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 اتفــاقيـــة

 بين

 حكومة المملكة العربية السعودية

 و

 الشعبية الديمقراطيةحكومة الجمهورية الجزائرية 

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

 على الدخل وعلى رأس المال في شأن الضرائب

 

  



 

 

 

 حكومة المملكة العربية السعوديةإن 

 و

 الشعبية الديمقراطية حكومة الجمهورية الجزائرية

رغبًة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 

 وعلى رأس المال ،قد إتفقتا على ما يلي:

 

 األولىمادة ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 

 الثانيةمادة ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

كو دولة متعاقدة أو  ةصــل مرأس المال المفروضــة لضــرا ا على تطبق هذه االتفاقية على ضــرا ا الد و و -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفأو سلطاتها الم لية ب اإلدارية أقسامها

على إجمالي و ،وضــة على إجمالي الد ورالضــرا ا المف جميعالد و وعلى رأس المال من الضــرا ا على  دتع -2



 

 

التصــرف  منالناتجة  مكاســاالضــرا ا على ال هاأو على عناصــر الد و أو عناصــر رأس المال بما في ،رأس المال

 قيمة رأس المال. ارتفاعالضرا ا على وملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة  في

 : التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكو  اص هي  اليةا ا الالضر -3

 

 

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: (أ

 الزكاة. -

 ضريبة الد و بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.  -

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

 ة:الشعبي الديمقراطيةبالنسبة إلى الجمهورية الجزا رية  (ب

 الضريبة  على الد و اإلجمالي. -

 الضريبة على أرباح الشركات . -

 الضريبة على أرباح المناجم. -

 الرسم على النشاط المهني . -

 الضريبة على األمالك . -

 الرسم على الد و البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج. اإلتاوة و -

 .الجزا رية" ( ) يشار إليها فيما بعد بـ " الضريبة

 



 

 

ها أي من الدولتين ضرتفالتي مماثلة أو مشابهة في جوهرها  يبةاالتفاقية أيضًا على أي ضرهذه  أحكامطبق ت -4

تبلغ كو ســـــلطة نها. ومإضـــــافة إلى الضـــــرا ا ال الية أو بداًل  ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةالمتعاقدتين 

 الضريبية. تهاالتي أد لت على أنظم يةالجوهربالتغييرات السلطة األ رى الدولتين المتعاقدتين مختصة في 

 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف

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

ويشمو المناطق الواقعة ، يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية  (أ

مارس المملك قات  ارج المياه اإلقليمية التي ت ية الســــــعودية على مياهها وقاع ب رها والطب ة العرب

 الواقعة ت ت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والوالية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

الشــــــعبية. و بالمعنى الجغرافي يعني إقليم  الديمقراطيةيعني مصــــــطلح " الجزا ر"، الجمهورية الجزا رية ب( 

، من المناطق التي  او ما وراءه ةاإلقليميمياه الالشعبية بما في ذلك  الديمقراطية الجمهورية الجزا رية

وفقا للقانون الدولي و/أو التشــريع الوطني  -    الشــعبية الديمقراطيةتمارس عليها الجمهورية الجزا رية 

ر و باطن أرضــها قوانينها أو حقوق الســيادة في ميدان التنقيا واســتغالل الموارد الطبيعية لقعر الب ا -

 ومياهها الفوقية.

الجمهورية أو المملكة العربية الســــعودية ، و "الدولة المتعاقدة األ رى""دولة متعاقدة"  اتتعني عبار جــــــــــ(

 .النص سياق هيقتضي ب سا ما، الشعبية  الديمقراطيةالجزا رية 

في ذلك الدولة  بما  ر من األشــــخاصآ كيانشــــركة أو أي أو أي فرد، أي مصــــطلح "شــــخص"  شــــموي د(



 

 

 .الم لية هاسلطاتأقسامها اإلدارية أو و

 ةعتباريذو صفة اكيان يعامو على أنه شخص أي أو ذي صفة اعتبارية يعني مصطلح "شركة" أي شخص  هـ(

 .ألغراض الضريبة

"مشــــــروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقدة األ رى" على التوالي  اعبارتعني ت و(

 .الدولة المتعاقدة األ رىفي يباشره مقيم  اً دولة متعاقدة ومشروعفي يباشره مقيم  اً عمشرو

إدارته الفعلي في يكون مركز تعني عبارة "نقو دولي" أي نقو بســفينة أو طا رة يتولى تشــغيلها مشــروع  (ز

و الدولة فيها الســــــفينة أو الطا رة بين أماكن تقع دا تشــــــغو ما عدا ال االت التي  ،دولة متعاقدة

 .فقط المتعاقدة األ رى

 : يعني مصطلح "مواطن"( حـ

 أي فرد حا ز على جنسية دولة متعاقدة. -1

أو جمعية تســـتمد ذلك الوضـــع من األنظمة النافذة في دولة  تضـــامنأو شـــركة  معنويأي شـــخص  -2

 متعاقدة.

 "السلطة المختصة":تعني عبارة  ط(

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

 الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المر ص له. الديمقراطيةبالنسبة إلى الجمهورية الجزا رية  -2

مصــــــطلح عبارة أو فإن أي ، االتفاقية في أي وقت من قبو دولة متعاقدة هذه دولة متعاقدة تطبيق  عند -2

في ذلك الوقت  هنفســــــالمعنى  الف ذلك، يكون له النص ه تعريف فيها، وما لم يقتض ســــــياق لم يرد ل



 

 

يرجح أي معنى و ،االتفاقيةهذه الضرا ا التي تطبق عليها فيما يتعلق بالمتعاقدة م تلك الدولة ابموجا نظ

للمصـــطلح وفقًا  للعبارة أو ىعلى أي معنى معطالمتعاقدة ة المطبقة لتلك الدولة يالضـــريب لألنظمةطبقًا 

 .المتعاقدة تلك الدولة المطبقة في لألنظمة األ رى

 

 

 الرابعةمادة ال

 مـمقيـال

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

مكان تأسيسه أو أو إقامته أو سكنه  ها بسباللضريبة فيالمتعاقدة م تلك الدولة اأي شخص يخضع وفقًا لنظ )أ(

من أقســـامها  اً أو أيالمتعاقدة تشـــمو أيضـــًا تلك الدولة كما  . ر ذي طبيعة مماثلةآته أو أي معيار م و إدار

 سلطاتها الم لية.اإلدارية أو 

قا م وتلك الدولة في  أو غير  اضع للضريبة يمعفودولة متعاقدة نظمة وفقًا ألمؤسس  قانوني)ب( أي شخص 

 إما:ومستمر فيها 

 .مماثوآ ر تعليمي أو علمي أو أي غرض  أو ي ير أو ينيال صر لغرض د سبيوعلى  -1

 لموظفين.لمماثلة أ رى منافع أو  يةمعاشات تقاعد وفيرأو لت -2

فيما يتعلق فقط بالد و من المتعاقدة ضــــع للضــــريبة في تلك الدولة اأي شــــخص  هذه العبارة شــــمو تال  لكن

 أو رأس مال موجود فيها. المتعاقدة مصادر في تلك الدولة



 

 

مقيمًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضــــــعه من هذه المادة  (1)وفقًا ألحكام الفقرة  فرد كوني عندما -2

 عند ذ يت دد كاآلتي:

فر له ســكن دا م في كلتا اتو فإن ،هافيفر له ســكن دا م االتي يتوالمتعاقدة مقيمًا فقط في الدولة  ديع (أ

لدولتين  لدولة المتعاقدة التي تكون مقيمًا فقط في  ديعفالمتعاقدتين ا ية فيها ا عالقاته الشــــــخصــــــ

 .("ال يوية"واالقتصادية أوثق )مركز المصالح 

له ســــــكن        فراال يوية أو لم يتو هصــــــال مها مركز فيالتي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنًا ت ديد الدولة (ب

 .التي فيها سكنه المعتاددة المتعاقمقيمًا فقط في الدولة  د، يعالمتعاقدتين دا م في أي من الدولتين

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

   .التي يكون مواطنًا فيهاالمتعاقدة مقيمًا فقط في الدولة 

تســــــوي الســــــلطتان  ،اأو لم يكن مواطنًا في أي منهمالمتعاقدتين إذا كان مواطنًا في كلتا الدولتين  د( 

 .الموضوع باالتفاق المشتركالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالمختص

مقيمــًا في كلتــا الــدولتين من هــذه المــادة  (1)وفقــًا ألحكــام الفقرة  - غير الفرد -شــــــخص مــا  عنــدمــا يعــد -3

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

 

 لخامسةامادة ال

 المنشأة الدائمة

شأة الدا مة" المقر الثابت للعمو الذي يتم من  الله مزاولة نشاط  -1 ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة "المن

 المشروع كليًا أو جز يًا.



 

 

 :ة اص صفةتشمو عبارة "المنشأة الدا مة" ب -2

 .اإلدارةركز م (أ

 .فرع( ب

 .كتام( جـ

 .مصنع (د

 ورشة. (هـ

 ان الستخراج الموارد الطبيعية.أي مك (و

 تشمو عبارة "المنشأة الدا مة" أيضًا: -3

يســتمر أن  بشــرطلكن  ،إشــرافية متعلقة بها أعماالً أو  ،جميع أو تركياتو مشــروع ، أموقع بناء أو إنشــاء (أ

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

ســــــتشــــــارية من قبو مشــــــروع من  الل موظفين أو عاملين آ رين الخدمات االتوفير  دمات بما فيها   (ب

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

متقطعة تزيد عن ســتة أشــهر في فترة إثني أو متصــلة  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشــروع مرتبطل

 .( شهرًا 12عشر )

 :"المنشأة الدا مة"بارة عال تشمو  ،األحكام السابقة في هذه المادة ى الرغم منعل -4

 .لمشروعالتي يملكها االسلع أو البضا ع  و عرضأاستخدام التسهيالت فقط لغرض تخزين  أ(

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



 

 

لغرض المعالجة من قبو مشـــروع فقط لمشـــروع التي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من الســـلع أو البضـــا ع  (جـ

 .آ ر

 .االحتفاظ بمقر ثابت للعمو فقط لغرض شراء سلع أو بضا ع أو جمع معلومات للمشروع (د

 أو مســـــاعدة         طبيعة ت ضـــــيرية  يذآ ر  نشـــــاطأي القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعمو فقط لغرض  هـ(

 .للمشروع

)أ( إلى من    المذكورة في الفقرات الفرعية  األنشــــــطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمو فقط ألي مزيج من  (و

طبيعة  لهمزيج هذا الن مناتج الالثابت للعمو  قرللمشرط أن يكون النشاط الكلي بمن هذه الفقرة ، ( هـ)

 .مساعدةت ضيرية أو 

 

هذا مملوكة للمشــــروع والمعروضــــة في ســــوق أو معرض مؤقت بعد إغالق بيع الســــلع أو البضــــا ع ال ز(

 السوق أو المعرض.

الوكيو المتمتع بوضــــــع   الف -شــــــخص  كانمن هذه المادة إذا  (2)و  (1)أحكام الفقرتين  الرغم منعلى  -5

متعاقدة لدولة اللتابع في دولة متعاقدة نيابة عن مشـــروع يعمو  - (6)مســـتقو والذي تنطبق عليه الفقرة 

 أيمنشــــأة دا مة في الدولة المتعاقدة المذكورة أواًل فيما يتعلق ب لديه أن ديعالمشــــروع  اذهإن ف األ رى،

 : إذا كان هذا الشخص ،الشخص للمشروع ذلك يقوم به عمو

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

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

 أحكام تلك الفقرة. بمقتضىالثابت للعمو منشأة دا مة  هذا المقرمن جعو تال ثابت للعمو  مقر



 

 

من لكنه ي تفظ بشــــــكو معتاد في الدولة المذكورة أواًل بمخزون ، صــــــالحية مثو هذه اللديه ليس أو  ب(

 نيابة عن المشروع.السلع أو البضا ع بشكو منتظم  التي يورد منهاالبضا ع  وأالسلع 

تلك مزاولته للعمو في  بسبامنشأة دا مة في الدولة المتعاقدة األ رى  ةمتعاقد ةدولمشروع ل يعد أنال  -6

 ،ذي وضع مستقو عن طريق سمسار أو وكيو عام بالعمولة أو أي وكيو آ رفقط األ رى المتعاقدة  الدولة

 .شرط أن يعمو مثو هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهمب

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

،  (غيرهامنشــــأة دا مة أو  أو تزاول عماًل في تلك الدولة األ رى )ســــواء من  الل  ،لدولة المتعاقدة األ رىا

 ركتين منشأة دا مة للشركة األ رى.ال يجعو أيًا من الشفإن ذلك الواقع في حد ذاته 

 



 

 

 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

الد و الذي ي صـــو عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الد و من الزراعة  -1

يجوز إ ضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، الدولة المتعاقدة األ رى  أو استغالل الغابات( الكا نة في

 األ رى.

ها  -2 كات غير المنقولة" المعنى الوارد ل بارة "الممتل ها  امظنلوفقًا يكون لع قدة التي توجد ب عا لدولة المت ا

لكات غير المنقولة فإن العبارة تشــــــتمو على الملكية المل قة بالممت ،على أي حالو .ةيالممتلكات المعن

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 

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

 الممتلكات غير المنقولة. منالسفن والطا رات وال تعد  ،والموارد الطبيعية األ رى

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

 أو استغاللها بأي شكو آ ر. ،مباشرة أو تأجيرها

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

 الد و من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء  دمات شخصية مستقلة.

 

 مادة السابعةال

 أرباح األعمال



 

 

 ما لم يباشـــر المشـــروع ،ة في تلك الدولة فقطتخضـــع األرباح العا دة لمشـــروع تابع لدولة متعاقدة للضـــريب -1

، باشر المشروع نشاطًا كالمذكور آنفاً  فإنفي الدولة المتعاقدة األ رى عن طريق منشأة دا مة فيها.  نشاطاً 

ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسا  ،يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة األ رى فإنه

 .الدا مةتلك المنشأة  إلى 

يباشــــر مشــــروع تابع لدولة متعاقدة نشــــاطًا في الدولة  عندما ،من هذه المادة( 3)مع مراعاة أحكام الفقرة -2

 المنشـــأة الدا مةتلك  أرباحدولة متعاقدة كو  ت ددالمتعاقدة األ رى عن طريق منشـــأة دا مة قا مة فيها، 

أنشطة مشابهة أو  نفسهايباشر األنشطة تقاًل مسمشروعًا كان  لويتوقع ت قيقها على أساس األرباح التي 

منشأة  مثومع المشروع الذي يبصفة مستقلة تمامًا ويتعامو  ،أو في ظروف مشابهةنفسها في الظروف 

 دا مة له.

عند ت ديد أرباح منشــأة دا مة يســمح بخصــم المصــروفات المتكبدة ألغراض أعمال المنشــأة الدا مة بما في   -3

تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشــأة الدا مة أو  فيذية واإلدارية العمومية، ســواءنذلك المصــروفات الت

فع  في أي مكان آ ر. ولكن ال يســمح بمثو ذلك الخصــم بالنســبة ألية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، ) الف ما د 

من مكاتبه  مقابو اســــترداد النفقات الفعلية( من قبو المنشــــأة الدا مة للمكتا الر يس للمشــــروع أو ألي

األ رى على شـــــكو إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مماثلة أ رى مقابو اســـــتخدام حقوق براءات اإل تراع أو 

حقوق أ رى أو على شــــكو عموالت مقابو أداء  دمات معينة أو مقابو اإلدارة أو )فيما عدا حالة المشــــروع 

مقرضة إلى المنشأة الدا مة. وبالمثو المصرفي( على شكو د و من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال ال

ال يؤ ذ في االعتبار عند ت ديد أرباح المنشأة الدا مة المبالغ ) الف ما دفع مقابو استرداد النفقات الفعلية( 

و من قبو تلك المنشــــأة الدا مة على حســــاب المكتا الر يس للمشــــروع أو أيا من مكاتبه األ رى  التي ت  مَّ

أو حقوق  اال تراعم أو مدفوعات مماثلة أ رى مقابو اســـــتخدام حقوق براءات على شـــــكو إتاوات أو رســـــو

أ رى، أو على شــــــكو عموالت مقابو أداء  دمات معينة أو مقابو اإلدارة، أو )فيما عدا حالة المشــــــروع 



 

 

المصرفي( على شكو د و من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتا الر يس للمشروع 

  من مكاتبه األ رى.أو أيا 

من تصدير في إحدى الدولتين المتعاقدتين بالرغم من األحكام األ رى فإن أرباح األعمال التي ي ققها مشروع   -4

وإذا اشــــتملت  .ال تخضــــع للضــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة األ رى ، بضــــا ع إلى الدولة المتعاقدة األ رى

الد و فإن  الل منشـــأة دا مة،من   الدولة المتعاقدة األ رى في مارستأ رى  ةنشـــطأعلى عقود التصـــدير 

 خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األ رى.ييجوز أن  األنشطةتلك  من مثوالمكتسا 

الد و المكتســـــا من التصـــــنيع والتجارة واألعمال  ،االقتصـــــار على ذلكتشـــــمو عبارة "أرباح األعمال" دون  -5

وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشــــــخصــــــية  ،النقو الدا لي وعمليات ،، والتأمين)البنكية( المصــــــرفية

 المنقولة. 

بصــفة  ؤديهايشــخصــية يؤديها فرد بصــفته موظفًا أو  الد و المت قق من  دماتشــمو مثو هذه العبارة توال      

 مستقلة.

بة المفروضة على األرباح نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي  -6

  .مقيمين من أعمال التأمينالغير المت ققة ل

فإن  ،هذه االتفاقيةفي بشــــكو منفصــــو في مواد أ رى عولجت للد و عناصــــر ما تشــــتمو األرباح على عند -7

 أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

 الثامنةمادة ال

 و الجوي النقل البحري



 

 

في النقو الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي  أو طا رات ن تشغيو سفنملناتجة تخضع األرباح ا -1

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مركزفيها  وجدي

في الدولة المتعاقدة واقعًا  دفإنه يع، ب ري يقع على متن سفينة نقو إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشروع  -2

في الدولة المتعاقدة فيعد واقعًا  ،الموطن هذاوإن لم يوجد مثو  ،ةالتي يقع فيها ميناء موطن الســــــفين

 .م فيها مشغو السفينةقيالتي ي

ن المشاركة في ات اد أو عمو مشترك أو مأيضًا على األرباح الناتجة من هذه المادة ( 1)تطبق أحكام الفقرة  -3

  وكالة تشغيو دولية.

 

 التاسعةمادة ال

 المشروعات المشتركة

 :ماعند  -1

يشــــارك مشــــروع تابع لدولة متعاقدة بصــــورة مباشــــرة أو غير مباشــــرة في إدارة مشــــروع تابع للدولة  أ(

 .ماله المتعاقدة األ رى أو في السيطرة عليه أو في رأس

أو  ىأو في السيطرة علفي إدارة  -صورة مباشرة أو غير مباشرة ب -أنفسهم يشارك نفس األشخاص  أو ب(

 األ رى.متعاقدة الدولة لمشروع تابع لوفي ع لدولة متعاقدة مشروع تابمال  في رأس

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 

 هســـــبا وجود هذب اه ققيلكنه لم و ،قا مةروعين لو لم تكن هذه الشـــــروط أن ي ققها أي من المشـــــ



 

 

 للضريبة تبعًا لذلك. اأرباح هذا المشروع وإ ضاعه ضمن اإدراجهيجوز  ،الشروط

أرباح مشـــروع تابع  - وأ ضـــعتها للضـــريبة وفقًا لذلك -إذا أدرجت دولة متعاقدة ضـــمن أرباح مشـــروع تابع لها  -2

هذه األرباح  كانتو ،األ رىالمتعاقدة  رى تم إ ضــــــاعها للضــــــريبة في تلك الدولة للدولة المتعاقدة األ

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

ناســا إجراء التعديو الم - عند ذ -األ رى المتعاقدة على الدولة ف . التي تكون بين مشــاريع مســتقلة نفســها

األحكام يتعين مراعاة مثو هذا التعديو لت ديد األرباح في تلك الدولة.  تلكعلى مبلغ الضريبة المفروض على 

متى دعت فيما بينهما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمختصـــــ ناتتتشـــــاور الســـــلطو ،األ رى لهذه االتفاقية

 ذلك.لالضرورة 

 

 العاشرةمادة ال

 أرباح األسهم

مقيم في  و مالكها المنتفع ع أرباح األســـــهم التي تدفعها شـــــركة مقيمة في دولة متعاقدةتخضـــــ يجوز أن -1

 في تلك الدولة المتعاقدة األ رى.فقط الدولة المتعاقدة األ رى للضريبة 

"االنتفاع"  الد و من األســهم أو أســهم -كما هي مســتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "أرباح األســهم"  -2

ال تمثو مطالبات  التي  -التعدين أو أســــهم المؤســــســــين أو ال قوق األ رى أو أســــهم  نتفاع"أو حقوق "اال

  رى التي تخضــع للمعاملة الضــريبيةاألالمشــاركة كذلك الد و من حقوق و ،المشــاركة في األرباح أو -ن ودي

 .احلألرب الشركة الموزعةفيها  ةقيمالمد و من األسهم بموجا أنظمة الدولة مثو ال نفسها ،

في دولة متعاقدة  اً إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســهم مقيممن هذه المادة ( 1ة )ال تنطبق أحكام الفقر -3



 

 

ويزاول عماًل في الدولة المتعاقدة األ رى التي تقيم فيها الشــركة الدافعة ألرباح األســهم من  الل منشــأة 

وكانت ملكية  ،ة مســتقلة من قاعدة ثابتة فيهايؤدي في الدولة األ رى  دمات شــخصــيكان أو  ،دا مة فيها

أو القاعدة الثابتة. في مثو الدا مة بســببها أرباح األســهم مرتبطة فعليًا بهذه المنشــأة  تاألســهم التي دفع

 وفقًا لل الة.من هذه اإلتفاقية  (الرابعة عشرة)أو المادة  (السابعة)المادة  أحكامطبق نهذه ال الة ت

ال يجوز أن تفرض فيمة في دولة متعاقدة أرباحًا أو د اًل من الدولة المتعاقدة األ رى، إذا حققت شــــــركة مق -4

األ رى أي ضــــــريبة على أرباح األســــــهم التي تدفعها الشــــــركة إال بقدر ما يدفع من أرباح المتعاقدة الدولة 

التي تدفع بســــببها األ رى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية المتعاقدة األســــهم هذه إلى مقيم في الدولة 

 المتعاقدةفي تلك الدولة  موجودةأرباح األســــــهم مرتبطة ارتباطًا فعليًا بمنشــــــأة دا مة أو قاعدة ثابتة 

 كانتحتى لو على األرباح غير الموزعة  للضــريبةغير الموزعة الشــركة ع أرباح اضــ إكذلك  يجوز لها ال و .األ رى

في تلك الدولة  اً ناشــــــ  أو د الً  اً رباحأكليًا أو جز يًا  مثوتعة أرباح األســــــهم المدفوعة أو األرباح غير الموز

 األ رى. المتعاقدة

 

 

 الحادية  عشرةمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

مقيم في الدولة  المنتفعمن مطالبات الدين الناشــــــو في دولة متعاقدة و مالكه يجوز أن يخضــــــع الد و  -1

 لدولة األ رى.في تلك افقط المتعاقدة األ رى للضريبة 

الد و من مطالبات الدين  - كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة -تعني عبارة "الد و من مطالبات الدين"  -2



 

 

وبشـــكو  ،أرباح المدين أم الفي وســـواء لها ال ق في المشـــاركة  ،نوع ســـواء تم تأمينها برهن أم ال أيمن 

ت الديون بما في ذلك العالوات والجوا ز ات وســــنداالســــندو ،الســــندات المالية ال كوميةمن  اص الد و 

الجزاءات عن الدفعات المتأ رة  دال تعوالمرتبطة بمثو هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. 

 دين ألغراض هذه المادة.الد اًل من مطالبات 

مقيمًا  ،مطالبات الدين إذا كان المالك المنتفع من الد و منمن هذه المادة ( 1) ةال تنطبق أحكام الفقر -3

يزاول عماًل في الدولة المتعاقدة األ رى التي نشـــــأ فيها الد و من مطالبات الدين من وفي دولة متعاقدة 

األ رى  دمات شخصية مستقلة  المتعاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودة الل منشأة دا مة 

مرتبطة فعليًا بهذه من مطالبة الدين دفع عنها الد و الدين التي  ةمطالب وكانت ،من قاعدة ثابتة فيها

الرابعة )أو المادة  (الســــابعة)طبق أحكام المادة نال الة ت تلكالمنشــــأة الدا مة أو القاعدة الثابتة. في مثو 

 وفقًا لل الة.من هذه االتفاقية  (عشرة

هة الدافعة والمالك المنتفع أو ســــبا عالقة  اصــــة بين الجب - عندما يكون مبلغ الد و من مطالبات الدين -4

 تتفقالمبلغ الذي كان ســــ يزيد على - هذا الد و دفع عنهيي ذالدين الب فيما يتعلق ر، آبينهما معًا وشــــخص 

لك المنتفع في غياب تلك العالقة لدافعة والما يه الجهة ا فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على  ،عل

الة، فإن الجزء الزا د من المدفوعات يظو  اضــــــعًا للضــــــريبة طبقًا في مثو هذه ال و ،المبلغ المذكور أ يراً 

 األحكام األ رى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكو دولة متعاقدة مع  ةنظمأل

 

 

 الثانية عشرةمادة ال



 

 

 اإلتاوات

ريبة يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة األ رى للض -1

 في تلك الدولة األ رى.

ة فقًا ألنظمومع ذلك، يجوز أن تخضـــع تلك اإلتاوات أيضـــًا للضـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشـــأ فيها و -2

فإن مقيمًا في الدولة المتعاقدة األ رى، اإلتاوات من لكن إذا كان المالك المنتفع تلك الدولة المتعاقدة، 

 من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات. (%7 ) بالما ة سبعةعن زيد ت يجا أالالضريبة المفروضة 

لمها ســــتالمدفوعات من أي نوع التي يتم  - في هذه المادةمســــتخدم  كما هو -يعني مصــــطلح "إتاوات"  -3

عمو أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم السينما ية،  نشرأي حق  (أو حق استعمال)مقابو استعمال 

أو نموذج، ، أو عالمة تجارية، أو تصــميم ا تراعأو أي براءة ، طة البث اإلذاعي أو التليفزيوني أو أفالم أو أشــر

تجارية أو أو  ،أو مقابو اســــتعمال أو حق اســــتعمال معدات صــــناعية ،ســــرية معالجةأو مخطط، أو تركيبة أو 

 ية.التجارية أو العلم أو ،متعلقة بالتجارب الصناعيةالمعلومات المقابو أو  ؛علمية

مقيمًا في دولة  ،اإلتاواتمن المالك المنتفع  كانإذا من هذه المادة ( 2( و )1)ال تنطبق أحكام الفقرتين  -4

عماًل في الدولة المتعاقدة األ رى التي نشــأت فيها هذه اإلتاوات من  الل منشــأة دا مة ويزاول متعاقدة، 

رى  دمات شـــخصـــية مســـتقلة من  الل قاعدة األ  المتعاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودة

المنشــــأة الدا مة أو القاعدة  هذهفعليًا ب ةمرتبط اتتدفع عنها اإلتاو تيوكان ال ق أو الملكية ال ،ثابتة فيها

من هذه االتفاقية  (الرابعة عشــــــرة)أو المادة  (الســــــابعة)طبق أحكام المادة نال الة ت هذهفي مثو  ،الثابتة

 وفقًا لل الة.

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

مقيمًا في دولة متعاقدة أم ال، يملك في دولة متعاقدة منشـــأة دا مة أو إلتاوات، ســـواء كان الذي يدفع ا



 

 

لمنشــــــأة الدا مة أو القاعدة ا تلككانت و ،اإلتاواتنها تلك عبها االلتزامات التي تدفع  اً مرتبطقاعدة ثابتة 

فيها  وجدهذه اإلتاوات قد نشــــــأت في الدولة التي تعندها تعد  ،اإلتاواتهذه دفع  تت مو عاءالثابتة 

 المنشأة الدا مة أو القاعدة الثابتة.

معًا وبين هما بســـــبا عالقة  اصـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بين - عندما يكون مبلغ اإلتاوات -6

المبلغ الذي كان يزيد على لها،  المعلومات التي يدفع مقابو أو أو ال ق فيما يتعلق باالستخدام - شخص آ ر

العالقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط  تلكوالمالك المنتفع في غياب  ةعليه الجهة الدافع ســــــتتفق

ن المدفوعات يظو  اضــعًا للضــريبة طبقًا في مثو هذه ال الة، فإن الجزء الزا د موعلى المبلغ المذكور أ يرًا. 

 مع وجوب مراعاة األحكام األ رى لهذه االتفاقية. ،م كو دولة متعاقدةالنظ

 الثالثة عشرةمادة ال

 مالال أرباح رأس

باح -1 قدة ل ة ققمتال األر عا لة مت كات غير منقولةمن مقيم في دو قو ملكية ممتل فة في  ،ن كما هي معر

للضــريبة في يجوز أن تخضــع  ،في الدولة المتعاقدة األ رى الواقعةو ،االتفاقية من هذه (الســادســة)المادة 

 األ رى. المتعاقدة الدولة

األرباح الناتجة من نقو ملكية ممتلكات منقولة تشــكو جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشــأة دا مة يمتلكها  -2

من نقو ملكية ممتلكات منقولة ناتجة المشــــــروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األ رى أو 

داء  دمات شخصية ألفي الدولة المتعاقدة األ رى فرة لمقيم من دولة متعاقدة امتعلقة بقاعدة ثابتة متو

هذه المنشأة الدا مة )بمفردها أو مع كامو المشروع( أو مثو ذلك األرباح من نقو ملكية في مستقلة بما 

 األ رى.المتعاقدة للضريبة في الدولة  تخضع يجوز أن ،مثو هذه القاعدة الثابتة



 

 

و من نقو ملكية ممتلكات منقولة أ ،عمو في النقو الدوليتاألرباح الناتجة من نقو ملكية سـفن أو طا رات  -3

فيها مركز  يوجدللضــريبة في الدولة المتعاقدة التي تخضــع  ،الطا رات وأمتعلقة بتشــغيو مثو هذه الســفن 

 .فقط  عللمشرو اإلدارة الفعلي

شـــــركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن مال  رأسفي تمثو حصـــــة من نقو ملكية أســـــهم  األرباح الناتجة -4

 تخضع للضريبة في تلك الدولة.

للضريبة تخضع من هذه المادة، تلك المشار إليها في الفقرات السابقة  غيراألرباح الناتجة من نقو أي ملكية  -5

 م فيها ناقو الملكية.يلتي يقفقط في الدولة المتعاقدة ا

 

 

 الرابعة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

الد و الذي يكتســــــبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشــــــطة أ رى ذات طبيعة  -1

يخضع  حيث يجوز أن، تيةاآل أي من ال االتفيما عدا  المتعاقدةللضريبة فقط في تلك الدولة يخضع مستقلة 

 ريبة في الدولة المتعاقدة األ رى:هذا الد و أيضًا للضمثو 

في  .داء أنشــطتهألفرة له بصــفة منتظمة في الدولة المتعاقدة األ رى اإذا كانت لديه قاعدة ثابتة متو أ(

 نســاالذي يولكن فقط بالقدر يجوز أن يخضــع الد و للضــريبة في الدولة المتعاقدة األ رى،  ،تلك ال الة

 ك القاعدة الثابتة.إلى تل



 

 

 نعفي مجموعها إلى أو تزيد تصـو  مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة األ رى موجودًا الشـخص كان إذا  ب(

فإن  ،ال الة تلكفي  .الســـنة المالية المعنيةعشـــر شـــهرًا تبدأ أو تنتهي في  اثنيأي مدة يومًا في  (183)

يجوز أن يخضــع للضــريبة  ،األ رىالمتعاقدة لدولة المؤداة في ا تهن أنشــطمفقط مقدار الد و المت قق 

 .في الدولة األ رى

 الفنيةأو  األدبية أو تشــمو عبارة "الخدمات المهنية" بوجه  اص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية -2

التربوية أو التعليمية وكذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء والم امون والمهندســــــون  أو

 وأطباء األسنان والم اسبون. ،عماريونوالم

 

 الخامسة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

ال ادية ) و (نيالعشــر) و (التاســعة عشــرة) و (الثامنة عشــرة) و (الســادســة عشــرة)مع مراعاة أحكام المواد  -1

التي يكتســــبها مقيم في رى األ فإن الرواتا واألجور والمكافآت المماثلة ، من هذه االتفاقية  (نيوالعشــــر

ما لم تتم مزاولتها في الدولة  ،في تلك الدولةفقط تخضــع للضــريبة  -فيما يتعلق بوظيفة  -دولة متعاقدة 

ت آيجوز أن تخضــــــع مثو هذه المكاف تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة األ رى ذافإ ،المتعاقدة األ رى

 .األ رى المتعاقدةفي الدولة للضريبة المكتسبة 

في دولة متعاقدة  التي يكتســـــبها مقيمت آفإن المكاف ،من هذه االتفاقية( 1) أحكام الفقرة الرغم منعلى  -2

في الدولة المذكورة فقط تخضــــع للضــــريبة  ،في الدولة المتعاقدة األ رىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوظيفة 

 :تية في ال الة اآلأواًل 



 

 

 (183) ال تتجاوز في مجموعها مددللمدة أو األ رى  المتعاقدة ةفي الدولموجودًا المســــــتفيد  إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةعشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في  اثنيأي مدة يومًا في 

 أو نيابة عنه. صاحا عمو غير مقيم في الدولة األ رىمدفوعة من قبو ت آالمكاف وأن تكون ب(

العمو في الدولة يملكها صــــــاحا ا مة أو قاعدة ثابتة ها منشــــــأة دتت مل قدت آالمكاف تكون أالا و جــــــــــــ(

 األ رى. المتعاقدة

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

 ؛ية أو على متن قارب يعمو في النقو بالممرات الما ية الدا ل في النقو الدولي تعمومتن سفينة أو طا رة 

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

 

 السادسة عشرةالمادة 

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

دولة متعاقدة بصفته  فياأل رى التي يكتسبها مقيم المماثلة والمدفوعات  أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب   

 المتعاقدةللضريبة في الدولة يجوز إ ضاعها  ،قيمة في الدولة المتعاقدة األ رىشركة م إدارةمجلس  فيعضوًا 

 األ رى.

 

 السابعة عشرةمادة ال

 نوالرياضي ن ووالفنان



 

 

فإن الد و الذي  ،التفاقيةمن هذه ا (الخامســــــة عشــــــرة) و (الرابعة عشــــــرة)الرغم من أحكام المادتين على  -1

أو التليفزيون أو بصــفته  اإلذاعةالمســرح أو الســينما أو في فنانًا بصــفته  -يكتســبه مقيم في دولة متعاقدة 

من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة األ رى يجوز إ ضاعه للضريبة  - موسيقيًا أو رياضياً 

 األ رى. المتعاقدةفي الدولة 

ذلك الد و للفنان أو  لم يكنولك يست ق د و يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته ت عندما -2

 (الرابعة عشرة) و (السابعة)الرغم من أحكام المواد على  -فإن ذلك الد و  ،الرياضي نفسه ولكن لشخص آ ر

يها الفنان زاول فيجوز إ ضــاعه للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي  - االتفاقيةمن هذه  (الخامســة عشــرة)و 

 .تلك األنشطة أو الرياضي

وفقًا لما  ،في الدولة المتعاقدة األ رى يمارســهامقيم في دولة متعاقدة من أنشــطة  و الذي يكتســبه الد -3

كانت إذا الدولة المتعاقدة األ رى تلك في من الضــــــريبة يعفى من هذه المادة (2( و )1)في الفقرتين  ورد

من الدولة المتعاقدة عامة وال بأم يأساسبشكو أو كليًا الدولة المتعاقدة األ رى مدعومة تلك الزيارة إلى 

بين اتفاق وفقًا التفاقية ثقافية أو  متت تها الم لية أواســــــلط أواإلدارية أحد أقســــــامها  أواًل أوالمذكورة 

 حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 

 الثامنة عشرةمادة ال

 معاشات التقاعد

عة عشــــــرة)المادة  من( 2الفقرة ) مع مراعاة أحكام -1 تاســــــ فإن معاشــــــات التقاعد  ،االتفاقيةمن هذه  (ال

ضريبة في  ،سابقة  دمةالتي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابو  المشابهةاأل رى والمكافآت  تخضع لل



 

 

 .فقطالمتعاقدة  تلك الدولة

 بناءً تتم فإن معاشــــــات التقاعد والمدفوعات األ رى التي ، من هذه المادة  (1)لرغم من أحكام الفقرة اعلى  -2

لدولة متعاقدة أوامج برنعلى  تأمينات االجتماعية  أو اإلدارية أحد أقســــــامها  عام يمثو جزءًا من نظام ال

 فقط. المتعاقدةتخضع للضريبة في تلك الدولة تها الم لية اسلط

 

 التاسعة عشرةمادة ال

 الخدمات الحكومية

دولة متعاقدة أو  اي تدفعهتال -  الف معاش التقاعد -المشــــــابهة األجور والمكافآت األ رى الرواتا و أ(  -1

القســــم أو خدمات أداها لتلك الدولة أو ب فيما يتعلقتها الم لية لفرد اأو ســــلطاإلدارية أحد أقســــامها 

 .فقطالمتعاقدة  تلك الدولة خضع للضريبة فيت، السلطة 

لدولة تخضــــــع للضــــــريبة في االمشــــــابهة هذه الرواتا واألجور والمكافآت األ رى مثو فإن ، مع ذلك و ب(

لدولة أديت إذا فقط المتعاقدة األ رى  األ رى وكان الفرد مقيمًا في تلك المتعاقدة الخدمات في ا

 :كذلكوالدولة 

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات. ألداءفقط  المتعاقدةلم يصبح مقيمًا في تلك الدولة أو  (2

أو اإلدارية متعاقدة أو أحد أقســـامها دولة  - أو من أموال توفرها -دفعه من قبو يتم أي معاش تقاعد  أ(  -2

يخضــع  ةســلطالأو القســم أو  المتعاقدةفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة لتها الم لية اســلط



 

 

 .فقط المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة

إذا كان الفرد فقط  مع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضــــــع للضــــــريبة في الدولة المتعاقدة األ رىوب(

 األ رى. المتعاقدةفي الدولة  نًا ومقيماً مواط

من هذه  (الثامنة عشــرة) و (الســابعة عشــرة)و  (الســادســة عشــرة) و (الخامســة عشــرة)طبق أحكام المواد نت -3

بخدمات تم  فيما يتعلقومعاشـــــات التقاعد  ،المشـــــابهة والمكافآت األ رى ،على الرواتا واألجوراالتفاقية 

 تها الم لية.اأو سلطاإلدارية ه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها بعمو تزاولومرتبطة تأديتها 

 

 العشرونالمادة 

 و المتدربون الطالب

)أو كان( مباشـــرة قبو زيارة دولة  -والذي يكون  حرفيالمدفوعات التي يتســـلمها طالا أو متدرب مهني أو  -1

 مذكورة أواًل لغرض تعليمه أو تدريبهويتواجد في الدولة ال ،مقيمًا في الدولة المتعاقدة األ رى - متعاقدة

ال تخضــــــع للضــــــريبة في تلك        ، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشــــــته أو تعليمه أو تدريبه فقط 

 .المتعاقدة هذه المدفوعات ناش ة من مصادر  ارج تلك الدولةمثو الدولة بشرط أن تكون 

)أو كان( مباشـــرة قبو زيارة دولة  -رفي والذي يكون المدفوعات التي يتســـلمها طالا أو متدرب مهني أو ح -2

يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أواًل لغرض الذي مقيمًا في الدولة المتعاقدة األ رى و - متعاقدة

ال  ،في الدولة المتعاقدة األ رى تؤدىخدمات فيما يتعلق بمكافأة  تمثووالتي ، فقط  تعليمه أو تدريبه

، بالتعليم أو التدريا ة رتبطأن تكون الخدمات ماأل رى، بشــــرط  المتعاقدةالدولة تلك تخضــــع للضــــريبة في 

 ضرورية ألغراض المعيشة.وتكون 



 

 

 

 الحادية و العشرونمادة ال

 المعلمون والباحثون

باحث يكونتالتي يســــــفآت المكا      كان - لمها معلم أو  لدولة  - أو  قدة قبو دعوته ل عا مًا في دولة مت مقي

ال تخضع  ؛بمثو هذه األنشطة  علقيت والمستلمة فيماأب اث، عمو غرض التعليم أو أو زيارتها بدة األ رى المتعاق

 الدولة المتعاقدة األ رى.للضريبة في 

 

 الثانية و العشرونمادة ال

 الدخل اآلخر

خضع للضريبة في هذه االتفاقية ت منناولها المواد السابقة د و لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتال بنود -1

 .أينما كان منشؤها فقط المتعاقدةتلك الدولة 

م ددة الالد و من الممتلكات غير المنقولة غير  -د و العلى من هذه المادة  (1)طبق أحكام الفقرة نال ت -2

في دولة  مقيماً الد و  ذلكمســـــتلم  كانإذا  - من هذه االتفاقية (الســـــادســـــة)من المادة  (2)في الفقرة 

فيها، أو يؤدي في تلك  توجدعماًل في الدولة المتعاقدة األ رى من  الل منشــــــأة دا مة ويمارس  متعاقدة

ويكون ال ق أو الممتلكات التي  ،األ رى  دمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة ثابتة فيها المتعاقدةالدولة 

 ،ال الة هذهة. في مثو فعليًا بمثو هذه المنشــــــأة الدا مة أو القاعدة الثابت ةالد و مرتبط من أجلهايدفع 

 وفقًا لل الة.من هذه االتفاقية  (الرابعة عشرة)المادة  وأ (السابعة)تطبق أحكام المادة 



 

 

 



 

 

 ة والعشرونالثالثمادة ال

 رأس المال

  - االتفاقية من هذه  (الســــــادســــــة)في المادة  االمشــــــار إليه -منقولة الرأس المال الممثو بممتلكات غير  -1

تلك يجوز أن يخضــع للضــريبة في  ،في الدولة المتعاقدة األ رى وجدويي دولة متعاقدة والمملوك لمقيم ف

 الدولة المتعاقدة األ رى.

منشأة دا مة يملكها مشروع  نشاطشكو جزءًا من ممتلكات ي منقولة والذيرأس المال الممثو بممتلكات  -2

بقاعدة ثابتة متوافرة  لكات منقولة تتعلقبممتالممثو لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األ رى أو تابع 

يجوز أن يخضــــع  ؛داء  دمات شــــخصــــية مســــتقلةفي الدولة المتعاقدة األ رى أللمقيم في دولة متعاقدة 

 للضريبة في الدولة المتعاقدة األ رى.

 أو الممثو ،في النقو الدولية مشـــــروع تابع لدولة متعاقد يشـــــغلهابســـــفن أو طا رات رأس المال الممثو  -3

يخضــع للضــريبة فقط في الدولة المتعاقدة  ،هذه الســفن والطا راتمثو علق بتشــغيو تبممتلكات منقولة ت

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مقروجد فيها التي ي

 .فقطالمتعاقدة       العناصر األ رى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في الدولة تخضع جميع -4

 

 الرابعة و العشرونمادة ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

أن  - وفقًا ألحكام هذه االتفاقية -يجوز والذي رأس مال  لكمتإذا اكتسـا مقيم في دولة متعاقدة د اًل أو  -1



 

 

الد و أو  هذا تعفي مثوالمذكورة أواًل  المتعاقدةالدولة  فإن ،يخضــع للضــريبة في الدولة المتعاقدة األ رى

 رأس المال من الضريبة.

أحكام نظام جباية خو بما يأســــاليا إزالة االزدواج الضــــريبي في  ليسلمملكة العربية الســــعودية ا في حالة  -2

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل الزكاة

 

 الخامسة و العشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

بالنســبة له  (أو ســوف تؤدي) ،تؤديأو كلتيهما شــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين ل عندما يتبين -1

بصــــــرف النظر عن وســــــا و المعالجة  -يمكنه فإنه  ،تفاقيةإلى فرض ضــــــريبة ال تتفق مع أحكام هذه اإل

التابعة على الســــلطة المختصــــة  تهأن يعرض قضــــي - الم لية لتلك الدولتين األنظمةالمنصــــوص عليها في 

ثالث سـنوات من أول إشـعار باإلجراء الذي أدى  عرض القضـية  الل يجاولدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ل

 أحكام هذه االتفاقية.بما يخالف ضريبة الإلى فرض 

قادرة على التوصو إلى  نفسهاوإذا لم تكن هي  مبررًا،لها أن االعتراض  اإذا بد ،على السلطة المختصة يتعين -2

الدولة في ع الســلطة المختصــة طريق االتفاق المتبادل م عنالقضــية  تســويةجاهدة لأن تســعى  ،حو مرضــي

اتفاق يتم التوصو وينفذ أي هذه االتفاقية. التي تخالف أحكام  ضـريبةالالمتعاقدة األ رى بهدف تجنا فرض 

 .للدولتين المتعاقدتينالم لية  األنظمةم من أي حد زمني وارد في غإليه بالر

إلى  -عن طريق االتفاق المتبادل  - ياســــعفي الدولتين المتعاقدتين أن ت ينتالســــلطتين المختصــــعلى  يتعين -3

 زالةإل. ويجوز أيضــًا أن تتشــاورا معًا هاأو تطبيقهذه اإلتفاقية بتفســير  اً تعلقمنشــأ يأو شــك  ةتذليو أي صــعوب



 

 

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

حول التوصــو إلى اتفاق من أجو ا مبعضــهب في الدولتين المتعاقدتين أن تتصــال ينتللســلطتين المختصــيجوز  -4

 السابقة.الفقرات 

لتطبيق  المناسااألسلوب أن تقررا  -متبادل  اتفاقب -في الدولتين المتعاقدتين  تينالمختص تينيجوز للسلط -5

 كي ي صـــلوا فيمتعاقدة الدولة الفي خضـــع لها المقيمون يالمتطلبات التي   اصـــةبصـــفة وهذه االتفاقية 

 في هذه االتفاقية.المنصوص عليه الضريبي أو اإلعفاء  خفيضالت رى على الدولة األ

 

 السادسة و العشرونمادة ال

 تبادل المعلومات

لتنفيذ أحكام  سواء، المعلومات الضرورية في الدولتين المتعاقدتين تبادل  ينتيتعين على السلطتين المختص -1

ية لتنفيذ هذه االتفاقية أو  بالضــــــرا ا التي تغطيها هذه لدولتلاألنظمة الم ل ين المتعاقدتين المتعلقة 

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

ولة المتعاقدة على أنها ســــــرية تتلقاها الد ةتعامو أي معلومو. ( من هذه االتفاقيةاألولىالتقيد بالمادة )

الكشــــف ال يجوز و ،عليها وفقًا ألنظمتها الم لية صــــو تالتي المعلومات  التي تعامو بهاا نفســــه طريقةالب

أو الت صــــيو أو  طلألشــــخاص أو الســــلطات )بما في ذلك الم اكم واألجهزة اإلدارية( المعنيين بالربإال عنها 

 يســتخدموال  .االتفاقية هفيما يتعلق بالضــرا ا التي تغطيها هذ عتراضاال ت ديدوى أو ادعالالتنفيذ أو إقامة 

المعلومات هذه ويجوز لهم كشــف  ،لهذه األغراض فقطإال المعلومات تلك هؤالء األشــخاص أو الســلطات 

 م كمة عامة أو في أحكام قضا ية.داوالت في م



 

 

 : أتيبما ي    بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدةمن هذه المادة ( 1ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

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

 المتعاقدة األ رى.

قديم معلومات ال يمكن ال صــــــول عليها بموجا األنظمة أو ب( ية المعتادة في ت تلك  التعليمات اإلدار

 أو في الدولة المتعاقدة األ رى.الدولة 

األســـرار التجارية أو  أو الصـــناعة وأاألعمال  وأتعلق بالتجارة يومات من شـــأنها كشـــف أي ســـر معلتقديم  جـ(

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

تها الخاصـــة إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجا هذه المادة، تســـتخدم الدولة المتعاقدة األ رى إجراءا -3

بتجميع المعلومات لل صــــــول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة األ رى ال 

ت تاج لتلك المعلومات ألغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع االلتزام الوارد في ال كم السابق لل دود الواردة 

ر هذه ال دود2في الفقرة ) فسا بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة باالمتناع  ( من هذه المادة ولكن ال ت 

 عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصل ة م لية فيها.

( من هذه المادة على أنها تســــــمح للدولة المتعاقدة أن 2ال يجوز بأي حال من األحوال تفســــــير أحكام الفقرة ) -4

ى بنك أو مؤسسة مالية أ رى، أو لدى مرشح أو شخص تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها م فوظة لد

 يعمو بصفة وكيو أو أمين، أو بسبا كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقًا لهذه المادة من قبو دولة متعاقدة تستخدم فقط لألغراض  -5

 الضريبية.

 



 

 

 ة و العشرونالسابعمادة ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصــــــلية بموجا القواعد العامة للقانون  وأألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية  الممنوحة االمتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية الدولي أو بموجا أحكام اتفاقيات  اصة

 

 الثامنة و العشرونمادة ال

 أحكام متنوعة

 .ر على تطبيق األحكام الم لية لمنع التهرب الضريبي أو التجنا الضريبيفي هذه االتفاقية ما يؤث ليس  -1 

 الموقعة بين حكومة االتفاقيةما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين بمقتضى ليس في هذه االتفاقية   - 2

المتبادل من  الشعبية ، المتضمنة اإلعفاء الديمقراطيةالجمهورية الجزا رية حكومة و المملكة العربية السعودية

في مدينة لنقو الجوي، الموقعة لالجزا رية والسعودية  مؤسساتالو معدات  أنشطةالضرا ا و الرسوم على 

 .هـ ١٤٠٨ شوال ٢٥م الموافق ١٩٨٨ هيوني ٩الجزا ر، بتاريخ 

 طيةالديمقراجمهورية الجزا رية لإلى ا"مؤسسة" بالنسبة  تعني هذه االتفاقيةفي  ة"مشروع" الوارد كلمة -3

 .  الشعبية

 

 التاسعة و العشرونالمادة 

 الدخول حيز النفاذ



 

 

باســــتكمال اإلجراءات  -عن طريق القنوات الدبلوماســــية  -كو دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األ رى  بلغت -1

اليوم األول من  فينافذة هذه االتفاقية  تصــــــبحو. حيز النفاذ هذه االتفاقيةوفقًا لنظامها لد ول  الالزمة

 األ ير. بالغتلقى اإلفيه  تمالذي تالي للشهر الشهر الثاني ال

 :نافذة أحكام هذه االتفاقية تصبح -2

األول من اليوم  (أو بعد)المبالغ المدفوعة في  عند المنبع، علىلضــــــرا ا المســــــتقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه د ولتاريخ لي التي ت من السنة الميالدية ينايرشهر 

من شهر يناير من اليوم األول ( أو بعد)دأ في التي تب عن السنوات الضريبيةاأل رى فيما يتعلق بالضرا ا  ب(

 تصبح فيه االتفاقية نافذة.السنة الميالدية التي 

 

 الثالثونمادة ال

 اإلنهاء

نافذة المفعول  -1 لدولتين المتو، غير م ددة  لمدةتظو هذه االتفاقية  من  هاإنهاءعاقدتين يجوز ألي من ا

في موعد ال للدولة المتعاقدة األ رى بطلا اإلنهاء  طي  إشــــــعار بتقديم -وات الدبلوماســــــية نالق  الل

فيها االتفاقية الســنة التي أصــب ت بعد  مس ســنوات مرور تبدأ بعد أي ســنة ميالدية  فييونيو  30يتعدى 

 .نافذة

 :لتطبيقتتوقف عن ا االتفاقيةفإن  الة مثو هذه الفي  -2

بعد نهاية الســنة الميالدية التي على المبالغ المدفوعة  ،المنبع قطعة عندلضــرا ا المســتاب ما يتعلقفي أ(



 

 

 .إشعار إنهاء االتفاقيةتم فيها تقديم 

ضــرا ا األ رى عن الســنوات الضــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســنة الميالدية التي تم فيها الب ما يتعلقفي  ب(

 .هاء االتفاقيةإشعار إنتقديم 

 

 .هذه االتفاقية ، المفوضان حسا األصول، بتوقيعن أدناهاقام الموقع لذلكإثباتًا       
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