحقة فــي  - أو بعــد - اليــوم األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة 
الميالديــة التــي تلــي تلــك التــي تــم فيهــا تقديــم إشــعار إنهــاء االتفاقيــة. 

وفيمــا يتعلــق بالضرائــب األخــرى علــى الســنوات الضريبيــة التــي تبــدأ فــي 
- أو بعــد -اليــوم األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة الميالديــة التــي تلــي 

تلــك التــي تــم فيهــا تقديــم إشــعار إنهــاء االتفاقيــة. 
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إثباتــًا لذلــك قــام الموقعــان أدنــاه، المفوضــان بحســب األصــول، بتوقيــع 
هــذه االتفاقية.

2018/02/18م  1439/06/2هـــ الموافــق  بتاريــخ  الريــاض  حــررت فــي 
مــن نســختين أصليتيــن باللغــات العربيــة واأللمانيــة واإلنجليزيــة وجميــع 
ــد  ــالف فــي التفســير يعت ــة االخت ــة. وفــي حال النصــوص متســاوية الحجي

ــزي. ــص اإلنجلي بالن

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزيـــر المـاليـــة

محمد بن عبدالله الجدعان

عن حكومة

المجلس االتحادي السويسري

وزيـــر المـاليـــة

اولي مايور
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بروتوكول

لحظــة التوقيــع علــى االتفاقيــة بين حكومــة المملكة العربية الســعودية والمجلس 
االتحــادي السويســري لتجنــب االزدواج الضريبــي فــي شــأن الضرائــب علــى الدخــل 
وعلــى رأس المــال ولمنــع التهــرب الضريبــي، وافــق الطرفــان أدنــاه علــى األحــكام 

التاليــة والتــي تشــكل جــزًء ال يتجــزأ مــن االتفاقيــة. 

إضافة إلى المادة )الثانية( من االتفاقية:

فإنــه مــن المفهــوم أن االتفاقيــة ال تنطبــق علــى الضرائــب المســتقطعة 
المــادة  فــي  الحــظ والمغطــاة  عــن طريــق  الدخــل  علــى  المنبــع  مــن 

)السادســة( مــن قانــون الضرائــب االحتماليــة السويســري.

إضافة إلى الفقرة )1( من المادة )الثالثة( من االتفاقية:

فيمــا يتعلــق بالفقــرة الفرعيــة )د(، يشــمل مصطلــح »شــخص« أيضــًا 
المحليــة. أو ســلطاتها  السياســية واإلداريــة  الدولــة وأقســامها 

مــن المفهــوم أن مصطلــح »برنامــج التقاعــد« يعنــي أي صنــدوق أو 
مؤسســة أو خطــة أو برنامــج أو أي ترتيبــات أخــرى أنشــئت فــي دولــة 

متعاقــدة وتكــون:

منظمــة مــن قبــل تلــك الدولــة ومعفــاة بشــكل عــام مــن ضريبــة 
الدخــل فــي تلــك الدولــة.
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المزايــا  أو  المعاشــات  توفيــر  أو  وتعمــل بشــكل أساســي إلدارة 
برامــج  مــن  أكثــر  أو  لصالــح واحــد  الدخــل  لتحقيــق  أو  التقاعديــة 

التقاعــد.

إضافة إلى المادة )الرابعة( من االتفاقية:

فإنــه مــن المفهــوم أن مصطلــح »مقيــم فــي دولــة متعاقــدة« يشــمل 
مــا يأتــي:

برنامج التقاعد في تلك الدولة المتعاقدة.

والمنظمــات التــي يتــم تأسيســها وتشــغيلها حصــرًا ألغــراض دينيــة أو 
ــر مــن غــرض  خيريــة أو علميــة أو رياضيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة )أو ألكث
مــن هــذه األغــراض المذكــورة( ويعــد مقيمــًا فــي الدولــة المتعاقــدة 

ــا. ــًا ألنظمته وفق

إضافة إلى المادة )السابعة( من االتفاقية:

ــى  ــاح األعمــال« تشــمل دون االقتصــار عل ــارة »أرب مــن المفهــوم أن عب
ذلــك، الدخــل المتحقــق مــن التصنيــع والتجــارة واألعمــال المصرفيــة 
)البنكيــة(، والتأميــن، وعمليــات النقــل الداخلــي، وتوفيــر الخدمــات وتأجير 
ــل هــذه  ــة والملموســة. وال تشــمل مث ــكات الشــخصية المنقول الممتل
ــي يؤديهــا فــرد ســواء  ــارة الدخــل مــن أداء الخدمــات الشــخصية الت العب

ــه موظفــًا أو بصفــة مســتقلة. بصفت
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ــرة )9( مــن هــذه المــادة، فمــن المفهــوم أن  ــكام الفق ــاة أح مــع مراع
المبــادئ الــواردة فــي الفقــرة )4( مــن هــذه المــادة تنطبــق أيضــًا علــى 

ــة للمشــروع. غيرهــا مــن األنشــطة التجاري

فــي حــال وافقــت المملكــة العربيــة الســعودية مــع دولــة أخــرى فــي 
شــأن تحديــد أربــاح مــن المنشــأة الدائمــة بمنــح خصومــات أكبــر مقارنــة 
بالخصومــات المذكــورة فــي الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة، يطبــق مثــل 

هــذا االتفــاق أيضــا علــى المشــروعات المقيمــة فــي سويســرا.

إضافة إلى المادة )الثامنة( من االتفاقية:

باإلشــارة إلــى اتفاقيــة بيــن المجلــس االتحــادي السويســري والمملكــة 
العربيــة الســعودية بشــأن اإلعفــاء المتبــادل للضرائــب علــى أنشــطة النقــل 
الجــوي الدولــي، الموقعــة فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ 1999/2/20م، فــإن 
مــن المفهــوم أنــه ليــس فــي االتفاقيــة مــا يؤثــر فــي أحــكام تلــك االتفاقيــة 
ــة. ومــع ذلــك،  فيمــا يتعلــق بالضرائــب التــي تنطبــق عليهــا هــذه االتفاقي
عندمــا ُتمنــح خصومــات أكبــر لهــذه الضرائــب بموجــب أي حكــم مــن أحــكام 

االتفاقيــة، يطبــق هــذا الحكــم.

إضافة إلى المادتين )الثامنة عشرة( و )التاسعة عشرة( من االتفاقية:

مــن المفهــوم أن مصطلح »المعاشــات التقاعديــة« و »معاش التقاعد« 
كمــا هــو مســتخدم فــي المادتيــن )الثامنــة عشــرة( و )التاســعة عشــرة( 
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علــى التوالــي يشــمل المدفوعــات الدوريــة بمــا فيهــا المبالــغ المقطوعة 
بموجــب الترتيبــات التقاعدية.

إضافة إلى المادة )السادسة والعشرين( من االتفاقية:

مــن المفهــوم أنــه لــن يتــم طلــب تبــادل معلومــات إال بعــد اســتنفاذ 
المنتظمــة  المعلومــات  مصــادر  جميــع  الطالبــة  المتعاقــدة  الدولــة 

المتوفرة بموجب إجراءات الضرائب الداخلية.    

مــن المفهــوم عنــد تقديــم طلــب المعلومــات بموجــب هــذه المــادة 
مــن االتفاقيــة، أن علــى الســلطات الضريبيــة فــي الدولــة الطالبــة توفيــر 
ــوب منهــا: ــة المطل ــة فــي الدول ــة للســلطات الضريبي المعلومــات اآلتي

هوية الشخص قيد الفحص أو التحقيق.

الفترة المدة الزمنية المطلوب عنها المعلومات.

بيــان بالمعلومــات المطلوبــة، تشــمل طبيعتهــا والنمــوذج الــذي 
ترغــب الدولــة الطالبــة اســتالم تســلم المعلومــات فيــه مــن الدولة 

المطلــوب منهــا.

الغرض الضريبي الذي من أجله ُطِلَبت المعلومات.
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بالقــدر المعلــوم، اســم وعنــوان أي شــخص يعتقــد أن المعلومــات 
المطلوبــة فــي حوزتــه.

مــن المفهــوم أن معيــار »الصلــة المتوقعــة« يقصــد منــه توفيــر تبــادل 
ــى أوســع نطــاق ممكــن، وفــي  ــة عل معلومــات فــي المســائل الضريبي
تطلــب  أن  لهــا  ليــس  المتعاقــدة  الــدول  أن  توضيــح  نفســه  الوقــت 
معلومــات كثيــرة علــى أمــل أن تكــون بعضهــا مفيــدًا لهــا كـــ )رحــالت 
تصيــد( أو طلــب معلومــات مــن غيــر المحتمــل أن تكــون ذات صلــة 
بالشــؤون الضريبيــة لمكلــف مــا. الفقــرة الفرعيــة )ب( تتضمــن متطلبــات 
إجرائيــة هامــة يقصــد منهــا تجنــب تقديــم مثــل الطلبــات المشــار إليهــا 
فــي الفقــرة الســابقة )رحــالت تصيــد( إال أنــه يجــب عــدم تفســير البنــود 
مــن 1( حتــى 5( مــن الفقــرة الفرعيــة )ب( بطريقــة تعيــق تبــادل معلومــات 

فعــال. 

مــن المفهــوم مــن المــادة )السادســة والعشــرين( ال يتطلــب مــن الــدول 
المتعاقــدة تبــادل المعلومــات علــى أســاس تلقائــي أو ذاتــي، لكنهــا 
ال تمنــع تبــادل المعلومــات بمثــل تلــك النمــاذج إذا وافقــت الــدول 

ــًا.  ــك الحق ــى ذل المتعاقــدة عل

 مــن المفهــوم أنــه فــي حالــة تبــادل المعلومــات، تظل قواعــد اإلجراءات 
اإلداريــة نافــذة فيمــا يتعلــق بحقــوق المكلفيــن المنصــوص عليهــا فــي 
ــر المعلومــات. ومــن المفهــوم أيضــًا أن  ــوب منهــا توفي ــة المطل الدول
هــذه األحــكام تهــدف إلــى ضمــان توفــر إجــراءات عادلة للمكلفيــن وليس 

منــع عمليــة تبــادل المعلومــات أو تأخيرهــا بشــكل غيــر مســّوغ.  
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ــق  ــي تتعل ــادل المعلومــات الت ــدول المتعاقــدة تتب مــن المفهــوم أن ال
ــوم األول مــن شــهر  ــدأ فــي - أو بعــد - الي ــي تب ــة الت بالســنوات الضريبي

ــز النفــاذ فقــط. ــر مــن الســنة التاليــة لدخــول االتفاقيــة حي يناي

إضافة إلى الفقرة )1( من المادة )الثامنة والعشرون( من االتفاقية:

ــى الســماح  ــر مــن الفقــرة يهــدف إل ــه مــن المفهــوم أن الجــزء األخي فإن
للشــخص الــذي كانــت المنفعــة ســتحجب عنــه  بإمكانيــة أن يثبــت أن 
الحصــول علــى المنفعــة فــي الظــروف الظاهــرة ســيكون متوافقــًا مــع 

ــة.  الهــدف والغــرض مــن االتفاقي

فــي حــال وافقــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى إدراج حكــم التحكيم 
الدولــي فــي اتفاقيــة أو فــي اتفاقيــة لتجنــب االزدواج الضريبــي مــع 
دولــة أخــرى، فــإن الســلطات المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــرام  ــدآن المفاوضــات فــي أقــرب وقــت ممكــن، بهــدف إب وسويســرا تب
بروتوكــول معــدل لغــرض إضافــة حكــم التحكيــم الدولــي إلــى االتفاقيــة.

تعامــل المملكــة العربيــة الســعودية معاملــة المواطنيــن أو المقيميــن 
فــي سويســرا ألغــراض الضريبــة فيمــا يتعلــق باألنظمة واللوائــح الوطنية 
معاملــة ال تقــل تفضيــال عــن معاملــة المقيميــن أو مواطنــي الــدول 
األخــرى باســتثناء الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة أو فــي جامعــة الــدول العربيــة.
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إثباتــًا لذلــك قــام الموقعــان أدنــاه، المفوضــان بحســب األصــول، بتوقيــع هــذا 
. البروتوكــول 

ــخ 1439/06/2هـــ الموافــق 2018/02/18م مــن نســختين  ــاض بتاري ــرر فــي الري ح
باللغــات العربيــة واأللمانيــة واإلنجليزيــة وجميــع النصــوص متســاوية  أصليتيــن 

الحجيــة. وفــي حالــة االختــالف فــي التفســير يعتــد بالنــص اإلنجليــزي.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزيـــر المـاليـــة

محمد بن عبدالله الجدعان

عن حكومة

المجلس االتحادي السويسري

وزيـــر المـاليـــة

اولي مايور
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