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 مشروع اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 ربيجانذجمهورية أوحكومة 

 ولمنع التهرب الضريبي الزدواج الضريبيلتجنب ا

  على الدخل وعلى رأس المال ائبفي شأن الضر

 

 ربيجانذجمهورية أوحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية  

في شأن الضرائب على الدخل وعلى  ولمنع التهرب الضريبيمنهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي  رغبة  

 ،رأس المال

 تفقتا على ما يلي:إقد 

 (1مادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

 (2مادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

أو  كل دولة متعاقدة ةصــل مرأس المال المفروضــة لضــرائب تطبق هذه االتفاقية على ضــرائب الدخل وعلى  -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفأو سلطاتها الم لية باإلدارية  اإلقليمية أقسامها

على إجمالي و ،وضــة على إجمالي الدخلرالضــرائب المف جميعمن الضــرائب على الدخل وعلى رأس المال  دتع -2

التصــرف  منالناتجة  مكاســبب على الالضــرائ هاأو على عناصــر الدخل أو عناصــر رأس المال بما في ،رأس المال



 

 

والضـــــرائب على إجمالي مبالو األجور والرواتب التي تدفعها  ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة في

 .والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال المشروعات

 -التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:  اليةالضرائب ال -3

 مملكة العربية السعودية:لإلى ا بالنسبة أ(

 .الزكاة -

 .ز الطبيعياضريبة استثمار الغ هاضريبة الدخل بما في  -

 .)يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية"(  

 ربيجان:ذجمهورية أإلى  بالنسبة ب(

 الضريبة على أرباح األشخاص القانونيين. -

 .الطبيعيين الضريبة على دخل األفراد  -

 لى الممتلكات.الضريبة ع -

 الضريبة على األراضي. -

 ."(ربيجانذأ )يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة

ها أي من الدولتين ضرتفالتي مماثلة أو مشابهة في جوهرها  يبةاالتفاقية أيضا  على أي ضرهذه  أحكامتطبق  -4

ـــــرائب ال الية أو بدال   ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةالمتعاقدتين  ـــــافة إلى الض ـــــلطة نها. وم إض تبلو كل س

 الضريبية. تهاالتي أدخلت على أنظم الجوهريةبالتغييرات السلطة األخرى الدولتين المتعاقدتين مختصة في 

 

 (3مادة )ال

 عامة اتتعريف

 ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك: ،هذه االتفاقية ألغراض -1



 

 

المناطق العربية الســعودية ويشــمل ذلك  المملكةإقليم يعني مصــطل" "المملكة العربية الســعودية"   (أ

 رهــاميــاههــا وقــاع ب  على المملكــة العربيــة الســــــعوديــةالتي تمــارس الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة 

ــــيادة والوالية  حقوق موارد الطبيعيةالو ةتربالوالطبقات الواقعة ت ت  ــــى الس  نظامها والقانونبمقتض

 .الدولي

هوريــة أذربيجــان، بمــا في ذلــك قطــاع ب ر )ب يرة( قزوين التــابع يعني مصــــــطل" "أذربيجــان" أراضــــــي جم ب(

ية  لجمهوريـة أذربيجـان، والمجـال الجوي فوق جمهوريـة أذربيجـان، التي تمـارس ضــــــمن نطـاقهـا جمهور

ــــائية فيما يتعلق بباطن األرض وقاع الب ر والموارد الطبيعية،  ــــيادية وواليتها القض أذربيجان حقوقها الس

حد قة أخرى  ية منط ية وأ عات جمهور لدولي وتشــــــري قانون ا قا لل عد وف ما ب ها في يد دت أو ســــــيتم ت د

 أذربيجان.

بار جـ( قدة"  اتتعني ع عا لة مت ية أو"دو ية الســــــعود كة العرب قدة األخرى" الممل عا لة المت لدو ية  و "ا جمهور

 .النص سياق هيقتضي ب سب ما ربيجانذأ

 بما في ذلك الدولة خر من األشــــخاصآ كيانشــــركة أو أي أو أي فرد، أي مصــــطل" "شــــخص"  شــــملي د(

 .الم ليةوالمؤسسات سلطات الاإلدارية أو اإلقليمية أقسامها و المتعاقدة

 .عتباري ألغراض الضريبةاكيان يعامل على أنه شخص أي أو اعتباري يعني مصطل" "شركة" أي شخص  هـ(

تعني ت و( بار لة الم اع لدو قدة" و "مشــــــروع تابع ل عا لة مت لدو قدة األخرى" على التوالي "مشــــــروع تابع  عا ت

 .يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة األخرى ا  يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع ا  مشروع

تابع لدولة متعاقدة يوجد تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بســـــفينة أو طائرة يتولى تشـــــغيلها مشـــــروع  (ز

ـــفينة أو الطائرة فق  ما عدا ال االت التي  ،إدارته الفعلي في دولة متعاقدةمركز  ـــغيل الس يتم فيها تش

 بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.

 يعني مصطل" "مواطن": (حـ

 أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

أو جمعية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذة في دولة  أشــخاصأو شــركة  اعتباريأي شــخص  -2



 

 

 متعاقدة.

 لطة المختصة":يعني مصطل" "الس ط(

 .وزير المالية أو ممثله المفوض وزارة المالية ويمثلها ،لمملكة العربية السعوديةإلى ابالنسبة  -1

 وزارة المالية ووزارة الضرائب.ربيجان ذجمهورية أإلى بالنسبة  -2

ه تعريف لم يرد لمصــــــطل" عبارة أو االتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي هذه تطبيق  عند -2

م تلك افي ذلك الوقت بموجب نظ هنفســـــالمعنى خالف ذلك، يكون له النص فيها، وما لم يقتض ســـــياق 

 لألنظمةيرج" أي معنى طبقا  و ،االتفاقيةهذه الضــــــرائب التي تطبق عليها فيما يتعلق ب المتعاقدة الدولة

ضريب صطل" وفقا  لألنظمة األخرى  للعبارة أو ىعلى أي معنى معط المتعاقدة ة المطبقة لتلك الدولةيال للم

 .المتعاقدة لتلك الدولة

 

 (4مادة )ال

 مـمقيـال

 :ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" -1

مكان تأسيسه أو أو إقامته أو سكنه  ها بسببللضريبة في المتعاقدة م تلك الدولةاأي شخص يخضع وفقا  لنظ )أ(

ـــا  تلك الدولةكما  .خر ذي طبيعة مماثلةآم ل إدارته أو أي معيار  ـــمل أيض ـــامها  ا  أو أي المتعاقدة تش من أقس

 سلطاتها الم لية.اإلدارية أو اإلقليمية 

 تلك الدولةفي من الضـــرائب عام  شـــكلمعفى بودولة متعاقدة نظمة أل وفقا  مؤســـ  إعتباري شـــخص أي )ب( 

ستمر فيها و المتعاقدة ستثمارات العامة ة مثل الكيانات غير الرب يقائم وم صناديق اال شات التقاعد أو  ومعا

 األخرى.

ــــمل تال  لكن ــــخص خهذه العبارة ش ــــريبة في تلك الدولةاأي ش ــــع للض فيما يتعلق فق  بالدخل من  المتعاقدة ض

 أو رأس مال موجود فيها. المتعاقدة مصادر في تلك الدولة



 

 

مقيما  في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضــــــعه  ( من هذه المادة1وفقا  ألحكام الفقرة ) فرد كوني عندما -2

 عندئذ يت دد كاآلتي:

ــكن دائم االتي يتوالمتعاقدة مقيما  فق  في الدولة عد ي أ(  ــكن دائم في كلتا اتو فإن ،هابفر له س فر له س

لدولتين  قدتين ا عا عفالمت قدة التي تكون  دي عا لة المت لدو ما  فق  في ا قاته الشــــــخصــــــية فيها مقي عال

 .("ال يوية"قتصادية أوثق )مركز المصال" واال

ـــــال مها مركز فيالتي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنا  ت ديد الدولة ب( ـــــكن      فر اال يوية أو لم يتو هص له س

لدولتين قدتين دائم في أي من ا عا عف، المت لة  دي لدو ما  فق  في ا قدة مقي عا نه المت ها ســــــك التي في

 .المعتاد

يعد أي منهما، في أو لم يكن له ســــــكن معتاد المتعاقدتين اد في كلتا الدولتين إذا كان له ســــــكن معت جـ(

 .التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاقدة مقيما  فق  في الدولة 

الســــــلطتان  فتســــــوي ،أو لم يكن مواطنا  في أي منهماالمتعاقدتين إذا كان مواطنا  في كلتا الدولتين  د(

 .لموضوع باالتفاق المشتركاالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالمختص

ما  -3 ند ما  يكونع كام الفقرة ) - غير الفرد -شــــــخص  قا  ألح مادة ( 1وف هذه ال لدولتين من  تا ا ما  في كل مقي

 إدارته الفعلي. ها مركزفي وجدالتي ي المتعاقدة في الدولةفق  مقيما   دالمتعاقدتين فإنه يع

 

 (5مادة )ال

 المنشأة الدائمة

شاط ألغراض هذه االتف -1 شأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة ن اقية، تعني عبارة "المن

.  المشروع كليا  أو جزئيا 

 :دون حصرتشمل عبارة "المنشأة الدائمة"  -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرع (ب



 

 

 .كتبم (جـ

 .مصنع (د

 ورشة. (هـ

 وارد الطبيعية.استخراج الم آخر الستكشاف أو أي مكانمنجم أو م جر أو  (و

3- :  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا 

ــاء (أ ــروع ، أموقع بناء أو إنش ــرافية متعلقة بها أعماال  أو  ،جميع أو تركيبتو مش ــرطلكن  ،إش ــتمر أن  بش يس

 أشهر.ستة لى تزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل 

ة من قبل مشــــــروع من خالل مووفين أو عاملين آخرين ســــــتشــــــاريالخدمات االتوفير خدمات بما فيها  (ب

أو  نفســــه لمشــــروعل) األعمال من هذا النوعتســــتمر  بشــــرط أنلكن هذا الغرض، للمشــــروع ايووفهم 

مدة أشهر خالل أي  ستة لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشروع مرتب ل

. اثني عشر  شهرا 

 :"المنشأة الدائمة"بارة عال تشمل  ،ام السابقة في هذه المادةاألحك على الرغم من -4

 .لمشروعالتي يملكها االسلع أو البضائع  و عرضأاستخدام التسهيالت فق  لغرض تخزين  أ(

 .لغرض التخزين أو العرضفق  لمشروع التي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع  (ب

ـــلع أ (جـ ـــائع االحتفاظ بمخزون من الس ـــروع التي يملكها او البض ـــروع فق  لمش لغرض المعالجة من قبل مش

 .آخر

 .االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق  لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع (د

 .للمشروع طبيعة ت ضيرية أو مساعدة يذآخر  نشاطأي القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق  لغرض  هـ(

ـــــإلى )     المذكورة في الفقرات الفرعية )أ(  األنشطةثابت للعمل فق  ألي مزيج من االحتفاظ بمقر  (و ( هـ

ــــــاط الكلي بمن هذه الفقرة  مل  قرللمشــــــرط أن يكون النش ثابت للع طبيعة  لهمزيج هذا الناتج عن الال

 .مساعدةت ضيرية أو 



 

 

كام الفقرتين ) الرغم منعلى  -5 مادة ( 2( و )1أح هذه ال كانمن  يل المتمتع بوضــــــع  خالف -شــــــخص  إذا  الوك

تابع في دولة متعاقدة نيابة عن مشــــــروع يعمل  -من هذه المادة (6مســــــتقل والذي تنطبق عليه الفقرة )

منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال   لديه أن ديعفإن هذا المشروع  لدولة المتعاقدة األخرى،ل

 إذا كان هذا الشخص: ،ص للمشروعالشخ ذلك ايقوم به ة أعمالأيفيما يتعلق ب

شكل معتاد في تلك الدولة أ( سها ب صالحية ويمار شروع المتعاقدة لديه  سم الم ما لم     ،إلبرام العقود با

 باشــــرتهاتمت مالتي إذا و( من هذه المادة 4في الفقرة ) الواردةمقصــــورة على تلك  كن هذه األعمالت

ــــــأة دائمة  مقرهذا المن جعل تال ثابت للعمل  مقرمن خالل  أحكام تلك  بمقتضــــــىالثابت للعمل منش

 الفقرة.

المذكورة أوال  بمخزون  المتعاقدة صالحية لكنه ي تفظ بشكل معتاد في الدولةمثل هذه اللديه لي  أو  ب(

 عن المشروع.      نيابة السلع أو البضائع بشكل منتظم  التي يورد منهاالبضائع  وأمن السلع 

تلك مزاولته للعمل في  بسببمنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى  ةمتعاقد ةولد مشروعل أن ديعال  -6

ستقلفق  األخرى  المتعاقدة الدولة ضع م سار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي و سم  ،عن طريق 

ــلوب المعتاد لعملهمب ــخاص باألس ــرط أن يعمل مثل هؤالء األش الوكيل لكن عندما تكون أعمال مثل هذا  .ش

 المشروعتلك بين ووضعت أو فرضت شروط ، مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع

فإنه ال  فيما يتعلق بعالقتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشــروعين مســتقلينوالوكيل 

 يعتبر وكيال  ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.

لدولة باشركة مقيمة قبل ن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من إ -7

( غيرهااألخرى )ســواء من خالل منشــأة دائمة أو  المتعاقدة أو تزاول عمال  في تلك الدولة ،المتعاقدة األخرى

 للشركة األخرى.      ركتين منشأة دائمة ال يجعل أيا  من الشفإن ذلك الواقع في حد ذاته 

 

 

 

 

 

 

 (6مادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 



 

 

الدخل الذي ي صـــل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة  -1

ــريبة في تلك الدولة المتع ــاعه للض ــتغالل الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز إخض اقدة أو اس

 األخرى.

ها  -2 لة" المعنى الوارد ل كات غير المنقو بارة "الممتل قا  يكون لع ها  امظنلوف جد ب قدة التي تو عا لة المت لدو ا

كات المعن حالو .ةيالممتل لة  ،على أي  كات غير المنقو بالممتل قة  ية المل  مل على الملك بارة تشــــــت فإن الع

ــتخدمة في الزراعة  ــتغالل الغابات وال قوق التي تطبق والثروة ال يوانية والمعدات المس ــأنها أحكام بواس ش

وحق االنتفاع بالممتلكات غير المنقولة وال قوق في المدفوعات  ،العام المتعلقة بملكية األراضـــــيالنظام 

ســتغالل أو ال ق في اســتغالل الترســبات المعدنية والمصــادر والموارد الطبيعية االالمتغيرة أو الثابتة مقابل 

 الممتلكات غير المنقولة. منالسفن والطائرات  دتعوال  ،األخرى

 

( من هذه المادة على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بصــــــورة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو استغاللها بأي شكل آخر. ،مباشرة أو تأجيرها

وعلى  ،لممتلكات غير المنقولة لمشــروععلى الدخل من امن هذه المادة ( 3) و( 1تطبق أيضــا  أحكام الفقرتين ) -4

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال

ـــريبة في تلك الدولة -1 ـــروع تابع لدولة متعاقدة للض ـــع األرباح العائدة لمش ما لم يباشـــر  ،فق  المتعاقدة تخض

باشـــر المشـــروع نشـــاطا   فإنتعاقدة األخرى عن طريق منشـــأة دائمة فيها. في الدولة الم نشـــاطا   المشـــروع

ولكن بالقدر الذي  ،يجوز فرض الضـريبة على أرباح المشـروع في الدولة المتعاقدة األخرى ، فإنهكالمذكور آنفا  

 :يمكن أن ينسب إلى

 .تلك المنشأة الدائمة )أ(  



 

 

ــــائع  األخرى المتعاقدة في تلك الدولةمبيعات أو  )ب(   ــــلع أو البض  ةماثلم يةأو من نوع يةمن نف  النوعللس

 .المنشأة الدائمةتباع من خالل تلك  التيتلك ل

ــــــــ(    ـــطةأو )جـ  يةأو من نوع يةالنوع األخرى من نف   المتعاقدة أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة أنش

 .المنشأة الدائمة تلكزاولها تلتلك التي  ةمماثل

ـــاطا  في الدولة  عندما ،من هذه المادة (3كام الفقرة )مع مراعاة أح -2 ـــروع تابع لدولة متعاقدة نش ـــر مش يباش

ـــأة دائمة قائمة فيها،  ـــأة الدائمةتلك  أرباحدولة متعاقدة كل  ت ددالمتعاقدة األخرى عن طريق منش  المنش

ساس األرباح التي  شروعا  كان  لويتوقع ت قيقها على أ ستقال  منفردا  وم شر األم شطة يبا سهان شطة أو  نف أن

 مثلمع المشروع الذي يبصفة مستقلة تماما  ويتعامل  ،أو في وروف مشابهةنفسها مشابهة في الظروف 

 منشأة دائمة له.

عند ت ديد أرباح منشـــأة دائمة يســـم" بخصـــم المصـــروفات المتكبدة ألغراض أعمال المنشـــأة الدائمة بما في  -3

التي توجد فيها  المتعاقدةالعمومية، ســــــواء  تم تكبدها في الدولة  ذلك المصــــــروفات التنفيذية واإلدارية

المنشـــأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن ال يســـم" بمثل ذلك الخصـــم بالنســـبة ألية مبالو مدفوعة، إن 

شروع  شأة الدائمة للمكتب الرئي  للم سترداد النفقات الفعلية( من قبل المن وجدت، )خالف ما ُدفع مقابل ا

ــــتخدام حقوق أو أل ــــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اس ــــكل إتاوات أو رس ي من مكاتبه األخرى على ش

براءات اإلختراع أو حقوق أخرى أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو )فيما 

لمقرضــــــة إلى عدا حالة المشــــــروع المصــــــرفي( على شــــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال ا

شأة الدائمة المبالو )خالف ما دفع مقابل  شأة الدائمة. وبالمثل ال يؤخذ في االعتبار عند ت ديد أرباح المن المن

ــروع  ــاب المكتب الرئي  للمش ــأة الدائمة على حس ل من قبل تلك المنش ــترداد النفقات الفعلية( التي ُت م  اس

ـــــ ـــــكل إتاوات أو رس ـــــتخدام حقوق أو أيٍّ من مكاتبه األخرى على ش وم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اس

أو )فيما   براءات اإلختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة، 

عدا حالة المشروع المصرفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب 

 أيٍّ من مكاتبه األخرى. الرئي  للمشروع أو

ـــروع  -4 ـــدير في إحدى الدولتين المتعاقدتين بالرغم من األحكام األخرى فإن أرباح األعمال التي ي ققها مش من تص

وإذا اشتملت عقود  .بضائع إلى الدولة المتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى

 األنشطةتلك  من مثلالدخل المكتسب الدولة المتعاقدة األخرى فإن  في مارستأخرى  ةنشطأعلى التصدير 



 

 

 خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.ييجوز أن 

مال" دون  -5 بارة "أرباح األع مل ع ــــــار على ذلكتشــــــ مال  المت ققالدخل  ،االقتص جارة واألع من التصــــــنيع والت

لة  وفيرتو ،يالنقــل الـداخل وعمليــات ،، والتــأمين)البنكيــة( المصــــــرفيــة الخــدمـات وتـأجير الممتلكــات المنقو

أو أي أنشـــــطة أخرى ذات طبيعة مســـــتقلة  مهنيةولكن الدخل المكتســـــب من أداء خدمات  والملموســـــة.

 ( وفقا  لل الة.15( أو )14تتم معالجته وفقا  للمادتين )ف يووتوالدخل من ال

تعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على األرباح نظام في دولة ملي  في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي  -6

بشــــــرط أنه إذا تم تغيير في النظام النافذ في أي من الدولتين  نشــــــاط التأمينمقيمين من الغير المت ققة ل

المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية )باســتثناء التغيير الثانوي ب يال ال يؤثر على الصــفة العامة( 

ى الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف االتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة بشكل فإنه يتعين عل

 .مالئم

شتمل األرباح على بنود للدخل عند -7 صل في مواد أخرى عولجت ما ت شكل منف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي ب

 تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

 (8مادة )ال

 جويوال النقل البحري

ضع األرباح  -1 سفمالمت ققة تخ شغيل  ضريبة فق  في الدولة المتعاقدة أو طائرات  ةنين ت في النقل الدولي لل

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مركزفيها  وجديالتي 

 :"طائرات وأ ينةمن التشغيل الدولي لسفالمت ققة عبارة "األرباح تشمل  -2

على أســــاس كلي )وقت أو  مســــتخدمة في النقل الدولي راتطائســــفينة أو من تأجير المت ققة األرباح  أ(

 .رحلة(

 في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تســـهيالت تعمل طائراتمن تأجير ســـفينة أو المت ققة األرباح  ب(

ــتخدام أو تأجير ال اويات والمعدات المت ققة األرباح ، وأخرى ــتخدمة في النقل  المتعلقة بهامن اس المس



 

 

للدخل من التشــــــغيل الدولي لســــــفينة أو  ثانوية أوإضــــــافية مثل هذه األرباح تكون أن بشــــــرط الدولي 

 .طائرات

في الدولة المتعاقدة واقعا   دب ري يقع على متن ســـفينة فإنه يعنقل إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشـــروع  -3

في الدولة المتعاقدة ا  واقع دفيع ،الموطن هذاوإن لم يوجد مثل  ،فيها ميناء موطن الســــــفينة وجدالتي ي

 .م فيها مشغل السفينةقيالتي ي

ضا  على األرباح من هذه المادة ( 1تطبق أحكام الفقرة ) -4 شترك مالمت ققة أي شاركة في ات اد أو عمل م ن الم

 أو وكالة تشغيل دولية.

 

 (9مادة )ال

 المشروعات المشتركة

 :عندما -1

ــــورة م أ( ــــروع تابع لدولة متعاقدة بص ــــارك مش ــــروع تابع للدولة يش ــــرة في إدارة مش ــــرة أو غير مباش باش

 .ماله المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس

مال  أو في رأس ىأو في السيطرة عليشارك نف  األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة  أو ب(

 األخرى.متعاقدة الدولة لمشروع تابع لوفي مشروع تابع لدولة متعاقدة 

التجارية أو  عالقتهماب ما يتعلقإذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــروعين في ،وفي أي من ال التين 

المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشــروعين مســتقلين عن بعضــهما، فإن أية أرباح كان من الممكن 

ـــــروط  ـــــروعين لو لم تكن هذه الش ـــــبب وب ها ققيلكنه لم و ،قائمةأن ي ققها أي من المش  هجود هذس

 أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا  لذلك. ضمن إدراجهايجوز  ،الشروط

أرباح مشــــروع تابع  –وأخضــــعتها للضــــريبة وفقا  لذلك-إذا أدرجت دولة متعاقدة ضــــمن أرباح مشــــروع تابع لها  -2

لة  لدو لك ا بة في ت ــــــاعها للضــــــري قدة األخرى تم إخض عا لة المت لدو قدة ل عا هذه األرباح  نتكاو ،األخرىالمت

المذكورة أوال  لو كانت الشـــروط بين المشـــروعين هي المتعاقدة  قق للمشـــروع التابع للدولة تتســـالمدرجة 

ـــــتقلة ـــــاريع مس ـــــروط ذاتها التي تكون بين مش إجراء التعديل  - عندئذ –األخرى  المتعاقدة على الدولةف ،الش



 

 

ضريبة المفروض على  سب على مبلو ال مثل هذا التعديل لت ديد . المتعاقدة تلك الدولةاألرباح في  تلكالمنا

سلطو ،األحكام األخرى لهذه االتفاقيةيتعين مراعاة  شاور ال ص ناتتت فيما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمخت

 ذلك.لمتى دعت الضرورة بينهما 

 

 (10مادة )ال

 أرباح األسهم

شركة مقيمة في د -1 سهم التي تدفعها  ضع أرباح األ ولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة يجوز أن تخ

 األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

ـــريبة في الدولة المتعاقد ،مع ذلكو -2 ـــهم تلك للض ـــع أرباح األس ـــا  أن تخض ـــركة يجوز أيض ة التي تقيم فيها الش

 : تتجاوزيجب أالالضريبة المفروضة ولكن  .وفقا  ألنظمة تلك الدولةولألرباح  الدافعة

حكومة الدولة المتعاقدة %( من إجمالي قيمة أرباح األســهم إذا كان المالك المنتفع  5خمســة بالمائة ) أ( 

لة  لدو لك ا نك المركزي لت قدة األخرى أو الب عا لك المت مة ت مل ل كو كا بال يان مملوك  األخرى أو أي ك

 .الدولة المتعاقدة األخرى

ة أرباح األســهم إذا كان المالك المنتفع من أرباح األســهم يســتثمر %(  من إجمالي قيم5ب( خمســة بالمائة )

ـــهم على األقل ـــركة الدافعة ألرباح األس ـــمال الش دوالر أمريكي أو ما يعادلها في أي  300.000 في رأس

 عملة أخرى.

 %( من إجمالي قيمة أرباح األسهم في جميع ال االت األخرى.7سبعة بالمائة ) جـ(

 لى خضوع الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.ال تؤثر هذه الفقرة ع

 أســــــهم     الدخل من األســــــهم أو  -كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "أرباح األســــــهم"  -3

ــهم  "االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع" ــين أو ال قوق األخرى أو أس ــس ــهم المؤس تمثل التي ال  -    التعدين أو أس

خرى التي تخضــــــع لنف  األالمشــــــاركة كذلك الدخل من حقوق و ،المشــــــاركة في األرباح -ن ومطالبات دي

ضريبية  سهم بموجب أنظمة الدولة مثل الالمعاملة ال شركة الموزعةفيها  ةقيمالمالمتعاقدة دخل من األ  ال



 

 

 .لألرباح

في دولة  ا  لمالك المنتفع بأرباح األســــــهم مقيمإذا كان امن هذه المادة  (2) و (1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

متعاقدة ويزاول عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة ألرباح األسهم من خالل 

األخرى خدمات شــخصــية مســتقلة من  المتعاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةمنشــأة دائمة 

بســـببها أرباح األســـهم مرتبطة فعليا  بهذه المنشـــأة  تملكية األســـهم التي دفع وكانت ،قاعدة ثابتة فيها

من هذه االتفاقية ( 14( أو المادة )7المادة ) أحكامطبق نأو القاعدة الثابتة. في مثل هذه ال الة تالدائمة 

 وفقا  لل الة.

ال يجوز أن تفرض فعاقدة األخرى، إذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا  أو دخال  من الدولة المت -5

ـــركة إال بقدر ما يدفع من أرباح  المتعاقدة تلك الدولة ـــهم التي تدفعها الش ـــريبة على أرباح األس األخرى أي ض

لة لدو لك ا هذه إلى مقيم في ت قدة األســــــهم  عا تدفع  المت ية التي  يه الملك لذي تكون ف قدر ا بال األخرى أو 

 المتعاقدة في تلك الدولة موجودةا  فعليا  بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة بسببها أرباح األسهم مرتبطة ارتباط

 كانتحتى لو على أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة غير الموزعة الشركة ع أرباح اضخإ يجوز لها كما ال .األخرى

عة  باح غير الموز عة أو األر مدفو باح األســــــهم ال ثلتأر يا   م يا  أو جزئ حأكل با لة ا  ناشــــــ  أو دخال   ا  ر لدو لك ا  في ت

 األخرى. المتعاقدة

 (11مادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

يجوز أن يخضــع الدخل من مطالبات الدين الناشــ  في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة  -1

 األخرى. األخرى للضريبة في تلك الدولة

الدين للضـريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشـأ فيها مع ذلك، يجوز أن يخضـع مثل هذا الدخل من مطالبات و -2

مقيما  في لدخل من مطالبات الدين بالكن إذا كان المالك المنتفع  ،ألنظمة تلك الدولة المتعاقدةوطبقا  

قدة األخرى،  عا لة المت لدو جب أالا هذه  في جاوز  ــــــةتت بة المفروض خل من  (%7) الضــــــري لد مالي مبلو ا من إج

 مطالبات الدين.

كام الفقرة )  -3 مادة ( 2على الرغم من أح هذه ال قدة من  عا لة مت ناشــــــ  في دو لدين ال بات ا طال خل من م لد ا



 

 

مة  مدفوع إلى ال كو قدة األخرى و عا لة المت لدو نك المركزي ل مةأي أو أو الب مل ل كو كا بال يان مملوك   ك

ســــــوف يكون معفى من  الدولة المتعاقدة األخرى أو وفقا  إلتفاقية إقراض موافق عليها من قبل ال كومة

.الضريبة   في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال 

الدخل من مطالبات الدين  -كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -4

وبشــكل خاص  ،أرباح المدين أم البوســواء لها ال ق في المشــاركة  ،نوع ســواء تم تأمينها برهن أم ال أيمن 

ات وسندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة السندو ،السندات المالية ال كوميةمن خل الد

سندات الديون.  سندات أو  سندات المالية أو ال الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخال  من  دال تعوبمثل هذه ال

 دين ألغراض هذه المادة.المطالبات 

 ،إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدينمن هذه المادة  (2) و( 1) تينال تنطبق أحكام الفقر -5

عاقدة  ما  في دولة مت طالبات ومقي ــــــأ فيها الدخل من م عاقدة األخرى التي نش يزاول عمال  في الدولة المت

شأة دائمة  ستقلة  يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةالدين من خالل من صية م شخ األخرى خدمات 

هام تة في ثاب عدة  قا نت ،ن  كا ب و طال خل  ةم لد ها ا لدين التي دفع عن لدين ا بة ا طال هذه من م يا  ب طة فعل مرتب

من هذه ( 14( أو المادة )7طبق أحكام المادة )نال الة ت تلكالمنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل 

 وفقا  لل الة.االتفاقية 

ش ا  في دولة متعاقدة  ديع -6 شخص الدافع الدخل من مطالبات الدين نا في تلك الدولة.  ا  مقيمعندما يكون ال

ــخص الذي يدفع ذلك الدخل  ومع ذلك ــواء كان  -من مطالبات الدين إذا كان الش ــخص س مقيما  في هذا الش

الناشـــــ  طة بالمديونية في دولة متعاقدة منشــــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتب يملك - دولة متعاقدة أم ال

ــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتةت مل ذلك الدخل هذه تو ،من مطالبات الدين المدفوعالدخل  عنها  ،المنش

 فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.توجد التي  المتعاقدةالدخل ناش  في الدولة  هذا دعندئذ يع

بب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو ســــــب ،عندما يكون مبلو الدخل من مطالبات الدين -7

المبلو الذي كان ســــــيتم  يزيد على، هذا الدخل دفع عنهيي ذالدين الب فيما يتعلقخر، آبينهما معا  وشــــــخص 

قة لك العال ياب ت لك المنتفع في غ ما عة وال لداف هة ا يه بين الج فاق عل مادة تنطبق  ،االت هذه ال كام  فإن أح

في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـــعا  للضـــريبة  ،المذكور أخيرا  فق  على المبلو 

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكل دولة متعاقدة مع  ةنظمطبقا  أل

 



 

 

 (12)مادة ال

 اواتـاإلت

ة المتعاقدة األخرى للضريبة يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدول -1

 األخرى. في تلك الدولة

ـــأ فيها و -2 ـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنش ـــا  للض ـــع تلك اإلتاوات أيض ة فقا  ألنظمومع ذلك، يجوز أن تخض

فإن مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى، اإلتاوات من لكن إذا كان المالك المنتفع تلك الدولة المتعاقدة، 

 من المبلو اإلجمالي لإلتاوات. (%10عن )زيد ت يجب أالالمفروضة  الضريبة

لمها ســـــتالمدفوعات من أي نوع التي يتم  -في هذه المادةمســـــتخدم  كما هو-يعني مصـــــطل" "إتاوات"  -3

عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم الســينمائية،  نشــرمقابل اســتعمال أو حق اســتعمال أي حق 

ختراع أو عالمة تجارية، أو تصــميم أو نموذج، أو إشــرطة البال اإلذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة أو أفالم أو أ

صناعية ،سرية معالجةمخط ، أو تركيبة أو  ستعمال معدات  ستعمال أو حق ا تجارية أو علمية أو  ،أو مقابل ا

 .التجارية أو العلمية أو ،متعلقة بالتجارب الصناعيةالمعلومات المقابل أو 

كام الفقرتين  -4 مادة  (2) و (1)ال تنطبق أح هذه ال لك المنتفع  كانإذا من  ما تاواتمن ال لة  ،اإل ما  في دو مقي

ــأة دائمة ويزاول متعاقدة،  ــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منش عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نش

خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من خالل قاعدة  األخرى المتعاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودة

ــــأة الدائمة أو القاعدة  هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدفع عنها اإلتاو تيوكان ال ق أو الملكية ال ،ثابتة فيها المنش

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( 14)المادة ( أو 7طبق أحكام المادة )نال الة ت هذهفي مثل  ،الثابتة

ـــأت دتع -5 . ومع ذلك فإذا كان المتعاقدة لك الدولةمقيم في تدفعها إذا في دولة متعاقدة  اإلتاوات قد نش

مقيما  في دولة متعاقدة أم ال، يملك في دولة متعاقدة منشــأة إلتاوات، ســواء كان الذي يدفع االشــخص 

الدائمة أو  لمنشــــــأةاتلك كانت و ،اإلتاواتنها تلك عبها االلتزامات التي تدفع  ا  مرتبطدائمة أو قاعدة ثابتة 

 المتعاقدة هذه اإلتاوات قد نشــــــأت في الدولة دعندها تع ،اإلتاواتهذه دفع  تت مل عبءالقاعدة الثابتة 

 فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وجدالتي ت

ـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بين - عندما يكون مبلو اإلتاوات -6 ـــــبب عالقة خاص ن معا  وبيهما بس



 

 

ستخدام - شخص آخر المبلو الذي كان يزيد على المعلومات التي يدفع مقابال  لها،  أو أو ال ق فيما يتعلق باال

ع لداف هة ا يه بين الج فاق عل ياب  ةســــــيتم االت لك المنتفع في غ ما لكوال مادة  ت هذه ال كام  فإن أح قة  العال

 . ـــــعا   في مثل هذه ال الة، فإنوتنطبق فق  على المبلو المذكور أخيرا  الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاض

 مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية. ،م كل دولة متعاقدةاللضريبة طبقا  لنظ

 

 (13)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

 ،(6في المادة ) المذكورة ،نقل ملكية ممتلكات غير منقولةمن مقيم في دولة متعاقدة ل ة ققمتال األرباح -1

 األخرى. المتعاقدة للضريبة في تلك الدولةتخضع يجوز أن  ،في الدولة المتعاقدة األخرى اقعةالوو

من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءا  من الممتلكات التجارية لمنشــأة دائمة يمتلكها الناتجة األرباح  -2

قدة األخرى أو  عا لة المت لدو قدة في ا عا لة مت لدو تابع  جة مشــــــروع  نات قلال لة  من ن كات منقو ية ممتل ملك

تة متو قاعدة ثاب قة ب خدمات امتعل قدة األخرى لغرض أداء  عا لة المت لدو قدة في ا عا لة مت فرة لمقيم من دو

ــــتقلة بما  ــــية مس ــــخص ــــأة الدائمة )بمفردها أو مع كامل مثل ذلك األرباح من نقل ملكية في ش هذه المنش

 ضريبة في تلك الدولة األخرى.لل تخضعيجوز أن  ،المشروع( أو مثل هذه القاعدة الثابتة

و من نقل ملكية ممتلكات منقولة أ ،عمل في النقل الدوليتمن نقل ملكية سـفن أو طائرات الناتجة األرباح  -3

ــفن  ــغيل مثل هذه الس ــع  ،الطائرات وأمتعلقة بتش ــريبة فق  في الدولة المتعاقدة التي تخض فيها  يوجدللض

 للمشروع. مركز اإلدارة الفعلي

ــــهم باح المت ققة لمقيم في دولة متعاقدة األر -4 ــــتركة أخرى أومن نقل ملكية أس ــــركة  أي حقوق مش في ش

 .ألخرىا يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولةاألخرى متعاقدة الدولة المقيمة في 

للضــــــريبة فق  في الدولة تخضــــــع تلك المشــــــار إليها في الفقرات الســــــابقة  غيراألرباح من نقل أي ملكية  -5

 م فيها ناقل الملكية.يمتعاقدة التي يقال

 

 (14مادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة



 

 

الدخل الذي يكتســــــبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشــــــطة أخرى ذات طبيعة  -1

 حيال يجوز أنالتالية،  أي من ال االتفيما عدا  المتعاقدة للضـــــريبة فق  في تلك الدولةيخضـــــع مســـــتقلة 

 ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:هذا الدخل أيضا  للضمثل يخضع 

ــــفة منتظمة في الدولة المتعاقدة األخرى اإذا كان لديه قاعدة ثابتة متو أ( ــــطته، في ألفرة له بص داء أنش

ــريبة في الدولة المتعاقدة األخرى،  ،تلك ال الة ــع الدخل للض ــبالذي يولكن فق  بالقدر يجوز أن يخض  نس

 ك القاعدة الثابتة.إلى تل

 (183) نعفي مجموعها أو تزيد إلى تصــــــل  مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة األخرى كان موجودا  إذا  ب(

فإن مقدار  ،ال الة تلكفي  .الســنة المالية المعنيةأي مدة إثني عشــر شــهرا  تبدأ أو تنتهي في يوما  في 

ـــطمفق  الدخل المت قق  ـــريبة  ،األخرى المتعاقدة ولةالمؤداة في تلك الد تهن أنش ـــع للض يجوز أن يخض

 .األخرى المتعاقدة في الدولة

ــتقلة في المجاالت العلمية -2 ــطة المس ــمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص األنش  الفنيةأو  األدبية أو تش

ند أو باء والم امون والمه ها األط لة التي يزاول طة المســــــتق لك األنشــــــ كذ ية و ية أو التعليم ســــــون التربو

 .والمراجعون وأطباء األسنان والم اسبون ،والمعماريون

 



 

 

 (15مادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

فإن الرواتب واألجور والمكافآت من هذه االتفاقية  (21) ( و20) ( و19) ( و18) ( و16)مع مراعاة أحكام المواد  -1

في فق  تخضــــع للضــــريبة  -فيما يتعلق بوويفة  -التي يكتســــبها مقيم في دولة متعاقدة األخرى المماثلة 

لة لدو لك ا قدة األخرى ،ت عا لة المت لدو ها في ا قدة  ذافإ ،ما لم تتم مزاولت عا لة المت لدو ها في ا مت مزاولت ت

 األخرى. في تلك الدولةللضريبة المكتسبة ت آيجوز أن تخضع مثل هذه المكاف األخرى

في دولة متعاقدة  التي يكتســــــبها مقيمت آفإن المكاف ،ادةمن هذه الم (1أحكام الفقرة ) الرغم منعلى  -2

المذكورة  في الدولةفق  تخضــــع للضــــريبة  ،في الدولة المتعاقدة األخرىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوويفة 

 :في ال الة التاليةأوال  

أي يوما  في  (183) ال تتجاوز في مجموعها مددللمدة أو األخرى  في الدولةموجودا  المســــــتفيد  إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةمدة إثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في 

 أو نيابة عنه. األخرى صاحب عمل غير مقيم في الدولةمدفوعة من قبل ت آالمكاف وأن تكون ب(

ــــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة تت مل قدت آالمكاف وأن ال تكون جـ( ــــــاحب ها منش  العمل في الدولةيملكها ص

 األخرى.

ت المكتسبة فيما يتعلق بوويفة تمارس على آالمكاف فإنالرغم من األحكام السابقة في هذه المادة، على  -3

ــفينة أو طائرة  ــع  في النقل الدولي تعملمتن س ــريبة في الدولة المتعاقدة التي يجوز أن تخض فيها  يوجدللض

 مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.

 

 (16المادة )

 رةأعضاء مجلس اإلداأتعاب 

دولة متعاقدة بصفته  فياألخرى التي يكتسبها مقيم المماثلة والمدفوعات  أعضاء مجل  اإلدارةأتعاب   

ـــوا   ـــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرىفي  أو أي مجل  مماثل آخر إدارةمجل   فيعض ـــاعها  ،ش يجوز إخض

 للضريبة في تلك الدولة األخرى.

 



 

 

 (17مادة )ال

 نون والرياضيوالفنان

مادتين على  -1 فإن الدخل الذي يكتســــــبه مقيم في دولة  ، من هذه اإلتفاقية (15) و (14)الرغم من أحكام ال

أو التليفزيون أو بصـــفته  اإلذاعةأو التمثيل المتنوع في أو المســـرح أو الســـينما في بصـــفته فنانا   -متعاقدة 

لة المتعاقدة األخرى يجوز إخضاعه للضريبة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدو -موسيقيا  أو رياضيا  

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولة

ذلك الدخل للفنان أو  لم يكنويست ق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك  عندما -2

من هذه  (15) ( و14) ( و7)الرغم من أحكام المواد على فإن ذلك الدخل و ،الرياضــي نفســه ولكن لشــخص آخر

لتلك  فيها مزاولة الفنان أو الرياضــــــي تيجوز إخضــــــاعه للضــــــريبة في الدولة المتعاقدة التي تم اإلتفاقية ،

 .األنشطة

ــبه  -3 ــطة الدخل الذي يكتس ــهامقيم في دولة متعاقدة من أنش وفقا  لما  ،في الدولة المتعاقدة األخرى يمارس

كانت إذا في تلك الدولة المتعاقدة األخرى الضــــــريبة  منيعفى ( من هذه المادة 2( و )1في الفقرتين ) ورد

من الدولة المتعاقدة عامة بأموال  يأساسبشكل أو كليا  الدولة المتعاقدة األخرى مدعومة تلك الزيارة إلى 

مذكورة  ــــــامها  أوال  أوال حد أقس ية أو أواإلدارية أ ية أو  متت ســــــلطتها الم ل قاف ية ث فاق قا  الت فاق وف بين ات

 دولتين المتعاقدتين.حكومتي ال

 

 (18مادة )ال

 معاشات التقاعد

األخرى فإن معاشـــــات التقاعد والمكافآت ،   من هذه اإلتفاقية( 19المادة ) ( من2الفقرة ) مع مراعاة أحكام -1

 .في تلك الدولةفق  تخضع للضريبة  ،سابقة خدمةالتي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل  المشابهة

 بناء  تتم فإن معاشــــــات التقاعد والمدفوعات األخرى التي من هذه المادة ( 1أحكام الفقرة )لرغم من اعلى  -2

نامج على  قدة أوبر عا لة مت لدو ية  ماع نات االجت تأمي ظام ال ثل جزءا  من ن ها  عام يم ــــــام حد أقس ية أ أو اإلدار



 

 

 .المتعاقدة في تلك الدولةفق  تخضع للضريبة سلطتها الم لية 

 

 (19مادة )ال

 الحكومية الخدمات

دولة متعاقدة أو  اي تدفعهتال - خالف معاش التقاعد -المشــــــابهة األجور والمكافآت األخرى الرواتب و أ(  -1

ها  ــــــام حد أقس ية أ ية اإلقليم ية لفرد اإلدار ها الم ل ما يتعلقأو ســــــلطت لةب في لدو لك ا ها لت مات أدا  خد

 .المتعاقدة لةتلك الدو فيفق  خضع للضريبة القسم أو السلطة تأو  المتعاقدة

في الدولة فق  تخضــع للضــريبة المشــابهة هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى مثل فإن مع ذلك و ب(

قدة األخرى إذا  عا يت المت لةأد لدو لك ا مات في ت خد قدة ال عا لك  المت ما  في ت كان الفرد مقي األخرى و

 :كذلكو المتعاقدةالدولة 

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات. تأديةفق  لغرض  المتعاقدة  في تلك الدولةلم يصب" مقيما  أو  (2

اإلقليمية دولة متعاقدة أو أحد أقســــــامها  ،دفعه من قبل، أو من أموال توفرهايتم أي معاش تقاعد  أ(  -2

ية  ية اإلدار ها الم ل لةلأو ســــــلطت لدو لك ا ها لت مات أدا خد ما يتعلق ب قدة فرد في عا أو القســــــم أو  المت

 .المتعاقدة في تلك الدولةفق  يخضع للضريبة  ةسلطال

إذا كان الفرد  في الدولة المتعاقدة األخرىفق  مع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضــــــع للضــــــريبة و ب(

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولة مواطنا  ومقيما  

 مكافآت األخرىوال ،على الرواتب واألجور من هذه اإلتفاقية (18) ( و17و ) (16) ( و15)طبق أحكام المواد نت -3

بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد ومرتبطة بخدمات تم تأديتها  فيما يتعلقومعاشــــات التقاعد  ،المشــــابهة

 أو سلطتها الم لية.اإلدارية اإلقليمية أقسامها 

 



 

 

 (20المادة )

 الطالب

دولة متعاقدة المدفوعات التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشــــــرة قبل زيارة  -1

قدة األخرى عا لة المت لدو ما  في ا لة ،مقي لدو جد في ا قدة ويتوا عا مذكورة أوال   المت مه أو فق  ال لغرض تعلي

 تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشــــته أو تعليمه أو تدريبه ال تخضــــع للضــــريبة في تلك الدولة

 .المتعاقدة ادر خارج تلك الدولةهذه المدفوعات ناش ة من مصمثل بشرط أن تكون  المتعاقدة

الذي المدفوعات التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مقيما  في دولة متعاقدة و -2

قدة  عا لة المت لدو جد في ا يبالتعليم أو اللغرض  األخرىيتوا ثلوالتي ، تدر فأة  تم كا ما يتعلق بم مات في خد

، بشرط أن تكون الخدمات ضع للضريبة في تلك الدولة األخرىال تخ ،في تلك الدولة المتعاقدة األخرى مؤداة

 .تكون ضرورية ألغراض المعيشة وأمرتبطة بالتعليم أو التدريب 

 

 (21مادة )ال

 المعلمون والباحثون

كا -1 حال يكونتالتي يســــــفآت الم ها معلم أو با كان لم ته  أو  بل دعو قدة ق عا لة مت ما  في دو لة       مقي لدو ل

أو مؤســــــســــــة عامة       في جامعة عامة أو كلية  أب اثعمل غرض التعليم أو أو زيارتها بألخرى المتعاقدة ا

األنشـــطة ال تخضـــع للضـــريبة  تلكب علقيت والمســـتلمة فيما، في تلك الدولة المتعاقدة األخرى أخرى مماثلة

 .سنوات 3 لمدة ال تتجاوزفي تلك الدولة المتعاقدة 

كام الفقرة )نال ت -2 خل من الب ال إذا ( 1طبق أح لد مادة على ا هذه ال هذا الب ال من  ثل  بهكان م يام   تم الق

 .معينين شخاصألخاصة لشخص أو  صل ةلم شكل رئيسيب

 



 

 

 (22مادة )ال

 الدخل اآلخر

ــــابقة دخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتالبنود  -1 ــــريبة  منناولها المواد الس ــــع للض هذه االتفاقية تخض

 .أينما كان منشؤها المتعاقدة في تلك الدولةفق  

م ددة الخالف الدخل من الممتلكات غير المنقولة ب -دخل العلى من هذه المادة ( 1طبق أحكام الفقرة )نال ت -2

في دولة متعاقدة  مقيما  الدخل  ذلكمســــــتلم  كانإذا  - من هذه اإلتفاقية (6( من المادة )2في الفقرة )

 أو يؤدي في تلك الدولة   فيها،  توجداألخرى من خالل منشــــــأة دائمة عمال  في الدولة المتعاقدة ويمارس 

من ويكون ال ق أو الممتلكات التي يدفع  ،األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها المتعاقدة

م تطبق أحكا ،ال الة هذهفعليا  بمثل هذه المنشـــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل  ةالدخل مرتبط أجلها

 وفقا  لل الة. من هذه اإلتفاقية( 14المادة ) وأ( 7المادة )

فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها من هذه المادة ( 2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -3

في كذلك يجوز أن تخضــع للضــريبة  ،المتعاقدة األخرى ةالمواد الســابقة من هذه االتفاقية وتنشــأ في الدول

 األخرى.المتعاقدة لك الدولة ت

 

 

 (23مادة )ال

 الـــرأس الم

لة  -1 كات غير منقو ثل بممتل مال المم هرأس ال مادة ) اوالمشــــــار إلي ية( 6في ال فاق هذه اإلت والمملوك  من 

يجوز أن يخضــــــع للضــــــريبة في تلك الدولة  ،في الدولة المتعاقدة األخرى وجدويلمقيم في دولة متعاقدة 

 األخرى.

شاطشكل جزءا  من ممتلكات ي منقولة والذيلمال الممثل بممتلكات رأس ا -2 شروع  ن شأة دائمة يملكها م من

بقاعدة ثابتة متوافرة  بممتلكات منقولة تتعلقالممثل لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى أو تابع 

يجوز أن يخضع  ،مستقلةلمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصية 

 للضريبة في تلك الدولة األخرى.

علق تبممتلكات منقولة توالممثل  ،في النقل الدوليبســــــفن أو طائرات يتم تشــــــغيلها رأس المال الممثل  -3

 مقروجد فيها يخضــــع للضــــريبة فق  في الدولة المتعاقدة التي ي ،الطائرات وأهذه الســــفن مثل بتشــــغيل 



 

 

 ع.اإلدارة الفعلي للمشرو

 في تلك الدولة.فق   العناصر األخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة تخضع جميع -4

 

 (24مادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

أن يخضع  - وفقا  ألحكام هذه االتفاقية -إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخال  أو امتلك رأس مال يجوز  -1

:للضريبة في الدولة المتعاق  دة األخرى، عندئذ يتعين على الدولة المذكورة أوال 

أن تخصــــم من الضــــريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا  مســــاويا  للضــــريبة المدفوعة على ذلك الدخل في  أ(

 الدولة المتعاقدة األخرى.

ــريبةو ب( ــاويا  للض ــريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا  مس ــم من الض ل ماالرأس  على المدفوعة أن تخص

 األخرى.المتعاقدة في الدولة ذلك 

على مثل ذلك     مقدار مبلو الضــــريبة الذي تم حســــابه وال يجوز في أي من ال التين أن يتجاوز الخصــــم   

.  الدخل أو رأس المال وفقا  لقوانين الضرائب واألنظمة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أوال 

أحكام نظام جباية بما يخل أســــاليب إزالة االزدواج الضــــريبي  ي  فيللمملكة العربية الســــعودية ا في حالة  -2

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل الزكاة

ــمها لفترة م دودة   -3 ــموح ب س ــريبة المعفاة أو المس ــتثمار في أي ألحكام وفقا  تعتبر الض ــجيع االس أنظمة تش

قدتين  عا لدولتين المت هاقد تم من ا ها  دفع جب خصــــــم لة المتوي لدو قدة األخرى في ا هذه عا كام  قا  ألح وف

 ل.والدخ تلكعلى مثل الواجبة السداد من الضرائب المادة 

 



 

 

 (25مادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو ســـوف تؤدي بالنســـبة له  ،تؤديأو كلتيهما شـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين ل عندما يتبين -1

ـــريبة ال تتفق مع أحكام هذه اال ـــرف النظر عن  -يمكنه  ،تفاقيةإلى فرض ض ـــائلبص ـــوص  وس المعالجة المنص

ها في  مةعلي لدولتين األنظ لك ا ية لت ــــــة  تهأن يعرض قضــــــي - الم ل طة المختص عة لعلى الســــــل تاب لة ال لدو

ــــعار باإلجراء الذي أدى إلى  جبيوالمتعاقدة التي يقيم فيها.  ــــنوات من أول إش ــــية خالل ثالث س عرض القض

 م هذه االتفاقية.أحكاخالف تفرض ضريبة 

،لها أن االعتراض  ىإذا بد ،على الســـلطة المختصـــة يتعين -2 على التوصـــل  قادرة إذا لم تكن هي نفســـهاو مبررا 

طريق االتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة  عنالقضية  تسويةل يسعال ،إلى حل مرضي

صل إليه بوينفذ أي هذه االتفاقية. التي تخالف أحكام  ضريبةالاألخرى بهدف تجنب فرض  م غرالاتفاق يتم التو

 .للدولتين المتعاقدتينالم لية  األنظمةأي حدود زمنية واردة في من 

عن طريق االتفاق المتبادل فيما بينها  يافي الدولتين المتعاقدتين أن تســع ينتالســلطتين المختصــعلى  يتعين -3

 زالةإلبتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيضا  أن تتشاورا معا   ا  تعلقمنشأ يأو شك  ةتذليل أي صعوبإلى 

 االزدواج الضريبي في ال االت التي لم ترد في هذه االتفاقية.

حول التوصــل إلى اتفاق من أجل ا مبعضــهب في الدولتين المتعاقدتين أن تتصــال ينتللســلطتين المختصــيجوز  -4

 السابقة.الفقرات 

سلط -5 صالمت ايجوز لل سلوب أن تقررا متبادل  اتفاقبفي الدولتين المتعاقدتين  ةخت سباأل لتطبيق هذه  المنا

الدولة  كي ي صــلوا فيمتعاقدة الدولة الفي خضــع لها المقيمون يالمتطلبات التي  خاصــةبصــفة واالتفاقية 

 في هذه االتفاقية.المنصوص عليه الضريبي أو اإلعفاء خلي التاألخرى على  المتعاقدة

 



 

 

 (26ادة )مال

 تبادل المعلومات

لتنفيذ أحكام ســواء  المعلومات الضــرورية في الدولتين المتعاقدتين تبادل  ينتيتعين على الســلطتين المختصــ -1

ية أو  فاق يذ هذه االت هذه لتنف ها  ئب التي تغطي بالضــــــرا قة  قدتين المتعل عا لدولتين المت ية ل مة الم ل األنظ

دون  المعلوماتهذه تبادل ويتم أحكام هذه االتفاقية.  يخالفال  تلكأن فرض الضــــــريبة  ما دام ،االتفاقية

تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها ســــــرية بنف   ةتعامل أي معلومو .من هذه اإلتفاقية (1التقيد بالمادة )

إال الكشــــــف عنها ال يجوز و ،عليها وفقا  ألنظمتها الم لية صــــــل تالتي المعلومات  التي تعامل بها طريقةال

أو الت صـــيل أو التنفيذ أو   ألشـــخاص أو الســـلطات )بما في ذلك الم اكم واألجهزة اإلدارية( المعنيين بالربل

هؤالء  يســــــتخدموال  .االتفاقية فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تغطيها هذه عتراضاال ت ديدوى أو ادعالإقامة 

ــــلطات  ــــخاص أو الس ــــف ويجوز ل ،لهذه األغراض فق إال المعلومات تلك األش المعلومات في هذه هم كش

 م كمة عامة أو في أحكام قضائية.داوالت م

 بما يلي:      بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة من هذه المادة( 1ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

دولة أو في ال المتعاقدةلممارســــــات اإلدارية في تلك الدولة اوتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة  أ(

 المتعاقدة األخرى.

مة أو ب( جب األنظ ها بمو مات ال يمكن ال صــــــول علي قديم معلو تادة في ت ية المع مات اإلدار لك  التعلي ت

 أو في الدولة المتعاقدة األخرى. المتعاقدة الدولة

و األســـرار التجارية أ أو الصـــناعة وأاألعمال  وأتعلق بالتجارة يمعلومات من شـــأنها كشـــف أي ســـر تقديم  جـ(

 عنها مخالفا  للسياسة العامة. الكشفالمهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون 



 

 

 (27مادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون  وأألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية  الممنوحة االمتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية م اتفاقيات خاصةالدولي أو بموجب أحكا

 

 (28مادة )ال

 أحكام متنوعة

في هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام الم لية لمنع التهرب الضـــــريبي أو التجنب الضـــــريبي  لي   

شاريع موجودة  شاريع دولة متعاقدة وم ش ة عن العمليات بين م صومات النا صاريف أو الخ صة بت ديد الم في الخا

سية  شاريع أو العمليات   الدولة المتعاقدة األخرى، إذا كان الغرض الرئي  أو أحد األغراض الرئي شاء هذه الم من إن

 ال تتوافر بدونها.      المنفذة بينها هو ال صول على مزايا بموجب هذه االتفاقية 

 

 (29المادة )

 النفاذ

الدولة باســتكمال إجراءات ن طريق القنوات الدبلوماســية عكل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى  بلوت -1

ـــرورية  ـــب"و .حيز النفاذ هذه االتفاقيةوفقا  لنظامها لدخول الالزمة الداخلية الض  فينافذة هذه االتفاقية  تص

 األخير. تلقى اإلخطارفيه  تمالذي تالي للشهر اليوم األول من الشهر الثاني ال

 :فذةنا أحكام هذه االتفاقية تصب" -2

شــهر األول من اليوم المبالو المدفوعة في أو بعد  عند المنبع، علىلضــرائب المســتقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ الذي يلي يناير 

ضرائب  ب( ضريبيةاألخرى فيما يتعلق بال سنوات ال الذي يناير شهر دأ في أو بعد اليوم األول من التي تب عن ال

 لتاريخ الذي تصب" فيه االتفاقية نافذة.ا يلي

 



 

 

 (30مادة )ال

 اإلنهاء

االتفاقية إنهاء يجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين وغير م ددة  مدةلتظل هذه االتفاقية نافذة المفعول  -1

في موعد ال للدولة المتعاقدة األخرى بطلب اإلنهاء خطي  إشــــــعار بتقديموات الدبلوماســــــية نالق من خالل

 .فيها االتفاقية نافذةالسنة التي أصب ت  منخم  سنوات تبدأ بعد أي سنة ميالدية  في هيوني 30عدى يت

 :تتوقف عن التطبيق االتفاقيةفإن  الة مثل هذه الفي  -2

بعد نهاية الســنة الميالدية التي على المبالو المدفوعة  ،المنبع قطعة عندلضــرائب المســتاب ما يتعلقفي أ(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةتم فيها تقديم 

ضـــرائب األخرى عن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســـنة الميالدية التي تم فيها الب ما يتعلقفي ب(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةتقديم 
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