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 تفــاقيـــةإ

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 مملكة السويدوحكومة 

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي

  على الدخل وعلى رأس المال في شأن الضرائب

 

 

 

  



 

 

 ،مملكة السويدوحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية  

في شأن الضرائب على الدخل وعلى  ولمنع التهرب الضريبيالزدواج الضريبي منهما في إبرام اتفاقية لتجنب ا رغبة  

 ،رأس المال

 تفقتا على ما يلي:إقد 

 األولىمادة ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 

 

 الثانيةمادة ال

 تي تشملها االتفاقيةالضرائب ال

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 ب السياسية أقسامها

على إجمالي و ،خلوضــة على إجمالي الدرالضــرائب المف جميعمن الضــرائب على الدخل وعلى رأس المال  دتع -2

التصــرف  منالناتجة  مكاســبالضــرائب على ال هاأو على عناصــر الدخل أو عناصــر رأس المال بما في ،رأس المال

 .والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة في



 

 

 الضرائب التي تطبق عليها هذه االتفاقية هي: -3

 لكة العربية السعودية:لممإلى ا بالنسبة أ(

 .الزكاة -1

 .ز الطبيعياضريبة استثمار الغ هاضريبة الدخل بما في  -2

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

 السويد: بالنسبة إلى)ب( 

 .مواطن ضريبة دخل ال -1

 .أرباح األسهمعلى  ضريبة االستقطاع  -2

 .ضريبة دخل غير المقيمين  -3

 .غير المقيمينالفنانين والرياضيين خل ضريبة د  -4

 .يةم لضريبة الدخل ال  -5

 .ضريبة صافي الثروة -6

 (."ضريبة السويدـ ")ويشار إليها فيما بعد ب

بعد تاريخ توقيع هذه  ضرتفالتي مماثلة أو مشــــــابهة في جوهرها  يبةتطبق االتفاقية أيضــــــا  على أ  ضــــــر -4

كل ســـلطة تبلغ و. أو بدال  منها ( من هذه المادة3إليها في الفقرة ) ارالمشـــإضـــافة إلى الضـــرائب  ،االتفاقية

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف

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

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

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

ــــيادة والوالية  حقوق موارد الطبيعيةالو ةتربالوالطبقات الواقعة ت ت  ــــى الس  والقانون نظامهابمقتض

 .الدولي

يشــمل األراضــي الوطنية ، وعندما يســتخدم بالمعنى الجغرافي ،مملكة الســويد" الســويديعني مصــطل" " ب(

للســـويد وكذلك المناطق الب رية األخرى التي تمارس عليها الســـويد حقوق الســـيادة أو  اةقليمي الب رو

 .حقوق الوالية، وفقا  للقانون الدولي



 

 

سعودية أو ة متعاقدة" "دول اتتعني عبار جـ( سويد و "الدولة المتعاقدة األخرى" المملكة العربية ال ب سب ال

 .النص سياق هيقتضي ما

 .خر من األشخاصآ كيانشركة و أ  ومصطل" "شخص" فرد  شملي د(

 .عتبار  ألغراض الضريبةاكيان يعامل على أنه شخص أ  أو اعتبار  يعني مصطل" "شركة" أ  شخص  هـ(

بعني ت و( تع قدة األخرى" على التوالي  اار عا لة المت لدو قدة" و "مشــــــروع تابع ل عا لة مت لدو "مشــــــروع تابع 

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

دا ما ع ،تابع لدولة متعاقدةتعني عبارة "نقل دولي" أ  نقل بســـفينة أو طائرة يتولى تشـــغيلها مشـــروع  (ز

 ال االت التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.

 يعني مصطل" "السلطة المختصة":  (حـ

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

سويد -2 سبة إلى ال صة ألغراض ممثله المفوض  الية أو، وزير المبالن سلطة مخت سلطة التي تعين ك أو ال

 هذه االتفاقية.

 يعني مصطل" "مواطن": (ط

 أ  فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

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

 متعاقدة.

لم يرد له تعريف مصــــــطل" عبارة أو في أ  وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أ   االتفاقيةهذه تطبيق  عند -2



 

 

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

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

ضري صطل" وفقا  لألنظمة األخرى للعبارة أو  ىعلى أ  معنى معط المتعاقدة ة المطبقة لتلك الدولةيبال للم

 .المتعاقدة لتلك الدولة

 

 الرابعةمادة ال

 مـمقيـال

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

ــع وفقا   )أ( ــخص يخض ــريبة في تلك الدولة ةنظمألأ  ش ــببللض ــكنه  ها بس ــه أو أو إقامته أو س ــيس م ل مكان تأس

وأ  جهة أو وكالة حكومية  المتعاقدة تشمل أيضا  تلك الدولةكما  .خر ذ  طبيعة مماثلةآإدارته أو أ  معيار 

 .أ  قسم سياسي أو سلطة م لية لتلك الدولةأو 

 تلك الدولةفي ئب من الضراعام  شكلمعفى بودولة متعاقدة نظمة أل وفقا  مؤسس إعتبار  شخص أ  أو )ب( 

 إما:قائم ومستمر فيها و

 .تعليمي أو علمي أو  خير أو ديني غرضل على سبيل ال صر -1

 .خطةل وفقا  موظفين ل يةمعاشات تقاعد وفيرأو لت -2

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

 أو رأس مال موجود فيها. المتعاقدة مصادر في تلك الدولة



 

 

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

 عندئذ يت دد كاآلتي:

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

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

 .("ال يوية"واالقتصادية أوثق )مركز المصال" 

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

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

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

 .التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة 

الســــــلطتان  فتســــــو  ،أو لم يكن مواطنا  في أ  منهمان المتعاقدتيإذا كان مواطنا  في كلتا الدولتين  د(

 .الموضوع باالتفاق المشتركالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالمختص

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

ين المتعاقدتين أن تســــــعى عن طريق االتفاق المتعاقدتين، يتعين على الســــــلطتين المختصــــــتين في الدولت

في  ةصـــر الرئيســـاالعنأحد مع األخذ في االعتبار أن مركز اةدارة الفعلي هو  ،المتبادل لتســـوية هذه المســـألة

 هذه ال الة.

 

 الخامسة مادةال

 المنشأة الدائمة



 

 

شأة الدائمة" المقر الثابت للعمل ا -1 شاط ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة "المن لذ  يتم من خالله مزاولة ن

.  المشروع كليا  أو جزئيا 

 :بصفة خاصةتشمل عبارة "المنشأة الدائمة"  -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرع (ب

 .كتبم (جـ

 .مصنع (د

 ورشة. (هـ

 .الستخراج الموارد الطبيعيةآخر مكان منجم أو م جر أو أ   (و

3- :  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا 

شاءموقع بن (أ شروع ، أاء أو إن شرافية متعلقة بها أعماال  أو  ،جميع أو تركيبتو م شرطلكن     ،إ ستمر أن  ب ي

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

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

أو  نفســــه لمشــــروعل) األعمال من هذا النوعتســــتمر  بشــــرط أنلكن هذا الغرض، لع لمشــــروايوظفهم 

ــــروع مرتبطل مدة خالل أ   يوما   183 لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مش

. اثني عشر  شهرا 

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



 

 

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

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

ض المعالجة من قبل مشــروع لغرفقط لمشــروع التي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من الســلع أو البضــائع   (جـ

 .آخر

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

 .للمشروع طبيعة ت ضيرية أو مساعدة  ذآخر  نشاطأ  القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض  هـ(

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

ت ضــيرية طبيعة  لهمزيج هذا الناتج عن الالثابت للعمل  قرللمشــرط أن يكون النشــاط الكلي بهذه الفقرة 

 .مساعدةأو 

كام الفقرتين ) -5 مادة ( 2( و )1على الرغم من أح هذه ال كان شــــــخصمن  يل المتمتع بوضــــــع  - إذا  خالف الوك

يعمل نيابة عن مشـــروع ولديه صـــالحية ويمارســـها  -من هذه المادة (6بق عليه الفقرة )مســـتقل والذ  تنط

ــأة دائمة في  ــروع يعتبر منش ــروع فإن ذلك المش ــم المش ــكل معتاد في دولة متعاقدة ةبرام العقود باس بش

تلك الدولة، في شــأن أ  أعمال يقوم بها ذلك الشــخص للمشــروع، ما لم تكن هذه األعمال مقصــورة على 

والتي إذا تمت مباشــرتها من خالل مقر ثابت للعمل ال تجعل هذا من هذه المادة ( 4تلك الواردة في الفقرة )

 المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

عن طريق فقط  الدولةتلك مزاولته للعمل في  بســببمشــروع منشــأة دائمة في دولة متعاقدة ل أن ديعال  -6

شـــرط أن يعمل مثل هؤالء األشـــخاص ب ،وكيل عام بالعمولة أو أ  وكيل آخر ذ  وضـــع مســـتقلســـمســـار أو 

 .باألسلوب المعتاد لعملهم



 

 

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

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

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

 

 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

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

ــريبة في تلك الدولة المتعاقدة  ــاعه للض ــتغالل الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز إخض 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 بار ،على أ   لة فإن الع كات غير المنقو بالممتل قة  ية المل  مل على الملك ة تشــــــت

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

ظام  ية األراضــــــيالن قة بملك عام المتعل باني ال لة وال قوق في  ،والم كات غير المنقو بالممتل فاع  وحق االنت

ســــــتغالل أو ال ق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية والمصــــــادر االتغيرة أو الثابتة مقابل المدفوعات الم

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

صــــــورة ( من هذه المادة على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة ب1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو استغاللها بأ  شكل آخر. ،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

ـــ -1 ـــريبة في تلك الدولةتخض ـــروع تابع لدولة متعاقدة للض ما لم يباشـــر  ،فقط المتعاقدة ع األرباح العائدة لمش

باشـــر المشـــروع نشـــاطا   فإنفي الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشـــأة دائمة فيها.  نشـــاطا   المشـــروع

ولكن بالقدر الذ   ،اقدة األخرىيجوز فرض الضـريبة على أرباح المشـروع في الدولة المتع ، فإنهكالمذكور آنفا  

 .يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة 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 اتلك  أرباحدولة متعاقدة كل  ت ددالمتعاقدة األخرى عن طريق منش  لدائمةالمنش

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

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

 منشأة دائمة له.

روفات المتكبدة ألغراض أعمال المنشــأة الدائمة بما في عند ت ديد أرباح منشــأة دائمة يســم" بخصــم المصــ  -3

التي توجد فيها  المتعاقدةذلك المصــــــروفات التنفيذية واةدارية العمومية، ســــــواء  تم تكبدها في الدولة 

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

شروع وجدت، )خالف ما د   سترداد النفقات الفعلية( من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للم فع مقابل ا

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



 

 

و )فيما براءات اةختراع أو حقوق أخرى أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اةدارة أ

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

المنشأة الدائمة. وبالمثل ال يؤخذ في االعتبار عند ت ديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ )خالف ما دفع مقابل 

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

ـــــتخدام حقوق  ـــــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اس ـــــكل إتاوات أو رس أو أ ٍّ من مكاتبه األخرى على ش

ــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اةدارة، أو )فيما  براءات اةختراع أو حقوق أخرى، أو على ش

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

 الرئيس للمشروع أو أ ٍّ من مكاتبه األخرى.

ــــروع  -4 ــــائع إلى الدولة المتعاقدة في إحدى الدولتين المتعاقدتين أرباح األعمال التي ي ققها مش ــــدير بض من تص

أخرى  ةنشــطأعلى وإذا اشــتملت عقود التصــدير  .خرىاألخرى ال تخضــع للضــريبة في تلك الدولة المتعاقدة األ

 األنشـــطةتلك  من مثلالدخل المكتســـب الدولة المتعاقدة األخرى فإن في  من خالل منشـــأة دائمة مارست

 خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.ييجوز أن 

ئمة بشراء سلع أو بضائع ال ينسب أ  رب" إلى منشأة دائمة استنادا  فقط إلى قيام تلك المنشأة الدا -5

  للمشروع.

ــها عاما  بعد عام، ما  -6 ــأة الدائمة بالطريقة نفس ــب إلى المنش ــابقة، ت دد األرباح التي تنس ألغراض الفقرات الس

غ إتباع طريقة أخرى.   لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوِّ

مال" دون  -7 بارة "أرباح األع مل ع ــــــار على ذلكتشــــــ مال  من المت ققالدخل  ،االقتص جارة واألع التصــــــنيع والت

الخدمات وتأجير الممتلكات الشــــــخصــــــية  وفيرتو ،النقل الداخلي وعمليات ،، والتأمين)البنكية( المصــــــرفية

ــــة. وال  ــــمل هذه العبارة تالمنقولة والملموس ــــية الدخل المت قق من الش ــــخص يؤديها فرد التي خدمات الش



 

 

 بصفة مستقلة.يؤديها بصفته موظفا  أو سواءا  

نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على األرباح ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أ   -8

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

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

فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بهدف االتفاق على أ  تعديل لهذه الفقرة بشكل 

 .مالئم

شتمل األرباح على بنود للدخل عند -9 صل في مواد أخرى عولجت ما ت شكل منف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي ب

 تتأثر بأحكام هذه المادة.تلك المواد لن 

 

 الثامنةمادة ال

 والجوي النقل البحري

تخضــع أرباح مشــروع تابع لدولة متعاقدة من تشــغيل ســفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضــريبة فقط  -1

 في تلك الدولة.

ضا  على األرباح من هذه المادة ( 1تطبق أحكام الفقرة ) -2 شاركة في ات امالمت ققة أي شترك ن الم د أو عمل م

 أو وكالة تشغيل دولية.

 

 التاسعةمادة ال



 

 

 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

مال  أو في رأس ىأو في السيطرة علرة أو غير مباشرة في إدارة يشارك نفس األشخاص بصورة مباش 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 أ  من ال التين 

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

ـــــروط  ـــــروعين لو لم تكن هذه الش ـــــبب وجود هذب ها ققيلكنه لم و ،قائمةأن ي ققها أ  من المش  هس

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

ـــروع تابع لها  -2 ـــمن أرباح مش ـــريبة وفقا  لذلك -إذا أدرجت دولة متعاقدة ض ـــعتها للض ـــروع تابع  - وأخض أرباح مش

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

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

إجراء التعديل  - عندئذ -األخرى  المتعاقدة على الدولةف ،بين مشـــــاريع مســـــتقلة الشـــــروط ذاتها التي تكون

ضريبة المفروض على  سب على مبلغ ال مثل هذا التعديل لت ديد . المتعاقدة األرباح في تلك الدولة تلكالمنا

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

 ذلك.لمتى دعت الضرورة بينهما 

 



 

 

 العاشرةمادة ال

 أرباح األسهم

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

 األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

ـــع أرباح األ ،مع ذلكو -2 ـــا  أن تخض ـــريبة في الدولة المتعاقديجوز أيض ـــهم تلك للض ـــركة س ة التي تقيم فيها الش

مقيما  ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســــــهم  .المتعاقدة وفقا  ألنظمة تلك الدولةولألرباح  الدافعة

 :يجب أال تتجاوزفإن الضريبة المفروضة  ،في الدولة المتعاقدة األخرى

قيمة أرباح األسهم إذا كان المالك المنتفع شركة )خالف شركة  ( من إجمالي%5خمسة في المائة ) أ(

األسهم التصويتية من  التصويتية أو القوة( من %10تضامنية( تملك نسبة ال تقل عن عشرة في المائة )

 الشركة الدافعة لألرباح.

 ( من إجمالي قيمة أرباح األسهم في جميع ال االت األخرى.%10عشرة في المائة ) ب(

 ؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.ال ت  

ــهم"  -3 ــتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "أرباح األس ــهم أو ال قوق األخرى  -كما هي مس  -الدخل من األس

خرى التي األالمشــــــاركة كذلك الدخل من حقوق و ،المشــــــاركة في األرباح أو -ن والتي ال تمثل مطالبات دي

ــــريبية  ــــع لنفس المعاملة الض ــــهم بموجب أنظمة الدولة مثل التخض فيها  ةقيمالم المتعاقدةدخل من األس

 .لألرباح الشركة الموزعة

في دولة  ا  إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســــــهم مقيممن هذه المادة  (2) و (1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

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



 

 

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

ه المنشـــأة بســـببها أرباح األســـهم مرتبطة فعليا  بهذ توكانت ملكية األســـهم التي دفع ،قاعدة ثابتة فيها

ـــــابعةالمادة  أحكامطبق نأو القاعدة الثابتة. في مثل هذه ال الة تالدائمة  ـــــرة أو المادة  الس من الرابعة عش

 وفقا  لل الة.          هذه االتفاقية

ال يجوز أن تفرض فإذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا  أو دخال  من الدولة المتعاقدة األخرى،  -5

ـــركة إال بقدر ما يدفع من أرباح  المتعاقدة ةتلك الدول ـــهم التي تدفعها الش ـــريبة على أرباح األس األخرى أ  ض

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

 المتعاقدة في تلك الدولة جودةموبسببها أرباح األسهم مرتبطة ارتباطا  فعليا  بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة 

 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

 

 الحادية عشرةمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

مقيم في الدولة المتعاقدة نتفع يخضـــــع الدخل من مطالبات الدين الناشـــــم في دولة متعاقدة ومالكه الم -1

 األخرى للضريبة فقط في تلك الدولة األخرى.

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

وبشــكل خاص  ،أرباح 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 ال سندات أو  سندات المالية أو ال الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخال  من  دال تعوديون. بمثل هذه ال

 دين ألغراض هذه المادة.المطالبات 

كام الفقر -3 مادة ( 1) ةال تنطبق أح هذه ال لدينمن  بات ا طال خل من م لد لك المنتفع من ا ما كان ال ما   ،إذا  مقي

ـــــأ فيها اوفي دولة متعاقدة  لدخل من مطالبات الدين من يزاول عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نش

األخرى خدمات شخصية مستقلة  المتعاقدة يؤد  في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةخالل منشأة دائمة 

ها تة في ثاب عدة  قا نت ،من  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

الرابعة أو المادة  الســــــابعةطبق أحكام المادة نال الة ت لكتالمنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل 

 وفقا  لل الة.   من هذه االتفاقية عشرة 

ســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو ب ،عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين -4

المبلغ الذ  كان ســــــيتم  زيد علىي، هذا الدخل دفع عنهي  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  ،فقط على المبلغ المذكور أخيرا  

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

 الثانية عشرةمادة ال

 اواتـاإلت

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

 األخرى. في تلك الدولة



 

 

ـــريبة في الدولةو -2 ـــا  للض ـــع تلك اةتاوات أيض ـــأ فيها  مع ذلك، يجوز أن تخض ة فقا  ألنظموالمتعاقدة التي تنش

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

 :عنزيد ت يجب أالالمفروضة 

( من إجمالي مبلغ اةتاوات مقابل استخدام أو ال ق في استخدام معدات %5خمسة في المائة ) أ(

 أو تجارية أو علمية. صناعية

 .( من إجمالي مبلغ اةتاوات في جميع األحوال األخرى%7في المائة ) سعبة ب(

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

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

ختراع أو عالمة تجارية، أو تصــميم أو نموذج، أو إأو أفالم أو أشــرطة البث اةذاعي أو التليفزيوني أو أ  براءة 

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

 التجارية أو العلمية. أو ،لصناعيةمتعلقة بالتجارب االمعلومات المقابل أو 

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

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

األخرى خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من خالل قاعدة  المتعاقدة في تلك الدولة يؤد كان أو  ،فيها موجودة

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

ـــابعة أوطبق أحكام المادة نال الة ت هذهفي مثل  ،الثابتة ـــرة  المادة الس وفقا  فاقية من هذه االتالرابعة عش

 لل الة.

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

مقيما  في دولة متعاقدة أم ال، يملك في دولة متعاقدة منشــأة ةتاوات، ســواء كان الذ  يدفع االشــخص 

لمنشــــــأة الدائمة أو اتلك كانت و ،اةتاواتنها تلك عي تدفع بها االلتزامات الت ا  مرتبطدائمة أو قاعدة ثابتة 



 

 

 المتعاقدة هذه اةتاوات قد نشــــــأت في الدولة دعندها تع ،اةتاواتهذه دفع  تت مل عبءالقاعدة الثابتة 

 فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وجدالتي ت

ـــــة بين الجهة - عندما يكون مبلغ اةتاوات -6 ـــــبب عالقة خاص معا  وبين هما الدافعة والمالك المنتفع أو بين بس

ستخدام - شخص آخر المبلغ الذ  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

. تنطبق فقط على الم ـــــعا  وبلغ المذكور أخيرا  في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاض

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

 

 الثالثة عشرةمادة ال

 األرباح الرأسمالية

باح -1 قمتال األر قدة ل ة ق عا لة مت قل ملكمن مقيم في دو لةن كات غير منقو مذكورة ،ية ممتل مادة  ال في ال

 للضريبة في تلك الدولةتخضع يجوز أن  ،في الدولة المتعاقدة األخرى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  السادسة

 األخرى. المتعاقدة

ها من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءا  من الممتلكات التجارية لمنشــأة دائمة يمتلكالناتجة األرباح  -2

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

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

 األخرى.المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة  تخضعيجوز أن  ،المشروع( أو مثل هذه القاعدة الثابتة

و من أ ،عمل في النقل الدوليتمن نقل ملكية ســـفن أو طائرات لمقيم في دولة متعاقدة  مت ققةالاألرباح  -3



 

 

تلك للضــريبة فقط في تخضــع  ،الطائرات وأقة بتشــغيل مثل هذه الســفن نقل ملكية ممتلكات منقولة متعل

 الدولة.

سهم تستمد أكثر من   -4 صل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أ في المائة خمسين األرباح التي ي 

من قيمتها بشــــــكل مباشــــــر أو غير مباشــــــر من ممتلكات غير منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة ( 50%)

 خرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.األ

ــــــ يجوز أن تخضع المكاسب من التصرف في األسهم غير المذكورة في الفقرة  5 من هذه المادة التي تشكل  (4)ـ

جزءا  من مشاركة كبيرة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في سوق األسهم لدى 

ــــاركة جوهرية أ  من الدولتين المتعاق ــــخص مالكا  لمش ــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة. يعتبر الش دتين، للض

 من رأس مال تلك الشركة. (%25)في المائة  خمسة وعشرينعندما ال تقل تلك المشاركة عن 

من هذه  (5)و (4)و (3)و  (2)و  (1)تلك المشــــــار إليها في الفقرات  غيرمن نقل أ  ملكية المت ققة األرباح  -6

 م فيها ناقل الملكية.يللضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقتخضع مادة ال

تخضــــع المكاســــب التي ي صــــل عليها يجوز أن ، من هذه المادة  (6على الرغم من األحكام الواردة في الفقرة ) -7

قدة األخرى من عا لة المت لدو ما في ا قدة، وأصــــــب" مقي عا لة مت ما في دو كان مقي كات ت ويل أ  ممتل فرد 

ـــــار إليها في الفقرة ) ـــــرف في تلك من هذه المادة  (6مش ، إذا تم التص ـــــريبة في الدولة المذكورة أوال  ، للض

نوات بعد التاريخ الذ  يصــــب" فيه ذلك الفرد غير مقيم في الدولة العشــــر ســــخالل وقت الممتلكات في أ  

.  المذكورة أوال 

 

 الرابعة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة



 

 

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

 حيث يجوز أنالتالية،  أ  من ال االتفيما عدا  المتعاقدة للضـــــريبة فقط في تلك الدولةيخضـــــع مســـــتقلة 

 ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:هذا الدخل أيضا  للضمثل يخضع 

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

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

 إلى تلك القاعدة الثابتة.

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

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

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

 .األخرى المتعاقدة في الدولة

ــم -2 ــتقلة في المجاالت العلميةتش ــطة المس  الفنيةأو  األدبية أو ل 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

 صية غير المستقلةالخدمات الشخ

شرةمع مراعاة أحكام المواد  -1 سة ع ساد شرة  و ال شرة  والثامنة ع سعة ع شرون والتا شرونو الع  ال ادية والع

التي يكتســبها مقيم في دولة متعاقدة األخرى فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة من هذه االتفاقية 



 

 

ما لم تتم مزاولتها في الدولة  ، المتعاقدة الدولة في تلكفقط تخضــــــع للضــــــريبة  -فيما يتعلق بوظيفة  -

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

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولةللضريبة المكتسبة 

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

 المتعاقدة في الدولةفقط تخضـــع للضـــريبة  ،في الدولة المتعاقدة األخرىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوظيفة 

 :في ال الة التاليةأوال  المذكورة 

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

 .السنة المالية المعنيةأ  مدة إثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في وما  في ي

 أو نيابة عنه. األخرى المتعاقدة 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. لمتعاقدةا

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

للضــريبة يجوز أن تخضــع من قبل مشــروع تابع لدولة متعاقدة  في النقل الدولي تعملمتن ســفينة أو طائرة 

 الدولة.تلك في 

 

 السادسة عشرةالمادة 

 جلس اإلدارةأعضاء مأتعاب 



 

 

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

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

 األخرى. المتعاقدة

 

 السابعة عشرةمادة ال

 نون والرياضيوالفنان

شرةالرغم من أحكام المادتين على  -1 شرة و الرابعة ع سة ع سبه  ،تفاقيةمن هذه اال الخام فإن الدخل الذ  يكت

صفته فنانا   -مقيم في دولة متعاقدة  سينما أو في ب سرح أو ال سيقيا   اةذاعةالم صفته مو أو التليفزيون أو ب

المتعاقدة األخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة  - أو رياضيا  

 األخرى. المتعاقدة الدولة

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

شخص آخر سه ولكن ل ضي نف سابعة الرغم من أحكام الموادعلى فإن ذلك الدخل و ،الريا شر و ال  و ةالرابعة ع

فيها مزاولة الفنان  تيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تممن هذه اةتفاقية الخامسة عشرة 

 .لتلك األنشطة أو الرياضي

 

 الثامنة عشرةمادة ال

 معاشات التقاعد والدفعات السنوية



 

 

شات التقاعد والمكافآت األخرى المماثلة والمدفوعات بموجب نظ  -1 ضاع معا شات التقاعدية يجوز  إخ ام المعا

أو الضــــــمان االجتماعي أو غيرها من المدفوعات التي يتم ســــــدادها بموجب مشــــــروع عام كجزء من نظام 

التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الدفعات السنوية الضمان االجتماعي و

 .األخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  

ــنوية" مبلغا  معينا  يدفع دوريا  في أوقات معينة أثناء ال ياة أو أثناء مدة زمنية  -2 ــطل" "الدفعات الس يعني مص

 م ددة أو مؤكدة وفقا  اللتزاٍم بالدفع مقابل تعويض نقد  مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية.

 

 التاسعة عشرةمادة ال

 الخدمات الحكومية

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

أو  المتعاقدة خدمات أداها لتلك الدولةب فيما يتعلقأو ســلطتها الم لية لفرد  الســياســيةأحد أقســامها 

 .المتعاقدة تلك الدولة فيفقط خضع للضريبة القسم أو السلطة ت

في الدولة فقط تخضــع للضــريبة المشــابهة واألجور والمكافآت األخرى هذه الرواتب 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

 مات.الخد تأديةفقط لغرض  المتعاقدة لم يصب" مقيما  في تلك الدولةأو  (2



 

 

على الرواتب من هذه االتفاقية  الســابعة عشــرةو  الســادســة عشــرة و الخامســة عشــرةطبق أحكام المواد نت -2

شابهة والمكافآت األخرى ،واألجور بعمل تزاوله دولة متعاقدة ومرتبطة بخدمات تم تأديتها  فيما يتعلق ،الم

 أو سلطتها الم لية. السياسيةأو أحد أقسامها 

 

 العشرونالمادة 

 الطالب

ــلمها طالب أو متدرب مهني المدفوعات الت   ــرة قبل زيارة دولة متعاقدة ي يتس والذ  يكون أو كان مباش

لغرض تعليمه أو تدريبه، فقط المذكورة أوال   المتعاقدة ويتواجد في الدولة ،مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى

 المتعاقدة يبه ال تخضـــــع للضـــــريبة في تلك الدولةهذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشـــــته أو تعليمه أو تدر

 .المتعاقدة هذه المدفوعات ناش ة من مصادر خارج تلك الدولةمثل بشرط أن تكون 

 

 الحادية والعشرونمادة ال

 المعلمون

، يعفى المعلم الذ  يزور دولة متعاقدة لغرض الخامســـــة عشـــــرة من هذه اةتفاقيةعلى الرغم من أحكام المادة 

في جامعة أو أ  مؤســــســــة تعليمية أخرى مماثلة معترف بها في تلك الدولة، الذ  كان مباشــــرة قبل التدريس 

ــــريبة في الدولة المذكورة أوال   هزيارت مقابل  مكافأةفيما يتعلق بأ   مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى، من الض

لهذه األغراض، شريطة  لدولة المذكورة أوال  هذا التعليم لفترة ال تزيد على سنتين من تاريخ وصوله ألول مرة في ا

 من مصادر في الدولة المتعاقدة األخرى. ه المكافأةحصوله على هذ



 

 

 

 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 منشؤها متعاقدةال في تلك الدولةفقط 

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

في دولة  مقيما  الدخل  ذلكمســــــتلم  كانإذا  - من هذه االتفاقية الســــــادســــــة ( من المادة2في الفقرة )

فيها، أو يؤد  في تلك  توجدة األخرى من خالل منشــــــأة دائمة عمال  في الدولة المتعاقدويمارس متعاقدة 

ويكون ال ق أو الممتلكات التي  ،األخرى خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة ثابتة فيها المتعاقدة الدولة

 ،ال الة هذهفعليا  بمثل هذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل  ةالدخل مرتبط من أجلهايدفع 

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية  الرابعة عشرةالمادة  وأ السابعةالمادة  تطبق أحكام

 

 الثالثة والعشرونمادة ال

 رأس المال

و المملوك من هذه االتفاقية السادسة في المادة  اوالمشار إليهرأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة  -1

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

 المتعاقدة األخرى.

شاطشكل جزءا  من ممتلكات ي منقولة والذ رأس المال الممثل بممتلكات  -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  ،في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلةلمقيم 

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

 ،من قبل مشــروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدوليبســفن أو طائرات يتم تشــغيلها رأس المال الممثل  -3

تلك يخضـــع للضـــريبة فقط في  ،هذه الســـفن والطائراتمثل شـــغيل علق بتتبممتلكات منقولة تالممثل  وأ

 الدولة.

 .المتعاقدة في تلك الدولةفقط  العناصر األخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة تخضع جميع -4

زه فرد مقيم في دولة متعاقدة في تلك الدولة وإذا من" ال ق في فرض ضــــــريبة على رأس المال الذ  ي   -5

( من هذه المادة، يجوز إخضـــاع رأس المال للضـــريبة في هذه الدولة المتعاقدة األخرى، 4قا للفقرة )فقط وف

 .الدولة المذكورة أوال   ألنظمة حيث ال يخضع صافي رأس المال لضريبة عامة على صافي رأس المال وفقا  

 

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

 :على الن و التالي تتم إزالة االزدواج الضريبي مملكة العربية السعودية، بالنسبة إلى ال -1

وفقا  ألحكام هذه  -دخال  أو تملك رأس مال والذ  يجوز المملكة العربية الســــعودية إذا اكتســــب مقيم في  

 المملكة العربية السعودية: يتعين على السويد،أن يخضع للضريبة في  -االتفاقية 

 .السويد لضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا  مساويا  لضريبة الدخل المدفوعة فيأن تخصم من ا أ(



 

 

أن تخصــــم من الضــــريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا  مســــاويا  لضــــريبة رأس المال المدفوعة في  ب(

 .السويد

في  أس المالضـــــريبة رمن وال يجوز أن يتجاوز الخصـــــم في أ  من ال التين ذلك الجزء من ضـــــريبة الدخل، أو   

ــعودية ــوب وفقا  لل الة إلى الدخل أو إلى رأس المملكة العربية الس ــم، والمنس ــب قبل الخص ، كما هو م تس

 .السويديخضع للضريبة في  يجوز أنالمال الذ  

 ليس في أساليب إزالة االزدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين. (جـ

 :تتم إزالة االزدواج الضريبي كاآلتي السويد،نسبة إلى بال -2

سويد دخال   ( أ سب مقيم في ال سعودية وفقا  إذا اكت ضريبة في المملكة العربية ال ضاعه لل  ألنظمةيجوز إخ

ــــويد  ــــم" الس ــــعودية وطبقا  ألحكام هذه االتفاقية، تس  أنظمةمع مراعاة أحكام  -المملكة العربية الس

 -من وقت آلخر دون تغيير للمبدأ العام(  ااألجنبية )حسبما يتم تعديله يبةللضر خصمالمتعلقة بالالسويد 

ضريبة على  صم من ال ساويا   الدخل مبلغا  مثل هذا كخ سعودية المدفوعة فيما يتعلق ب م ضريبة ال مثل لل

 .هذا الدخل

ـــاعه  ـــويد دخال يجوز إخض ـــب مقيم في الس ـــريبة في المملكة العربية  فقطب( إذا اكتس ـــعودية للض ا  وفقالس

لضــــريبة الســــويدية، أن تأخذ في ل النســــب التصــــاعدية ألحكام هذه االتفاقية، يجوز للســــويد، عند ت ديد

 للضريبة فقط في المملكة العربية السعودية. الذ  سيخضعاالعتبار الدخل 

تدف (ـج باح األســــــهم التي  هذه الفقرة، تعفى أر ية )أ( من  كام  الفقرة الفرع كة على الرغم من أح ها شــــــر ع

 مقيمة في المملكة العربية الســــعودية إلى شــــركة مقيمة في الســــويد من الضــــريبة الســــويدية وفقا  

ــويد الذ   نظامألحكام  ــهم المدفوعة  ي كمالس ــريبة على أرباح األس ــويدية اةعفاء من الض ــركات س لش

 من شركات خارجية.



 

 

ــويدمقيم في  تملكإذا  (د ــريبة في يأن  هذه االتفاقية، اموفقا  ألحك ،يجوزوالذ  رأس مال  الس ــع للض خض

ذلك المقيم مبلغا  رأس مال تسـم" بالخصـم من الضـريبة على  السـويد، فإن المملكة العربية السـعودية

ــريبة ــاويا  لمبلغ ض ــعوديةالمدفوعة في  رأس المال مس ــم  وال يجوز أن يتجاوز. المملكة العربية الس الخص

ضريبة سويدي رأس المال ذلك الجزء من  سب ة ال صم ، كما هو م ت سوب قبل الخ رأس المال إلى ، والمن

 .للضريبة في المملكة العربية السعودية أن يخضعالذ  يجوز 

 

 الخامسة والعشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

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

المعالجة المنصـــوص  وســــائلبصــــرف النظر عن -يمكنه  ،ى فرض ضــــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقيةإل

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 باةجراء  جبيوالمتعاقدة التي يقيم فيها.  ــــنوات من أول إش ــــية خالل ثالو س الذ  أدى إلى عرض القض

 أحكام هذه االتفاقية.خالف 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 أ  هذه االتفاقية. التي تخالف أحكام  ضريبةالجنب فرض األخرى بهدف ت م غرالاتفاق يتم التو

 .للدولتين المتعاقدتينالم لية  األنظمةأ  حدود زمنية واردة في من 

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

 زالةةبتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيضا  أن تتشاورا معا   ا  تعلقمنشأ يأو شك  ةذليل أ  صعوبتإلى 



 

 

 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.قرات الف

 

 السادسة والعشرونمادة ال

 تبادل المعلومات

تتبادل الســــلطات المختصــــة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صــــلة بتنفيذ أحكام   -1

ـــة نيابة عن  ةن الداخليوانيهذه االتفاقية أو ةدارة أو تنفيذ الق ـــفة مفروض ـــرائب من كل نوع أو ص ـــأن الض بش

المتعاقدة، أو أقســــامها الســــياســــية أو ســــلطاتها الم لية طالما ال تتعارض تلك الضــــرائب مع هذه  الدولة

 من هذه االتفاقية تبادل المعلومات.الثانية و األولىاالتفاقية. وال تقيد المادتين 

جب الفقرة ) -2 قدة، بمو عا لة المت لدو ها ا قا مل أ  معلومات تتل عا مادة، على أنها ســــــرية1ت هذه ال بنفس  ( من 

صل عليها وفقا  الطريقة التي تعامل بها ا شف ل ة الم ليةنظملأللمعلومات التي ت  تلك الدولة، وال يجوز الك

ــــيل أو  ــــلطات )بما في ذلك الم اكم واألجهزة اةدارية( المعنيين بالربط أو الت ص ــــخاص أو الس عنها إال لألش

( من هذه 1بالضــــــرائب المشــــــار إليها في الفقرة )التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو ت ديد االعتراض فيما يتعلق 

ــــلطات تلك المعلومات إال لهذه  ــــخاص أو الس ــــتخدم هؤالء األش ــــراف على ما بعاليه. وال يس المادة أو اةش

 األغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداوالت م كمة عامة أو في أحكام قضائية.

 ( من هذه المادة بما يؤد  إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:2( و )1) ال يجوز بأ  حال تفسير أحكام الفقرات -3

تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة والممارســــــات اةدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة  أ(



 

 

 األخرى.

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

 الدولة أو في الدولة المتعاقدة األخرى.

تقديم معلومات من شــأنها كشــف أ  ســر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصــناعة أو األســرار التجارية أو  جـ(

 المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا  للسياسة العامة.

موجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة األخرى إجراءاتها الخاصة إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات ب -4

قدة األخرى ال  عا لة المت لدو لك ا نت ت كا بة، حتى لو  مات المطلو مات لل صــــــول على المعلو بتجميع المعلو

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

فّسر هذه ال دود بأ  حال على أنها تسم" لدولة متعاقدة باالمتناع 3في الفقرة ) ( من هذه المادة ولكن ال ت 

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

ـــير أحكام الفقرة ) -5 ـــم" للدولة المت3ال يجوز بأ  حال من األحوال تفس عاقدة أن ( من هذه المادة على أنها تس

ــــــة مالية أخرى، أو لدى م أو فوض تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها م فوظة لدى بنك أو مؤســــــس

  شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصال" ملكية لشخص ما.

 السابعة والعشرونمادة ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون  وأألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية  منوحةالم االمتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

 



 

 

 الثامنة والعشرونمادة ال

 أحكام متنوعة

لتجنب الضريبي الخاصة في هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام الم لية لمنع التهرب الضريبي أو ا ليس  -1

بت ديد المصـــاريف أو الخصـــومات الناشـــ ة عن العمليات بين مشـــاريع دولة متعاقدة ومشـــاريع موجودة في 

ــــــاريع أو  ــــــاء هذه المش ــــــة من إنش الدولة المتعاقدة األخرى، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد األغراض الرئيس

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

 :عندما   أحكام أخرى في هذه االتفاقية، على الرغم من أ -2

 :إما  من دول أخرى الرئيسشركة مقيمة في دولة متعاقدة على دخلها ت صل  أ( 

 التأمين. وأالتمويل  وأالش ن  وأمثل األعمال المصرفية  أنشطةمن   -1

ــــا   تمثل مركزا  من كونها أو  -2 ــــيق أو كيان مماثل  رئيس  وفير خدمات إدارية أو غيرها منلتأو مركز تنس

المســــاندة لمجموعة من الشــــركات التي تمارس أعمال تجارية بصــــفة رئيســــة في الدول  الخدمات

 .األخرى

تلك الدولة عن الدخل المت قق من نظمة ضــــــريبة تقل كثيرا وفقا أل ســــــوف يت مل أن مثل هذا الدخلوب( 

أو مركز تنسـيق أو كيان  رئيسـا   مركزا  التي تتم ممارسـتها داخل تلك الدولة أو لكونها األنشـطة المماثلة 

المســــاندة لمجموعة من الشــــركات التي تمارس أعمال خدمات مماثل يوفر خدمات إدارية أو غيرها من 

 .وفقا  لل الةتجارية في تلك الدولة، 

ـــــريبة على دخل ال تنطبق أ  أحكام في هذه االتفاقية تمن" إعفاء أوفإنه  ـــــهم  تخفيض للض ـــــركة وأرباح األس الش

 .هذه الشركةمن قبل المدفوعة 



 

 

 

 التاسعة والعشرونالمادة 

 النفاذ

سية  كتابة كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى بلغت -1 ستكمال اةجراءات عن طريق القنوات الدبلوما با

من  األخيراليوم  فينافذة هذه االتفاقية  تصــــــب"و. ذحيز النفا هذه االتفاقيةوفقا  لنظامها لدخول  الالزمة

 األخير. تلقى اةخطارفيه  تمالذ  تالي للشهر الشهر ال

 :نافذة أحكام هذه االتفاقية تصب" -2

فيما يتعلق بالضـــرائب المســـتقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المســـت قة في أو بعد اليوم  أ(

 لي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.تي تال األول من شهر يناير من السنة

، على الضـــرائب المفروضـــة عن أ  والضـــرائب على رأس المال فيما يتعلق بالضـــرائب األخرى على الدخل ب(

ضـــريبية تبدأ في أو بعد اليوم األول من شـــهر يناير من الســـنة التي تلي الســـنة التي أصـــب ت فيها  ســـنة

 االتفاقية نافذة.

 

 ثالثونالمادة ال

 اإلنهاء

ــدولتين  -1 ــدتين. يجوز أل  من ال ــاق ــدولتين المتع ــدى ال ــا إح ــذة المفعول حتى تلغيه ــاف ــة ن ــاقي ــذه االتف ــل ه تظ

ـــهر  ـــتة أش ـــعار خطي بطلب اةنهاء قبل س ـــية بتقديم إش المتعاقدتين إنهاء االتفاقية عبر القنوات الدبلوماس



 

 

 .ى األقل من نهاية أ  سنة ميالديةعل

 :الة فإن االتفاقية تتوقف عن التطبيقفي مثل هذه ال  -2

فيما يتعلق بالضـــرائب المســـتقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المســـت قة في أو بعد اليوم  أ(

 .شهرفترة ستة أنهاية  األول من شهر يناير من السنة التي تلي

الضـــرائب المفروضـــة عن أ  فيما يتعلق بالضـــرائب األخرى على الدخل والضـــرائب على رأس المال، على  ب(

 نهاية فترة ستة أشهر. تليسنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم األول من شهر يناير من السنة التي 

 .هذه االتفاقية بتوقيع ، المفوضان حسب األصول،ن أدناهاقام الموقع إثباتا  لذلك     
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 اةنجليز . النصب يعتداالختالف في التفسير  ةفي حالومتساوية ال جية.  وجميع النصوصواةنجليزية السويدية و

       

            



 

 

 بـروتـوكـول

 

وعلى رأس  رائب على الدخلل ظة توقيع االتفاقية لتجنب االزدواج الضــريبي ولمنع التهرب الضــريبي في شــأن الضــ

سعودية وحكومة مملكة  المال سويدالتي أبرمت بين حكومة المملكة العربية ال دولتان المتعاقدتان ال ت، وافقال

 على أن األحكام التالية تشكل جزءا  ال يتجزأ من االتفاقية.

 :الرابعةوالمادة  األولىباإلشارة إلى المادة  -1

ـــــرفي حالة وجود  ـــــفافية مالية وفقا  يلذ  من الدخل ا عنص ـــــخص له ش ـــــل عليه أو من خالل ش  ىحدإ ألنظمة  ص

ــــرالدولتين المتعاقدتين يعتبر هذا ال ــــبه مقيم في دولة متعاقدة بال د الذ  يعامل ا عنص ــــرالبه كتس ألغراض  عنص

 تلك الدولة كدخل لمقيم.في الضرائب  مانظ

 :الثالثة  باإلشارة إلى المادة -2

 شخص" يشمل الدولة وأ  من أقسامها اةدارية أو سلطاتها الم لية.من المفهوم أن مصطل" "

 :الثامنة باإلشارة إلى المادة  -3

ـــل عليها فيما يتعلق باألرباح التي  ـــاس(، تنطبق ي ص ـــكندنافية )س ـــبكة الخطوط الجوية االس ات اد النقل الجو  ش

األرباح مثل ما يتوافق مع المشــــــاركة التي على جزء من فقط من االتفاقية الثامنة من المادة  (1)أحكام الفقرة 

 (.SAS SVERIGE ABفي )ساس( )أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويد  

 :الثالثة عشرة باإلشارة إلى المادة  -4

ـــل عليها فيما يتعلق باألرباح التي  ـــاس(، تنطبق ي ص ـــكندنافية )س ـــبكة الخطوط الجوية االس ات اد النقل الجو  ش

على جزء من األرباح مثل ما يتوافق مع المشــــــاركة التي أجريت فقط من االتفاقية  13من المادة  3لفقرة أحكام ا



 

 

 (.SAS SVERIGE ABفي )ساس( )في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك السويد  

 :الخامسة عشرة باإلشارة إلى المادة  -5

ـــتمدإذا  ـــويد  اس ـــها على ت مكافأةمقيم في الس متن طائرة تعمل في النقل الدولي من قبل تعلق بوظيفة يمارس

 .في السويدفقط للضريبة  ه المكافأةخضع هذتات اد النقل الجو  نظام الخطوط الجوية االسكندنافية )ساس(، 

 :الثالثة والعشرون باإلشارة إلى المادة  -6

كندنافية )ساس(، تنطبق ات اد النقل الجو  شبكة الخطوط الجوية االس برأس المال المملوك من قبلفيما يتعلق 

مثل ما يتوافق مع  رأس المالعلى جزء من فقط من االتفاقية  الثالثة والعشرونمن المادة  3أحكام الفقرة 

 (.SAS SVERIGE ABالسويد  في )ساس( )المشاركة التي أجريت في هذه كونسورتيوم من قبل الشريك 

 :السادسة والعشرون باإلشارة إلى المادة  -7

 يبة.تستخدم فقط ألغراض الضر من االتفاقية السادسة والعشرون وفقا  للمادة المتبادلةت المعلوما

 بنود عامة: -8

، العربية السعودية في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة

دلت وفقا  لذلك، فإنه يتعين على الدول تين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات ةدراج مادة أو أن الضريبة القائمة ع 

 بشأن عدم التمييز في االتفاقية.

 .ا البروتوكولإثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب األصول، بتوقيع هذ     
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 واةنجليزية وجميع النصوص متساوية ال جية. وفي حالة االختالف في التفسير يعتد بالنص اةنجليز .السويدية و

 


