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 اتفــاقيـــة

 حكومة المملكة العربية السعودية بين

 حكومة أوكرانياو

 في شأن الضرائبولمنع التهرب الضريبي  لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل وعلى رأس المال

 



 

 

منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج  رغبة  ،  أوكرانياوحكومة المملكة العربية السعودية إن حكومة 

 : تفقتا على ما يلياقد    ، ولمنع التهرب الضريبيفي شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ي الضريب

 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 

 (الثانيةمادة )ال

 لها االتفاقيةالضرائب التي تشم

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

 النظر عن طريقة فرضها. صرفأو سلطاتها الم لية باإلدارية  أقسامها

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

التصـرف  منالناتجة  مكاســبالضــرائب على ال 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

 .المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال

 التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:  اليةرائب الالض -3

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكاة. -

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.  -

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



 

 

 : بالنسبة إلى أوكرانيا (ب

 وعات.ضريبة الدخل على المشر -

 ضريبة الدخل الشخصي.  -

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

ها أ  من ضــــــرتفالتي مماثلة أو مشــــــابهة في جوهرها  يبةاالتفاقية أيضــــــا  على أ  ضــــــرهذه  أحكامتطبق  -4

تبلو كل ا. ونهمإضـــــافة إلى الضـــــرائب ال الية أو بدال   ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةالدولتين المتعاقدتين 

 تهاالتي أدخلت على أنظم الجوهريةبالتغييرات الســــلطة األخرى الدولتين المتعاقدتين ســــلطة مختصــــة في 

 الضريبية.

 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

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

ـــــعودية" إقليم المملكة الع (أ ـــــطلم "المملكة العربية الس ـــــعوديةيعني مص ـــــمل المناطق  ،ربية الس ويش

الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة التي تمــارس المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا وقــاع ب رهــا 

ــــى نظامها والقانون  ــــيادة والوالية بمقتض والطبقات الواقعة ت ت التربة والموارد الطبيعية حقوق الس

 الدولي.

فية أراضــــي أوكرانيا وجرفها القار  ومنطقتها االقتصــــادية يعني مصــــطلم "أوكرانيا" من الناحية الجغرا  (ب

أو يجوز تعيينها فيما عينت ال صــــــرية )الب رية(، بما في ذلك أ  منطقة خارج المياه اإلقليمية ألوكرانيا 

منطقة يجوز ألوكرانيا أن تمارس عليها ال قوق المتعلقة بقاع الب ر  -بمقتضــــــى القانون الدولي  -بعد 

 مواردها الطبيعية.وباطن األرض و

ــــعودية" أو  و "الدولة المتعاقدة األخرى"دولة متعاقدة"  اتتعني عبار جــــــــــ(  "أوكرانيا" " المملكة العربية الس

 .النص سياق هيقتضي ب سب ما



 

 

قدة األخرى" ع د( عا لة المت لدو قدة" و "مشــــــروع تابع ل عا لة مت لدو بارتا "مشــــــروع تابع  لى التوالي تعني ع

 الدولة المتعاقدة األخرى.في دولة متعاقدة ومشروعا  يباشره مقيم م في مشروعا  يباشره مقي

أقســامها وبما في ذلك الدولة  خر من األشــخاصآ كيانشــركة وأ  الوفرد المصــطلم "شــخص"  شــملي (هــــــــ

 .الم لية سلطاتالاإلدارية أو 

على أنه  -يبة ألغراض الضـــر -كيان يعامل أ  أو ذ  صـــفة اعتبارية يعني مصـــطلم "شـــركة" أ  شـــخص  (و

 .ذو صفة اعتباريةشخص 

إدارته الفعلي في مركز يكون تعني عبارة "نقل دولي" أ  نقل بســفينة أو طائرة يتولى تشــغيلها مشــروع  (ز

قدة عا لة مت عدا ال االت التي  ،دو غما  ها ل تشــــــ لة في لدو خل ا ماكن تقع دا طائرة بين أ نة أو ال الســــــفي

 .فقط المتعاقدة األخرى

 "مواطن": يعني مصطلم  (حـ

 أ  فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

ــخص  -2 ــفة اعتباريةأ  ش ــركة  ذ  ص ــخاصأو ش ــع من األنظمة النافذة  أش ــتمد ذلك الوض أو جمعية تس

 في دولة متعاقدة.

 يعني مصطلم "السلطة المختصة": ط(

 ة أو ممثله المفوض.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالي -1

 بالنسبة إلى أوكرانيا وزارة المالية األوكرانية أو ممثلها المفوض. -2

لم يرد له تعريف فيها، وما مصطلم عبارة أو فإن أ   ،االتفاقية في أ  وقتهذه دولة متعاقدة تطبيق  عند -2

ــياق  ــالمعنى خالف ذلك، يكون له النص لم يقتض س فيما تلك الدولة  مافي ذلك الوقت بموجب نظ هنفس

ـــــرائب التي تطبق عليها يتعلق ب ـــــريب لألنظمةيرجم أ  معنى طبقا  و ،االتفاقيةهذه الض بقة لتلك ة المطيالض

 للمصطلم وفقا  لألنظمة األخرى لتلك الدولة.للعبارة أو  الدولة على أ  معنى معطى

 



 

 

 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

تلك الدولة  ةنظمأ  شــــخص يخضــــع وفقا  أل م في دولة متعاقدة"ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقي -1

 .خر ذ  طبيعة مماثلةآأو أ  معيار مكان تأســيســه أو أو م ل إدارته إقامته أو ســكنه  ها بســببللضــريبة في

أ  هذه العبارة شـــمل تال  لكن ســـلطاتها الم لية.اإلدارية أو من أقســـامها  اتشـــمل أيضـــا  تلك الدولة أو أي  و

ــــخص خ ــــاش ــــادر في تلك الدولة أو رأس مال ض ــــريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مص ع للض

 موجود فيها.

ــــعه  ،مقيما  في كلتا الدولتين المتعاقدتين( من هذه المادة 1وفقا  ألحكام الفقرة ) فرد كوني عندما -2 فإن وض

 عندئذ يت دد كاآلتي:

فر له ســــــكن دائم في اتو فإن ،هافيفر له ســــــكن دائم اي يتوالتالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة عد ي أ( 

عالقاته الشـــخصـــية فيها مقيما  فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون  ديعفالمتعاقدتين كلتا الدولتين 

 .("ال يوية"واالقتصادية أوثق )مركز المصالم 

فر له ســـكن دائم ا يوية أو لم يتوال هصـــال مها مركز فيالتي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنا  ت ديد الدولة ب(

 .التي فيها سكنه المعتادالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة  ديعف، المتعاقدتين في أ  من الدولتين

يعد أ  منهما، في أو لم يكن له ســـــكن معتاد المتعاقدتين إذا كان له ســـــكن معتاد في كلتا الدولتين   جـ(

 .ن مواطنا  فيهاالتي يكوالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة 

الســــــلطتان  فتســــــو  ،أو لم يكن مواطنا  في أ  منهماالمتعاقدتين إذا كان مواطنا  في كلتا الدولتين  د(

 .الموضوع باالتفاق المشتركالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالمختص

الــدولتين مقيمــا  في كلتــا من هــذه المــادة ( 1وفقــا  ألحكــام الفقرة ) -غير الفرد-شــــــخص مــا  يكونعنــدمــا  -3

 إدارته الفعلي. ها مركزفيفي الدولة التي فقط مقيما   دفإنه يع ،المتعاقدتين

 

 (الخامسةمادة )ال



 

 

 المنشأة الدائمة

ــــــأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذ   -1 ــــــاط من خالله يزاول ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة "المنش نش

ا ا أو جزئي   .المشروع كلي 

 : بصفة خاصةالمنشأة الدائمة" تشمل عبارة " -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرع  (ب

 .كتبم( جـ

 .مصنع (د

 ورشة.  (هـ

 منفذا  للبيع.ستخدم مو( أ  مكان 

 .أو استخراجها الموارد الطبيعيةآخر الستكشاف أ  مكان منجم أو م جر أو  (ز

 

 : تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا   -3

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

 أشهر. ستةلى تزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل 

ســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خالل مويفين أو عاملين آخرين الخدمات االتوفير خدمات بما فيها   (ب

أو  نفســــه لمشــــروعل) األعمال من هذا النوعتســــتمر  أنبشــــرط لكن هذا الغرض، للمشــــروع ايويفهم 

مدة أشهر خالل أ   ستة لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشروع مرتبطل

. اثني عشر  شهرا 

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



 

 

 .لمشروعالتي يملكها االسلع أو البضائع  و عرضأقط لغرض تخزين استخدام التسهيالت ف أ(

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

 .من قبل مشروع آخر معالجةغرض الل فقطلمشروع التي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع ( جـ

 .شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروعغرض مقر ثابت للعمل فقط لاالحتفاظ ب (د

 .للمشروع طبيعة ت ضيرية أو مساعدة  ذآخر  نشاطأ  لقيام بغرض ااالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ل  هـ(

 (هـــــ)أ( إلى )من المذكورة في الفقرات الفرعية  األنشطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط أل  مزيج من  (و

 .مساعدةت ضيرية أو طبيعة  لهمزيج هذا المن ناتج الالثابت للعمل  قرللمشرط أن يكون النشاط الكلي ب

هذا بيع الســــلع أو البضــــائع المملوكة للمشــــروع والمعروضــــة في ســــوق أو معرض م قت بعد إغالق  ز(

 السوق أو المعرض.

الوكيل المتمتع بوضع مستقل غير  -شخص  كان إذا ،من هذه المادة( 2( و )1أحكام الفقرتين ) الرغم منعلى  -5

يه الفقرة ) لذ  تنطبق عل مادة  (6وا هذه ال مل  -من  يابة عن مشــــــروع يع قدة ن عا لة مت لة لتابع في دو لدو

ـــروع  المتعاقدة األخرى، ـــأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  فيما  لديه أن ديعفإن هذا المش منش

 إذا كان هذا الشخص: ،الشخص للمشروع ذلكبه يقوم عمل  أ يتعلق ب

كن هذه تما لم  ،لديه صـــالحية ويمارســـها بشـــكل معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باســـم المشـــروع أ(

من خالل  باشــــرتهاتمت مالتي إذا ومن هذه المادة ( 4في الفقرة ) الواردةمقصــــورة على تلك  األعمال

 أحكام تلك الفقرة. بمقتضىبت للعمل منشأة دائمة الثا هذا المقرمن جعل تال ثابت للعمل  مقر

سلع مثل هذه اللديه ليس أو  ب( شكل معتاد في الدولة المذكورة أوال  بمخزون من ال صالحية لكنه ي تفظ ب

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

تلك مزاولته للعمل في  بسببة في الدولة المتعاقدة األخرى منشأة دائم ةمتعاقد ةولدمشروع ل أن ديعال  -6

ــتقلفقط األخرى  الدولة ــع مس ــار أو وكيل عام بالعمولة أو أ  وكيل آخر ذ  وض ــمس ــرط أن ب ،عن طريق س ش

ـــلوب المعتاد لعملهم ـــخاص باألس ـــة  .يعمل مثل ه الء األش لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرس

ـــبه كامل ـــكل كامل أو ش ـــروع بش ـــمن المعنى يعد فإنه ال  ،للعمل نيابة عن المش ـــتقل ض ـــع مس وكيال  ذا وض



 

 

 المقصود في هذه الفقرة.

في شــركة مقيمة قبل ن كون شــركة مقيمة في دولة متعاقدة تســيطر على شــركة أو مســيطر عليها من إ -7

 ،(غيرهاشــــــأة دائمة أو أو تزاول عمال  في تلك الدولة األخرى )ســــــواء من خالل من ،لدولة المتعاقدة األخرىا

افإن ذلك الواقع في حد ذاته   ركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.من الش ال يجعل أي 

 

 (السادسةمادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

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

يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الدولة المتعاقدة  ،الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى أو اسـتغالل

 األخرى.

ــا  -2 ــة" المعنى الوارد له ــات غير المنقول ــارة "الممتلك ــا  يكون لعب ــنلوفق ــدة التي  امظ ــاق ــة المتع ــدول ــا ال فيه

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

شـــــأنها في والثروة ال يوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزراعة واســـــتغالل الغابات وال قوق التي تطبق 

وحق االنتفــاع بــالممتلكــات غير المنقولــة وال قوق في  ،العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــيالنظــام أحكــام 

ســــــتغالل أو ال ق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية والمصــــــادر االالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل 

 الممتلكات غير المنقولة. منوالطائرات والقوارب السفن  دوال تع ،والموارد الطبيعية األخرى

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

 استغاللها بأ  شكل آخر. أو ،مباشرة أو تأجيرها

وعلى  ،على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشــروعمن هذه المادة ( 3) و( 1تطبق أيضــا  أحكام الفقرتين ) -4

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال



 

 

ـــروع -1 ـــع األربال العائدة لمش ـــريبة في تلك الدولة فقط تخض ـــروع ،تابع لدولة متعاقدة للض ـــر المش  ما لم يباش

، باشر المشروع نشاطا  كالمذكور آنفا   فإنفي الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة فيها.  نشاطا  

أن ينسب  ولكن بالقدر الذ  يمكن ،يجوز فرض الضريبة على أربال المشروع في الدولة المتعاقدة األخرى فإنه

شأة الدائمة)أ( : إلى  ضائع في تلك الدولة األخرى مبيعات أو )ب(  ،تلك المن سلع أو الب سها  يةمن النوعلل نف

ـــــأة الدائمةتباع من خالل تلك  التيتلك ل ةماثلم يةأو من نوع ــــــــــ(  ،المنش ـــــاطات أعمال أخرى تتم أو )جـ نش

المنشــــــأة  تلكزاولها تلتلك التي  ةمماثل يةوعأو من ننفســــــها  يةمزاولتها في تلك الدولة األخرى من النوع

 .الدائمة

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

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

ساس ا شروعا  كان  لويتوقع ت قيقها ألربال التي على أ ستقال  منفردا  وم شطة م شر األن سهايبا شطة أو  نف أن

 مثلمع المشروع الذ  يبصفة مستقلة تماما  ويتعامل  ،أو في يروف مشابهةنفسها مشابهة في الظروف 

 منشأة دائمة له.

غراض أعمال المنشــأة الدائمة بما في عند ت ديد أربال منشــأة دائمة يســمم بخصــم المصــروفات المتكبدة أل  -3

سواء   صروفات التنفيذية واإلدارية العمومية،  شأة الدائمة أو في  تكبدتذلك الم في الدولة التي فيها المن

ــــبة  ــــم بالنس ــــمم بمثل ذلك الخص ما ُدفع غير ، )ت، إن وجد ةلو مدفوعامب ةإلى أيأ  مكان آخر. ولكن ال يس

من قبل المنشــــأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشــــروع أو أل  من مكاتبه  مقابل اســــترداد النفقات الفعلية(

ختراع أو رى مقابل اســـــتخدام حقوق براءات االاألخرى على شـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مماثلة أخ

حقوق أخرى أو على شــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو )فيما عدا حالة المشــــروع 

األموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل ال ي خذ على على شكل دخل من مطالبات الدين  المصرفي(

ل ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( التي غير في االعتبار عند ت ديد أربال المنشأة الدائمة المبالو ) ُت مَّ

ـــروع أو  من قبل ـــاب المكتب الرئيس للمش ـــأة الدائمة على حس أ ٍّ من مكاتبه األخرى على شـــكل تلك المنش

ختراع أو حقوق أخرى، أو على االإتاوات أو رســــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اســــتخدام حقوق براءات 

شكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة، أو )فيما عدا حالة المشروع المصرفي( على شكل 

 مكاتبه األخرى.   رضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أ ٍّ من األموال المق علىدخل من مطالبات الدين 

إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على ت ديد األربال التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي   -4



 

 

كام الفقرة ) فإن أح فة،  ئه المختل ية على أجزا بال المشــــــروع الكل مادة ( 2ألر هذه ال لة من  لدو لك ا ال تمنع ت

متعاقدة من ت ديد األربال التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذ  جرى عليه العرف. غير ال

 أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن ت د  إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

شتمل األربال على بنود للدخل عند -5 صل في مواد أخرىعولجت ما ت شكل منف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي  ب

 تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 



 

 

 (الثامنةمادة )ال

 والجوي النقل البحري

ــع األربال  -1 ــفن مالمت ققة تخض ــغيل س ــريبة فقط في الدولة المتعاقدة أو طائرات ن تش في النقل الدولي للض

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مركزالتي فيها 

 :"طائرات وأ نمن التشغيل الدولي لسفالمت ققة "األربال عبارة تشمل  -2

ـــــفن أو من تأجير المت ققة األربال  أ( ـــــتخدمة في النقل الدولي طائراتس ـــــاس كلي )وقت أو  مس على أس

 .رحلة(

بال  ب( قة األر نة أو المت ق تأجير ســــــفي طاقم أو وقود أو  طائرةمن  لدولي دون  قل ا مة في الن خد مســــــت

 .أخرى تسهيالت

ــــــ( المستخدمة في النقل الدولي  المتعلقة بهامن استخدام أو تأجير ال اويات والمعدات المت ققة ربال األ جـ

 .طائراتلدخل من التشغيل الدولي لسفن أو إلى ابالنسبة  ثانويةوالتي تكون 

متعاقدة في الدولة الواقعا   دفإنه يع ،ب ر  يقع على متن ســفينةنقل إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشــروع  -3

في الدولة المتعاقدة التي واقعا   دفيع ،الموطن هذاوإن لم يوجد مثل  .التي فيها ميناء موطن الســــــفينة

 .م فيها مشغل السفينةقيي

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

 أو وكالة تشغيل دولية.

 

 (التاسعة) مادةال

 المشروعات المشتركة

 :عندما -1

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



 

 

 .ماله المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس

ـــخاص  أو ب( ـــارك األش ـــهم يش ـــرة في أنفس ـــرة أو غير مباش ـــورة مباش ـــروع      رأس مال بص لدولة تابع  مش

 ، أو في إدارته أو السيطرة عليه. األخرىمتعاقدة الدولة لمشروع تابع لوفي متعاقدة 

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

كان من الممكن  أية أربالروعين مســتقلين عن بعضــهما، فإن المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشــ

 ،الشــروط هســبب هذب اه ققيلكنه لم و ،قائمةأ  من المشــروعين لو لم تكن هذه الشــروط  اأن ي ققه

 . للضريبة تبعا  لذلك اأربال هذا المشروع وإخضاعه ضمن اإدراجهيجوز 

روع تابع أربال مشــــ -وأخضــــعتها للضــــريبة وفقا  لذلك-إذا أدرجت دولة متعاقدة ضــــمن أربال مشــــروع تابع لها  -2

المدرجة هذه األربال  كانتو ،األخرىالمتعاقدة للضــــريبة في تلك الدولة أخضــــعت للدولة المتعاقدة األخرى 

شروط تتس شروعين هي ال شروط بين الم شروع التابع للدولة المذكورة أوال  لو كانت ال سها  قق للم التي نف

ء التعديل المناســـــب على مبلو الضـــــريبة إجرا - عندئذ -األخرى  على الدولةف ،تكون بين مشـــــاريع مســـــتقلة

لكالمفروض على  لة.  ت لدو لك ا بال في ت يد واألر يل لت د عد هذا الت ثل  عاة م هذه يتعين مرا كام األخرى ل األح

 ذلك.لمتى دعت الضرورة فيما بينهما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمختص ناتتتشاور السلطو .االتفاقية

 

 (العاشرةمادة )ال

 مأرباح األسه

شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة  -1 سهم التي تدفعها  ضع أربال األ يجوز أن تخ

 األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.

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

ـــــهم  .ألنظمة تلك الدولة وفقا  ولألربال  الدافعة مقيما  في الدولة ولكن إذا كان المالك المنتفع بأربال األس

 :يجب أال تتجاوزفإن الضريبة المفروضة  ،المتعاقدة األخرى

رة مباشــرة قيمة أربال األســهم إذا كان المالك المنتفع يملك بصــومن إجمالي  (%5المائة )خمســة في  أ(

 ( من رأسمال الشركة الدافعة لألربال.%20) المائةنسبة ال تقل عن عشرين في 



 

 

 ( من إجمالي قيمة أربال األسهم في جميع ال االت األخرى.%15المائة )عشر في خمسة  ب(

"االنتفاع"  الدخل من األســهم أو أســهم -كما هي مســتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "أربال األســهم"  -3

ن والتي ال تمثل مطالبات دي - أسهم الم سسين أو ال قوق األخرىالتعدين أو أو أسهم  أو حقوق "االنتفاع"

نفسها، لمعاملة الضريبية خرى التي تخضع لاألالمشاركة كذلك الدخل من حقوق و ،المشاركة في األربال أو -

 .لألربال الشركة الموزعةفيها التي تقيم دخل من األسهم بموجب أنظمة الدولة مثل ال

في دولة  ا  إذا كان المالك المنتفع بأربال األســــــهم مقيممن هذه المادة  (2) و (1) تينرال تنطبق أحكام الفق -4

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

 ،عدة ثابتة فيهاي د  في تلك الدولة األخرى خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاكان أو  ،منشـــأة دائمة فيها

أو القاعدة الدائمة بســـببها أربال األســـهم مرتبطة فعليا  بهذه المنشـــأة  توكانت ملكية األســـهم التي دفع

من هذه االتفاقية ( الرابعة عشــــــرة( أو المادة )الســــــابعةالمادة ) أحكامطبق نالثابتة. في مثل هذه ال الة ت

 وفقا  لل الة.

ال يجوز أن تفرض ف    عاقدة أرباحا  أو دخال  من الدولة المتعاقدة األخرى، إذا حققت شركة مقيمة في دولة مت -5

األخرى أ  ضريبة على أربال األسهم التي تدفعها الشركة إال بقدر ما يدفع من أربال األسهم هذه  تلك الدولة

سببها أربالا إلى مقيم في تلك الدولة سهم مرتبطة األ ألخرى أو بالقدر الذ  تكون فيه الملكية التي تدفع ب

ا ع أربال اضــخإكذلك  يجوز لها الو .األخرى في تلك الدولة موجودةبمنشــأة دائمة أو قاعدة ثابتة  ارتباطا  فعلي 

شركة  ضريبة غير الموزعة ال شركة غير الموزعة لل سهم المدفوعة أو األربال  كانتحتى لو على أربال ال أربال األ

ا مثلتغير الموزعة  ا أو جزئي   األخرى. الدولة  في تلك  ا  ناشئ أو دخال   ا  رباحأ كلي 

 

 (الحادية عشرةمادة )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

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



 

 

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

ي مبلو من إجمال (%10) المائةفي  عشرة الضريبة المفروضةتتجاوز هذه  فيجب أالالدولة المتعاقدة األخرى، 

 الدخل من مطالبات الدين.

الدخل من مطالبات الدين  -كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -3

وبشــكل خاص  ،أربال المدين أم البوســواء لها ال ق في المشــاركة  ،نوع ســواء تم تأمينها برهن أم ال أ من 

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

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

 دين ألغراض هذه المادة.المطالبات 

 ،الك المنتفع من الدخل من مطالبات الدينإذا كان الممن هذه المادة  (2) ( و1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

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

األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة  ي د  في تلك الدولةكان أو  ،الدين من خالل منشأة دائمة فيها

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

سابعةطبق أحكام المادة )نال الة ت تلكالدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل  شرة( أو المادة )ال من ( الرابعة ع

 وفقا  لل الة.هذه االتفاقية 

شئا  في دولة متعاقدة  ديع -5 شخص الدافع عندما يكالدخل من مطالبات الدين نا في تلك الدولة.  ا  مقيمون ال

ــــك ــــع ذل ــــل  وم ــــدخ ــــك ال ــــع ذل ــــدف ــــذ  ي ــــص ال ــــان الشـــــــــخ ــــن إذا ك ــــدي ــــات ال ــــب ــــال ــــط ــــن م  م

شخص سواء كان  - شأة دائمة أو قاعدة  يملك -مقيما  في دولة متعاقدة أم الهذا ال في دولة متعاقدة من

المنشأة ت مل ذلك الدخل هذه تو ،عمن مطالبات الدين المدفوالدخل  نهامالناش  ثابتة مرتبطة بالمديونية 

في الدولة التي فيها المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة  الدخل ناشــــــئا   هذا دعندئذ يع ،الدائمة أو القاعدة الثابتة

 الثابتة.

ســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو ب ،عندما يكون مبلو الدخل من مطالبات الدين -6

ـــــخص  ـــــتتفق المبلو الذ  كان  يزيد على، هذا الدخل دفع عنهي  ذالدين الب فيما يتعلقخر، آبينهما معا  وش س

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

مذكور أخيرا   عا  للضــــــ .المبلو ال ظل خاضــــــ مدفوعات ي ثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائد من ال بة طبقا  في م ري

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكل دولة متعاقدة مع  ةنظمأل



 

 

 (الثانية عشرة)مادة ال

 اواتـاإلت

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

 في تلك الدولة األخرى.

ـــأ فيها مع ذلك، يجوز أن تو -2 ـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنش ـــا  للض ـــع تلك اإلتاوات أيض ة فقا  ألنظموخض

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

 تاوات.من المبلو اإلجمالي لإل (%10) المائةفي  عشرةعلى زيد ت يجب أالالضريبة المفروضة 

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

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

عالمة تجارية، أو تصــميم أو نموذج، أو  ختراع أواأو أفالم أو أشــرطة البا اإلذاعي أو التليفزيوني أو أ  براءة 

 ،تجارية أو علميةأو  ،أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية ،سرية معالجةمخطط، أو تركيبة أو 

 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

ستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها ي د  في تلك الدولةكان أو  ،فيها صية م شخ وكان ال ق  ،األخرى خدمات 

 هذهفي مثل  .المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدفع عنها اإلتاو يتأو الملكية ال

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة( أو )السابعةطبق أحكام المادة )نال الة ت

ان الشـــــخص لك الدولة. ومع ذلك فإذا كمقيم في تدفعها إذا اإلتاوات قد نشـــــأت في دولة متعاقدة  دتع -5

شأة دائمة أو  -مقيما  في دولة متعاقدة أم الكان أسواء  -إلتاواتالذ  يدفع ا يملك في دولة متعاقدة من

لمنشــــــأة الدائمة أو القاعدة اتلك كانت و ،اإلتاواتنها تلك عبها االلتزامات التي تدفع  ا  مرتبطقاعدة ثابتة 

اإلتاوات قد نشــــأت في الدولة التي فيها المنشــــأة هذه  دعندها تع ،اإلتاواتهذه دفع  تت مل عبءالثابتة 

 الدائمة أو القاعدة الثابتة.

معا  وبين هما بســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بين- عندما يكون مبلو اإلتاوات -6



 

 

مبلو الذ  كان اليزيد على لها،  المعلومات التي يدفع مقابل أو أو ال ق فيما يتعلق باالســتخدام -شــخص آخر

فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط  ،العالقة تلكوالمالك المنتفع في غياب  ةعليه الجهة الدافعســــــتتفق 

 . في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــعا  للضــريبة طبقا  وعلى المبلو المذكور أخيرا 

 ألخرى لهذه االتفاقية.مع وجوب مراعاة األحكام ا ،م كل دولة متعاقدةالنظ

 

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

بال -1 قمتال األر قدة ل ة ق عا لة مت لةمن مقيم في دو كات غير منقو ية ممتل قل ملك مذكورة ،ن مادة  ال في ال

للضــــريبة في تلك تخضــــع يجوز أن  ،في الدولة المتعاقدة األخرى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  (الســــادســــة)

 ة األخرى.الدول

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

قدة األخرى عا لة المت لدو قدة في ا عا لة مت لدو جة أو  ،مشــــــروع تابع  نات كات منقولة ال ية ممتل قل ملك من ن

صية الدولة المتعاقدة األخرى ألفي فرة لمقيم من دولة متعاقدة امتعلقة بقاعدة ثابتة متو شخ داء خدمات 

ستقلة بما  شأة الدائمة )بمفردها أو مع كهذه المثل ذلك األربال من نقل ملكية في م شروع( أو اممن ل الم

 األخرى.المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة  تخضعيجوز أن  ؛مثل هذه القاعدة الثابتة

و من نقل ملكية ممتلكات منقولة أ ،عمل في النقل الدوليتئرات من نقل ملكية سـفن أو طاالناتجة األربال  -3

للضــريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز تخضــع  ،الطائرات وأمتعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن 

 للمشروع. اإلدارة الفعلي

ـــهم من نقل ملكية  األربال الناتجةفإن ( من هذه المادة، 2أحكام الفقرة )على الرغم من  -4 ـــة أس في تمثل حص

 شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.رأسمال 

للضــــريبة فقط في تخضــــع تلك المشــــار إليها في الفقرات الســــابقة  غيرمن نقل أ  ملكية المت ققة األربال  -5

 م فيها ناقل الملكية.يالدولة المتعاقدة التي يق



 

 

 

 (الرابعة عشرةمادة )ال

 مات الشخصية المستقلةالخد

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

ـــتقلة  ـــع  -مس ـــريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا يخض ـــع  حيا يجوز أنالتالية،  أ  من ال االتللض مثل يخض

 :ريبة في الدولة المتعاقدة األخرىهذا الدخل أيضا  للض

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

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

 إلى تلك القاعدة الثابتة.

ـــل  مددلأو  لمدةألخرى في الدولة المتعاقدة اكان موجودا  إذا   ب(  (183)على في مجموعها أو تزيد إلى تص

فإن مقدار  ،ال الة تلكفي  .الســنة المالية المعنيةثني عشــر شــهرا  تبدأ أو تنتهي في أ  مدة ايوما  في 

ـــطمفقط الدخل المت قق  ـــريبة في الدولة  ،الم داة في تلك الدولة األخرى تهن أنش ـــع للض يجوز أن يخض

 .األخرى

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

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

 وأطباء األسنان والم اسبون. ،والمعماريون

 

 (الخامسة عشرةمادة )ال

 خصية غير المستقلةالخدمات الش

 ل اديةا) ( والعشــرون( و)التاســعة عشــرة) ( والثامنة عشــرة) ( والســادســة عشــرة)مع مراعاة أحكام المواد  -1

التي يكتســـــبها مقيم في األخرى فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة  ،من هذه االتفاقية (والعشـــــرون

ــريب -فيما يتعلق بوييفة  -دولة متعاقدة  ــع للض ما لم تتم مزاولتها في الدولة  ،في تلك الدولةفقط ة تخض

قدة األخرى عا قدة األخرى ذافإ ،المت عا لة المت لدو ها في ا مت مزاولت ف ت كا هذه الم ثل  ت آيجوز أن تخضــــــع م

 في تلك الدولة األخرى.للضريبة المكتسبة 



 

 

 -في دولة متعاقدة  مقيمالتي يكتســــــبها ت آفإن المكاف ،المادةمن هذه  (1أحكام الفقرة ) الرغم منعلى  -2

في الدولة المذكورة فقط تخضــع للضــريبة  - في الدولة المتعاقدة األخرىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوييفة 

 :في ال الة التاليةأوال  

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

 .السنة المالية المعنيةرا  تبدأ أو تنتهي في ثني عشر شهمدة ا

 أو نيابة عنه. غير مقيم في الدولة األخرى أن يدفع المكافآت صاحب عملو  ب(

 عمل في الدولة األخرى.يملكها صاحب ها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تت مل قدت آالمكاف ال تكونأو  جـ(

ت المكتسبة فيما يتعلق بوييفة تمارس على آالمكاف فإن، الرغم من األحكام السابقة في هذه المادةعلى  -3

أو على متن قارب يعمل في النقل بالممرات المائية الداخلية  في النقل الدولي تعملمتن ســـــفينة أو طائرة 

 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.يجوز أن تخضع 

 

 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب

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

ـــــوا   ـــــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى إدارةمجلس  فيعض ـــــاعها  ،ش ـــــريبة في تلك الدولة يجوز إخض للض

 األخرى.

 

 (السابعة عشرةمادة )ال

 نون والرياضيوالفنان

فإن الدخل الذ   ،تفاقيةمن هذه اال (الخامســــــة عشــــــرة) و (الرابعة عشــــــرة)الرغم من أحكام المادتين على  -1

أو التليفزيون أو بصــفته  اإلذاعةالمســرل أو الســينما أو في بصــفته فنانا   -يكتســبه مقيم في دولة متعاقدة 



 

 

ـــيا   ـــيقيا  أو رياض ـــها في الد - موس ـــية التي يمارس ـــخص ـــطته الش ـــاعه  ،ولة المتعاقدة األخرىمن أنش يجوز إخض

 للضريبة في تلك الدولة األخرى.

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

 (الرابعة عشرة) ( والسابعة)الرغم من أحكام المواد على فإن ذلك الدخل و ،الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر

فيها مزاولة  تيجوز إخضــاعه للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي تمتفاقية االمن هذه  (الخامســة عشــرة) و

 .لتلك األنشطة الفنان أو الرياضي

وفقا  لما  -في الدولة المتعاقدة األخرى يمارســهامقيم في دولة متعاقدة من أنشــطة الدخل الذ  يكتســبه  -3

كانت إذا في تلك الدولة المتعاقدة األخرى من الضـــــريبة يعفى  -ه المادة ( من هذ2( و )1في الفقرتين ) ورد

االدولة المتعاقدة األخرى مدعومة تلك لالزيارة  من الدولة المتعاقدة عامة بأموال  أســــــاسبشــــــكل أو  كلي 

بين ق اتفاوفقا  التفاقية ثقافية أو  متت ســــلطتها الم لية أو أو ســــياســــيةالأحد أقســــامها  أوال  أوالمذكورة 

 حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

كام -1 عاة أح مادة ) ( من2الفقرة ) مع مرا عة عشــــــرةال تاســــــ ية( ال فاق هذه االت عد  ،من  قا ــــــات الت عاش فإن م

ط فقتخضع للضريبة  ،سابقة خدمةالتي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل  المشابهةاألخرى والمكافآت 

 .في تلك الدولة

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

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

 الدولة.في تلك فقط تخضع للضريبة  -سلطتها الم لية 

 

 (التاسعة عشرةمادة )ال



 

 

 الخدمات الحكومية

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

القســـــم أو خدمات أداها لتلك الدولة أو ب فيما يتعلقأو ســـــلطتها الم لية لفرد اإلدارية أحد أقســـــامها 

 تلك الدولة. فيفقط يبة خضع للضرت ،السلطة

شابهة هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى مثل فإن مع ذلك و  ب( ضريبة الم ضع لل في الدولة فقط تخ

 :كذلكوالخدمات في تلك الدولة األخرى وكان الفرد مقيما  في تلك الدولة أديت المتعاقدة األخرى إذا 

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات.ألداء لدولة فقط لم يصبم مقيما  في تلك اأو  (2

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

يخضـــع للضـــريبة ،  ةســـلطالأو القســـم فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو لســـلطتها الم لية 

 في تلك الدولة.فقط 

إذا كان الفرد  في الدولة المتعاقدة األخرىفقط اعد هذا يخضــــــع للضــــــريبة مع ذلك فإن معاش التقو ب(

 في تلك الدولة األخرى. مواطنا  ومقيما  

من هذه  (الثامنة عشــرة) ( والســابعة عشــرةو ) (الســادســة عشــرة) ( والخامســة عشــرة)طبق أحكام المواد نت -3

أديت بخدمات  فيما يتعلقومعاشــات التقاعد  ،المشــابهة والمكافآت األخرى ،على الرواتب واألجوراالتفاقية 

 أو سلطتها الم لية.اإلدارية بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها ومرتبطة 

 

 (العشرونالمادة )

 الطالب

يكون أو كان مباشــــرة قبل زيارة دولة متعاقدة  حرفيالمدفوعات التي يتســــلمها طالب أو متدرب مهني أو  -1

تعليمه أو تدريبه، هذه ألجل فقط في الدولة المذكورة أوال  ويمكا  ،تعاقدة األخرىمقيما  في الدولة الم

أن تكون هذه  بشرطه ال تخضع للضريبة في تلك الدولة، المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريب



 

 

 تلك الدولة.       المدفوعات ناشئة من مصادر خارج 

 متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان مباشــــرة قبل زيارة دولة متعاقدةالمدفوعات التي يتســــلمها طالب أو  -2

قدة األخرى  عا لة المت لدو ما  في ا كا مقي مذكورة أوال  ويم قدة ال عا لة المت لدو جل فقط في ا مه أو أل تعلي

ـــريبة ال تخ ،في تلك الدولة المتعاقدة األخرىأديت خدمات فيما يتعلق بمكافأة  تمثلوالتي ، تدريبه ـــع للض ض

لة األخرىفي ت لدو يب بشــــــرط، لك ا تدر طة بالتعليم أو ال خدمات مرتب وتكون ضــــــرورية ألغراض  ،أن تكون ال

 .المعيشة

 (الحادية والعشرونمادة )ال

 المعلمون والباحثون

باشــــــرة  (أو يكون)، الذ  كان يعفى الفرد - 1 عاقدةم بل زيارته دولة مت عاقدة ق ما  في الدولة المت  ، األخرى مقي

 م ســــــســــــة تعليمية ، أو أ  أو المدارس     ،  ، أو الكليات على دعوة من إحدى الجامعات بناء  ،  ذ  يزوروال

تلك الدولة المذكورة  - أوال   المذكورة الدولة المتعاقدة الســـــلطة المختصـــــة فيتعترف بها  - مماثلة أخرى

ـــــنواتعلى لمدة ال تزيد أوال   ـــــة  ماكليهالتدريس أو إجراء الب وث أو ألجل ، فقط ثالث س ـــــس في تلك الم س

ية قدة يعفى  ،التعليم عا لة المت لدو لك ا بة في ت مذكورة أوال  من الضــــــري فأة على  ال كا تدريس أو أ  م من ال

 الب وث.

كام الفقرة ) -2 هذا الب ا من الف1ال تنطبق أح ثل  كان م خل من الب ا إذا  لد مادة على ا هذه ال رد لغير ( من 

ا، المصل ة العامة   ألجل منفعة خاصة لشخص أو ألشخاص معينين.    يسأو بشكل رئ لكن كلي 

 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

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

 .أينما كان منش هافي تلك الدولة فقط 

كام الفقرة )نال ت -2 هذه ال( 1طبق أح لعلى مادة من  خل ا لة غير  -د كات غير المنقو خل من الممتل لد م ددة الا

م  كانإذا  -من هذه االتفاقية (الســــــادســــــة( من المادة )2في الفقرة ) في دولة  مقيما  الدخل  ذلكمتســــــل 

ــأة دائمة فيها، أو ي د  في تلك الدولة ويمارس متعاقدة  عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منش



 

 

 من أجلهاويكون ال ق أو الممتلكات التي يدفع  ،خدمات شـــــخصـــــية مســـــتقلة من قاعدة ثابتة فيهااألخرى 

ا ةالدخل مرتبط تطبق أحكام المادة  ،ال الة هذههذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل ب فعلي 

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرةالمادة ) وأ( السابعة)

 

 (الثالثة والعشرون)مادة ال

 رأس المال

لة -1 كات غير منقو ثل بممتل مال المم هو رأس ال ــــــار إلي مادة ) االمش ــــــةفي ال ــــــادس ية ( الس فاق هذه االت من 

يجوز أن يخضع للضريبة في تلك  ،في الدولة المتعاقدة األخرىويمكا المملوك لمقيم في دولة متعاقدة و

 الدولة األخرى.

ــكل جزءا  من ممتلكات ي الذ منقولة  رأس المال الممثل بممتلكات -2 ــاطش ــروع  نش ــأة دائمة يملكها مش منش

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

ــــتقلةفي الدولة المتعاقدة األخرى أللمقيم في دولة متعاقدة  ــــية مس ــــخص ــــع  ،داء خدمات ش يجوز أن يخض

 يبة في تلك الدولة األخرى.للضر

سفن أو طائرات رأس المال الممثل  -3 شغب شغيل تبممتلكات منقولة تأو الممثل  ،في النقل الدوليل ت علق بت

اإلدارة الفعلي  مقرفيها يخضــــــع للضــــــريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي  ،هذه الســــــفن والطائراتمثل 

 للمشروع.

 .المتعاقدة في تلك الدولةفقط  ال مقيم في دولة متعاقدة للضريبةم العناصر األخرى لرأس تخضع جميع -4

 

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

قدة دخال  أو  -1 عا لة مت لذ  مال  رأس لكمتإذا اكتســــــب مقيم في دو كام وا قا  ألح هذه            يجوز وف

 : الدولة المذكورة أوال  يتعين على فإنه  ، قدة األخرىأن يخضع للضريبة في الدولة المتعا ،االتفاقية

ـــريبة الدخل المدفوعة في  أ( ـــاويا  لض ـــريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا  مس ـــم من الض تلك الدولة أن تخص



 

 

 .األخرى

تلك مبلغا  مســـاويا  لضـــريبة رأس المال المدفوعة في  ،على رأس مال ذلك المقيم أن تخصـــم من الضـــريبة  ب(

 .خرىالدولة األ

ذلك الجزء من ضـــريبة الدخل أو ضـــريبة رأس المال،  -لتين اال  في كلتا -ال يجوز أن يتجاوز الخصـــم  ،ومع ذلك

سوب صم، المن سب قبل الخ ضريبة في رإلى الدخل أو  ،وفقا  لل الة ،كما هو م ت ضع لل أس المال الذ  قد يخ

 .تلك الدولة األخرى

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

 لمواطنين السعوديين.بة إلى ابالنس الزكاة

 

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

له بالنســـبة  (أو ســـوف ت د )ت د  أو كلتيهما شـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين ل عندما يتبين -1

ـــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقيةإلى ف ـــرف النظر عن  - يمكنه ،رض ض ـــائلبص ـــوص  وس المعالجة المنص

لدولة التي يقيم التابعة لعلى السلطة المختصة  تهأن يعرض قضي -الم لية لتلك الدولتين األنظمةعليها في 

        أحكام خالف تفرض ضريبة  عرض القضية خالل ثالث سنوات من أول إشعار باإلجراء الذ  أدى إلى جبيوفيها. 

 هذه االتفاقية.

على التوصــل  قادرة إذا لم تكن هي نفســهاو ،مســو لها أن االعتراض  اإذا بد ، على الســلطة المختصــة يتعين -2

ـــعال ،إلى حل مرٍض  ـــويةإلى  يس ـــية  تس ـــة  عنالقض ـــلطة المختص الدولة في طريق االتفاق المتبادل مع الس

اتفاق يتم التوصـــل إليه وينفذ أ  هذه االتفاقية. التي تخالف أحكام  ضـــريبةالفرض  تجنبلالمتعاقدة األخرى 

 .للدولتين المتعاقدتينالم لية  األنظمةفي  ةدوار ةزمني ودأ  حدمن م غرالب

فيما عن طريق االتفاق المتبادل  يافي الدولتين المتعاقدتين أن تســــــع ينتالســــــلطتين المختصــــــعلى  يتعين -3

صعوبتذلإلى  بينهما شك  ةيل أ   شأ يأو  سير هذه االتفاقية ا  تعلقمن شاورا أو تطبيقها بتف ضا  أن تت . ويجوز أي



 

 

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

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

 السابقة.قرات الف

ـــلطت -5 ـــ ينيجوز للس ـــلوب أن تقررا  متبادل اتفاقبفي الدولتين المتعاقدتين تين المختص ـــباألس لتطبيق  المناس

 كي ي صــلوا فيمتعاقدة الدولة الفي خضــع لها المقيمون يالمتطلبات التي  خاصــةبصــفة و ،هذه االتفاقية

 في هذه االتفاقية.ليه المنصوص عالضريبي أو اإلعفاء خلي التالدولة األخرى على 

 



 

 

 (السادسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلومات

ص -1 سلطتين المخت ضرورية، في الدولتين المتعاقدتين تبادل  ينتيتعين على ال لتنفيذ أحكام سواء  المعلومات ال

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

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

تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها ســــــرية  ةتعامل أ  معلومو. ( من هذه االتفاقيةاألولىالتقيد بالمادة )

ــــها  طريقةالب ــــل تالتي المعلومات  التي تعامل بهانفس ــــف ال يجوز و ،وفقا  ألنظمتها الم ليةعليها  ص الكش

ــــلطات )بما في ذلك الم اكم واألجهزة اإلدارية( المعنيين بالربإال عنها  ــــخاص أو الس ــــيل أو  طلألش أو الت ص

 يســتخدموال  .االتفاقية فيما يتعلق بالضــرائب التي تغطيها هذه عتراضاال ت ديدوى أو ادعالالتنفيذ أو إقامة 

ــخاص أو ال ــلطات ه الء األش ــف  ،لهذه األغراض فقطإال المعلومات تلك س المعلومات هذه ويجوز لهم كش

 م كمة عامة أو في أحكام قضائية.داوالت في م

 : بما يلي    بما ي د  إلى إلزام دولة متعاقدةمن هذه المادة ( 1ال يجوز بأ  حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

مارســــــات اإلدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة لماوتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة  أ(

 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.الدولة 

ـــــــ( األســرار التجارية أو  أو الصــناعة وأاألعمال  وأتعلق بالتجارة يمعلومات من شــأنها كشــف أ  ســر تقديم  جـ

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

 

 (السابعة والعشرونادة )ـالم

 ةـاصـام خـأحك

شرةالمواد )تناولته الذ  يعفى الدخل    شرة( و )العا شرة( و )ال ادية ع   والذمن هذه االتفاقية ( الثالثة ع



 

 

ــبه حكومة دولة متعاقدة  ــبة إلى )بما في ذلك في الدولة المتعاقدة األخرى تكتس البنك الوطني األوكراني بالنس

أو الكيانات م ســســات الم ســســة النقد العربي الســعود  بالنســبة إلى المملكة العربية الســعودية ووأوكرانيا 

االمملوكــة المــاليــة  بين آخر يتم االتفــاق عليــه من وقــت إلى  لمــا وفقــا  من أ  من الــدولتين المتعــاقــدتين  كليــ 

 السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين( من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

 

 (الثامنة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون  وأألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية  الممنوحة االمتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

 

 (التاسعة والعشرونمادة )ال

 أحكام متنوعة

ــــريبي  نظمةفي هذه االتفاقية ما ي ثر على تطبيق األ ليس   ــــريبي أو التجنب الض الم لية لمنع التهرب الض

ن العمليات بين مشــاريع دولة متعاقدة ومشــاريع في الدولة أو الخصــومات الناشــئة م د المصــاريفالخاصــة بت دي

سالمتعاقدة األخرى، إذا كان الغ شاريع أو العمليات بينها هو رض الرئيس أو أحد األغراض الرئي شاء هذه الم ة من إن

 دونها.هذه االتفاقية ال تتوافر من  ال صول على مزايا بموجب

 (الثالثونادة )ـالم

 اذــفـالن

قدة األخرى كل  بلوت -1 عا لة المت لدو قدة ا عا لة مت يا  دو يةع-خط ماســــــ لدبلو مال  - ن طريق القنوات ا باســــــتك

صبمو. حيز النفاذ هذه االتفاقيةلدخول  الالزمةالم لية  اإلجراءات اليوم األول من  فينافذة هذه االتفاقية  ت

 األخير. اإلبال  تلقيفيه  تمالذ  تالي للشهر الشهر الثاني ال

 :نافذة أحكام هذه االتفاقية تصبم -2



 

 

األول من اليوم  (أو بعد)المبالو المدفوعة في  عند المنبع، علىلضــــــرائب المســــــتقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ الذ  يلي يناير شهر 

الذ  يناير شهر اليوم األول من  (أو بعد)دأ في التي تب عن السنوات الضريبيةاألخرى فيما يتعلق بالضرائب  ب(

 االتفاقية نافذة.هذه لتاريخ الذ  تصبم فيه ا يلي

 (الحادية والثالثونمادة )ال

 اءـاإلنه

مدة غير م ددة، ويجوز أل  -1 فذة المفعول ل نا ية  فاق هذه االت ظل  هات هاء قدتين إن عا لدولتين المت ، من   من ا

ر خطي باإلنهاء قبل ســـــتة أشـــــهر على األقل من نهاية أ  عام خالل القنوات الدبلوماســـــية، بموجب إشـــــعا

 الخمس من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.مدة السنوات ميالد  يبدأ بعد انتهاء 

 :تتوقف عن التطبيق االتفاقيةهذه فإن  الة مثل هذه الفي  -2

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

 .إشعار إنهاء االتفاقيةتم فيها تقديم 

 فيها قدمضــرائب األخرى عن الســنوات الضــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســنة الميالدية التي الب ما يتعلقفي ب(

 .إشعار إنهاء االتفاقية

 

 .يع هذه االتفاقيةبتوق، المفوضان حسب األصول الموقعان أدناه ، قام  ، إثباتا  لذلك

 

ــــــــ1432شـــوال  4بتاريخ  كييفحررت في        العربية باللغات  نمن نســـختين أصـــليتي م2011ســـبتمبر  2الموافق  هـ

صوص ،واإلنجليزية األوكرانيةو ساوية ال جية وجميع الن  اإلنجليز  النصب يعتداالختالف في التفسير  في حالةو . مت

. 

 

 



 

 

 بـروتـوكــول

 

لتجنب االزدواج الضريبي وحكومة أوكرانيا المملكة العربية السعودية حكومة  ل ظة توقيع االتفاقية بين

تكون أن  ن أدناه علىلمال ، وافق الموقعارأس اعلى ضرائب على الدخل وفي شأن الولمنع التهرب الضريبي 

ا األحكام   . التفاقيةا ال يتجزأ مناآلتية جزء 

ا تفاقيةالمفهوم أن عبارة "مركز اإلدارة الفعلي" وفقا  لإلمن  -1 إدارة المشروع  تعني المكان الذ  تتم فيه فعلي 

شأن السياسات المهمة الضرورية توى في تخاذ القرارات على أعلى مسوالسيطرة عليه أو المكان الذ  يتم فيه ا

 إلدارة الشركة.

مصطلم "مقيم في دولة متعاقدة"، يشمل أيضا  فإن من االتفاقية  (الرابعة( من المادة )1باإلشارة إلى الفقرة ) -2

بشكل عام من الضرائب ع أو غير خاضنظمة دولة متعاقدة ومعفى أل وفقا  الشخص ذا الصفة االعتبارية الم سس 

 إما: تلك الدولة في تلك الدولة وقائم ومستمر في

 أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.خير  لغرض  أ(

 أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لمويفين. ب(

 من االتفاقية: (السابعةباإلشارة إلى المادة ) -3

كام األخرى  أ( قدتين من  فإن ،بالرغم من األح عا لدولتين المت حدى ا ها مشــــــروع في إ مال التي ي قق بال األع أر

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

ــ ــطة أخرى تمارس ــدير على أنش ــأة دائمةعقود التص ل فإن الدخ ،في الدولة المتعاقدة األخرىموجودة  ها منش

 المكتسب من مثل تلك األنشطة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.

الدخل المت قق من التصنيع والتجارة واألعمال مثل  تجار ،من أ  نشاط ربم أ   تشمل عبارة "أربال األعمال" ب(



 

 

الشخصية  المصرفية )البنكية(، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات

 ات الشخصية التي ي ديها فرد سواء  المنقولة والملموسة. وال تشمل هذه العبارة الدخل المت قق من الخدم

 بصفته مويفا  أو ي ديها بصفة مستقلة.

 تطبق كل دولة متعاقدة نظامها الم لي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.جـ( 

 . بتوقيع هذا البرتوكول، حسب األصول المفوضان الموقعان أدناه ، قام  ،إثباتا  لذلك     

 

ــــوال  4بتاريخ  كييففي حرر       ـــــــــ1432ش ــــبتمبر  2الموافق  هـ ــــليتين باللغات العربية  م2011س ــــختين أص من نس

 االختالف في التفسـير يعتد بالنص اإلنجليز  في حالةو ،وجميع النصـوص متسـاوية ال جية ،واإلنجليزيةواألوكرانية 

.   


