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 تفــاقيـــةإ

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 الواليات المتحدة المكسيكيةوحكومة 

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي

  على الدخل في شأن الضرائب

 

 

 



 

 

 

 الواليات المتحدة المكسيكيةوحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية  

في شـــان الضـــرا ب  ل   ولمنع التهرب الضـــريبياتفاقية لتجنب االزدواج الضـــريبي منهما في إبرام  رغبة  

 ،الدخل

 تفقتا  ل  ما يلي:إقد 

 األولىمادة ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 

 الثانيةمادة ال

 ي تشملها االتفاقيةالضرائب الت

النظر  ن  صـــرفبكل دولة متعاقدة  ةصـــلحمتطبق هذه االتفاقية  ل  ضـــرا ب الدخل المفروضـــة ل -1

 طريقة فرضها.

أو  ل   ناصر الدخل بما  ،وضة  ل  إجمالي الدخلرالضرا ب المف جميعمن الضرا ب  ل  الدخل  دتع -2

 .ية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولةملك التصرف في منالناتجة  مكاسبالضرا ب  ل  ال هافي



 

 

 التي تطبق  ليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي: حاليةالضرا ب ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إل  ا بالنسبة أ(

 .الزكاة  -1

 .ز الطبيعياضريبة استثمار الغ هاضريبة الدخل بما في -2

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

 المكسيك: بالنسبة إل ( ب

 .ضريبة الدخل الفدرالية - 

 .شار إليها فيما بعد بـ "الضريبة المكسيكية"(ي) 

ها أر ضـــرتفالتي مماثلة أو مشـــابهة في جوهرها  يبةاالتفاقية أيضـــا   ل  أر ضـــرهذه  أحكامتطبق  -4

نها. مب الحالية أو بدال  إضــافة إل  الضــرا  ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةمن الدولتين المتعاقدتين 

التي  الجوهريةبالتغييرات الســــــلطة األخرى الدولتين المتعاقدتين تبلغ كل ســــــلطة مختصــــــة في و

 الضريبية. تهاأدخلت  ل  أنظم

 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف



 

 

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

ويشــمل ذلك ، المملكة العربية الســعودية إقليم عودية" يعني مصــطل" "المملكة العربية الســ  (أ

مياهها   ل  المملكة العربية الســــــعوديةالتي تمارس المناطق الواقعة خارج المياه اإلقليمية 

بمقتض  السيادة والوالية  حقوق موارد الطبيعيةالو ةتربالوالطبقات الواقعة تحت  رهاوقاع بح

 .الدولي نظامها والقانون

ستخدم بالمعن  الجغرافي يعني مصط ب( ل" "المكسيك" الواليات المتحدة المكسيكية، و ندما ي

األجزاء التي تشــكل جزءا  ال يتجزأ من االتحاد، وفإنه يشــمل إقليم الواليات المتحدة المكســيكية، 

مياه، وجزر غوادلوبي للة مالمرجانية في المنطقة المتاخوالجزر والجزر، بما في ذلك الشــــــعاب 

وباطن أرض الجزر، والجزر المنخفضــــــة والشــــــعاب  ريدو، والجرف القارر وقاع البحجيجالوجزر ريفي

س  ليــه وراء هــذه المنــاطق التي تمــارالمرجــانيــة، وميــاه البحــار اإلقليميــة والميــاه الــداخليــة 

ة في استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية ي، حقوقها السياديالمكسيك، وفقا  للقانون الدول

أقصـــــ  والمجال الجور لإلقليم الوطني إل  الفوقية الموازية باطن األرض والمياه لقاع البحر و

 لشروط التي يحددها القانون الدولي.وفقا  ل حد

بار جـ( قدة"  اتتعني   عا ية الســــــعودية أو "دولة مت كة العرب قدة األخرى" الممل عا لدولة المت و "ا

 .النص سياق هيقتضي بحسب ما المكسيك

 بما في ذلك الدولة خر من األشـــــخاصآ كيان أرشـــــركة ووص" فرد مصـــــطل" "شـــــخ شـــــملي د(

 .المحلية هاأو سلطاتأو السياسية أقسامها اإلدارية و



 

 

 ة تباريإ ذو صــفة كيان يعامل  ل  أنه شــخصأر أو ا تبارر يعني مصــطل" "شــركة" أر شــخص  هـ(

 .ألغراض الضريبة

بع للدولة المتعاقدة األخرى"  ل  "مشــــــروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشــــــروع تا ا بارتعني ت و(

الدولة المتعاقدة في يباشره مقيم  ا  دولة متعاقدة ومشرو في يباشره مقيم  ا  التوالي مشرو 

 .األخرى

إدارته مركز  يكونتعني  بارة "نقل دولي" أر نقل بســــفينة أو طا رة يتول  تشــــغيلها مشــــروع  (ز

فيها السفينة أو الطا رة بين أماكن تقع  غلتشما  دا الحاالت التي  ،الفعلي في دولة متعاقدة

 .فقط  داخل الدولة المتعاقدة األخرى

 يعني مصطل" "مواطن": (حـ

 أر فرد حا ز  ل  جنسية دولة متعاقدة. -1

أو جمعية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة  أشــخاصأو شــركة  ذر صــفة إ تباريةأر شــخص  -2

 النافذة في دولة متعاقدة.

 لسلطة المختصة":يعني مصطل" "ا ط(

بة  -1 ية الســــــعوديةإل  ابالنســــــ كة العرب ها ،لممل ية ويمثل مال له  وزارة ال ية أو ممث مال وزير ال

 .المفوض

 .العاماال تمان وزارة المالية و ،المكسيكبالنسبة إل   -2



 

 

لم يرد له مصــطل"  بارة أو االتفاقية في أر وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أر هذه تطبيق   ند -2

ياق تعر في ذلك الوقت  هنفســــــالمعن  خالف ذلك، يكون له النص يف فيها، وما لم يقتض ســــــ

يرج" و ،االتفاقيةهذه الضــرا ب التي تطبق  ليها فيما يتعلق ب المتعاقدة م تلك الدولةابموجب نظ

للعبارة  ل  أر معن  معطي  المتعاقدة ة المطبقة لتلك الدولةيالضــــــريب لألنظمةأر معن  طبقا  

 .المتعاقدة طل" وفقا  لألنظمة األخرى لتلك الدولةللمصأو 



 

 

 الرابعةمادة ال

 مـمقيـال

م تلك األغراض هذه االتفاقية تعني  بارة "مقيم في دولة متعاقدة" أر شــــخص يخضــــع وفقا  لنظ -1

محل إدارته أو أر معيار مكان تاسيسه أو أو إقامته أو سكنه  ها بسببللضريبة في المتعاقدة الدولة

أو السياسية اإلدارية من أقسامها  ا  أو أي المتعاقدة تشمل أيضا  تلك الدولةو .طبيعة مماثلة خر ذرآ

 ضــــــع للضــــــريبة في تلك الدولةاأر شــــــخص خهذه العبارة شــــــمل تال  لكن ســــــلطاتها المحلية.أو 

 .المتعاقدة من مصادر في تلك الدولةفقط فيما يتعلق بالدخل  المتعاقدة

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

 وضعه  ند ذ يتحدد كاآلتي:

فر له سكن دا م اتو فإن ،هافيفر له سكن دا م االتي يتوالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة عد ي أ( 

 القاته فيها ي تكون مقيما  فقط في الدولة المتعاقدة الت ديعفالمتعاقدتين في كلتا الدولتين 

 .("الحيوية"الشخصية واالقتصادية أوثق )مركز المصال" 

فر له االحيوية أو لم يتو هصــــــالحمها مركز فيالتي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنا  تحديد الدولة ب(

التي المتعاقدة مقيما  فقط في الدولة  ديعف، المتعاقدتين ســــــكن دا م في أر من الدولتين

 .تادفيها سكنه المع

أر منهما، في أو لم يكن له سكن معتاد المتعاقدتين إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين  جـ(

 .التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة يعد 



 

 

لدولتين  د( تا ا كان مواطنا  في كل قدتين إذا  عا  فتســــــور ،أو لم يكن مواطنا  في أر منهماالمت

 .الموضوع باالتفاق المشتركالدولتين المتعاقدتين  ن فياتالسلطتان المختص

مقيما  في كلتا الدولتين من هذه المادة ( 1وفقا  ألحكام الفقرة ) -غير الفرد-شخص ما  يكون ندما  -3

 ن طريق  في الدولتين المتعاقدتين أن تســــــعيا يتعين  ل  الســــــلطتين المختصــــــتين ،المتعاقدتين

ه المسالة وتحديد طريقة تطبيق االتفاقية  ل  مثل هذا الشخص، مع االتفاق المتبادل لتسوية هذ

 هذه الحالة.  األخذ في اال تبار أن مركز اإلدارة الفعلي هو العنصر الر يس في 

 الخامسةمادة ال

 المنشأة الدائمة

ه ألغراض هذه االتفاقية، تعني  بارة "المنشــــــاة الدا مة" المقر الثابت للعمل الذر يتم من خالل -1

.  مزاولة نشاط المشروع كليا  أو جز يا 

 :دون حصرتشمل  بارة "المنشاة الدا مة"  -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرع (ب

 .كتبم (جـ

 .مصنع (د

 ورشة. (هـ



 

 

 .الستخراج الموارد الطبيعيةآخر مكان أر  (و

3- :  تشمل  بارة "المنشاة الدا مة" أيضا 

شرافية متعلقة بها أ ماال  أو  ،كيبجميع أو ترتو مشروع ، أموقع بناء أو إنشاء (أ أن  بشرطلكن  ،إ

 أشهر.ستة ل  تزيد   تلك األ مال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل يستمر 

ســــتشــــارية من قبل مشــــروع من خالل مويفين أو  املين الخدمات االتوفير خدمات بما فيها  (ب

 نفسه لمشروعل) هذا النوع األ مال منتستمر  بشرط أنهذا الغرض، للمشروع ايويفهم آخرين 

 يوما   183 ل تزيد في مجمو ها   مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشــــــروع مرتبطلأو 

. مدة اثني  شرخالل أر   شهرا 

 واتخزين  او توزيع او نقل او معالجة او تكرير او نتاجإ او تتكون أو ترتبط باستكشاف هنشطية اا ج(

تزيد تستمر هذه االنشطة لمدة او لمدد شرط أن ولكن ب، يةبونالهيدروكر المتاجرة في المواد

 .( شهرا12( يوما في أر مدة اثني  شر )30 ن ثالثين )في مجمو ها 

 :"المنشاة الدا مة"بارة  ال تشمل  ،األحكام السابقة في هذه المادة  ل  الرغم من -4

 .لمشروعالتي يملكها ا السلع أو البضا ع و  رضأاستخدام التسهيالت فقط لغرض تخزين  أ(

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

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

 .مشروع آخر



 

 

 . ع أو جمع معلومات للمشروعاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضا (د

 طبيعة تحضـــيرية أو مســـا دة رذآخر  نشـــاطار القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض  هـ(

 .للمشروع

المذكورة في الفقرات الفر ية )أ( إل   األنشـــطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألر مزيج من  (و

مزيج هذا الناتج  ن الالثابت للعمل  قرللمشرط أن يكون النشاط الكلي ب، من هذه الفقرة ( هـــــــ)

 .مسا دةتحضيرية أو طبيعة  له

الوكيل المتمتع  خالف -شــــــخص  إذا كان، من هذه المادة ( 2( و )1أحكام الفقرتين ) الرغم من ل   -5

في دولة متعاقدة نيابة  ن يعمل  -من هذه المادة (7بوضــــع مســــتقل والذر تنطبق  ليه الفقرة )

منشــــاة دا مة في الدولة  لديه أن ديعفإن هذا المشــــروع  دولة المتعاقدة األخرى،للتابع مشــــروع 

إذا كان هذا  ،الشــــــخص للمشــــــروع ذلك ايقوم به ة أ مالايالمتعاقدة المذكورة أوال  فيما يتعلق ب

 : الشخص

 ،إلبرام العقود باسم المشروع المتعاقدة لديه صالحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة أ(

التي إذا و( من هذه المادة 4في الفقرة ) الواردةمقصــــــورة  ل  تلك  كن هذه األ مالتا لم م

الثابت للعمل منشـــــاة دا مة  هذا المقرمن جعل تال ثابت للعمل  مقرمن خالل  باشـــــرتهاتمت م

 أحكام تلك الفقرة. بمقتض 

المذكورة أوال   تعاقدةالم صالحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولةمثل هذه اللديه ليس أو  ب(

نيابة  ن الســـــلع أو البضـــــا ع بشـــــكل منتظم  التي يورد منهاالبضـــــا ع  وأبمخزون من الســـــلع 



 

 

 المشروع.

 ل  الرغم من األحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تامين في دولة متعاقدة يعد منشاة  -6

ل أقســــــاط التامين   ل  إقليم تلك الدولة المتعاقدة دا مة في الدولة المتعاقدة األخرى إذا حصــــــا

 األخرى أو أّمن ضد مخاطر فيها.

ال يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشاة دا مة في الدولة المتعاقدة األخرى بسبب مزاولته للعمل  -7

األخرى فقط  ن طريق ســـمســـار أو وكيل  ام بالعمولة أو أر وكيل آخر  المتعاقدة في تلك الدولة

وأال تكون  أن يعمل مثل هؤالء األشـــخاص باألســـلوب المعتاد لعملهمذر وضـــع مســـتقل، بشـــرط 

الشروط الموضو ة أو المفروضة في إطار  القاتهم التجارية أو المالية مختلفة  ن تلك التي يتفق 

  ليها  موما  بين الوكالء المستقلين.

بل شــــركة إن كون شــــركة مقيمة في دولة متعاقدة تســــيطر  ل  شــــركة أو مســــيطر  ليها من ق -8

األخرى )سواء من خالل  المتعاقدة مقيمة بالدولة المتعاقدة األخرى، أو تزاول  مال  في تلك الدولة

منشــــــاة دا مة أو غيرها( فإن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أيا  من الشــــــركتين منشــــــاة دا مة 

 للشركة األخرى.

 

 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 



 

 

الذر يحصــــــل  ليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل  الدخل -1

من الزرا ة أو استغالل الغابات( الكا نة في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز إخضا ه للضريبة في تلك 

 الدولة المتعاقدة األخرى.

الدولة المتعاقدة التي توجد  امظنلا  وفقيكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعن  الوارد لها  -2

فإن العبارة تشــــــتمل  ل  الملكية الملحقة بالممتلكات غير  ، ل  أر حالو .ةيبها الممتلكات المعن

المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزرا ة واســـــتغالل الغابات والحقوق التي 

ها أحكام بتطبق  قة بملكالنظام شــــــان عام المتعل بالممتلكات غير  ،ية األراضــــــيال فاع  وحق االنت

ســــــتغالل أو الحق في اســــــتغالل االالمنقولة والحقوق في المدفو ات المتغيرة أو الثابتة مقابل 

 منوالطا رات والقوارب الســـفن  دوال تع ،الترســـبات المعدنية والمصـــادر والموارد الطبيعية األخرى

 الممتلكات غير المنقولة.

( من هذه المادة  ل  الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة 1رة )تطبق أحكام الفق -3

 أو استغاللها بار شكل آخر. ،بصورة مباشرة أو تاجيرها

 ل  الــدخــل من الممتلكــات غير المنقولـة من هــذه المــادة ( 3) و( 1تطبق أيضـــــــا  أحكــام الفقرتين ) -4

 المستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة. و ل  الدخل من الممتلكات غير المنقولة ،لمشروع

 

 السابعة مادةال

 أرباح األعمال



 

 

ما لم  ،فقط المتعاقدة تخضع األرباح العا دة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة -1

باشــــر  فإنفي الدولة المتعاقدة األخرى  ن طريق منشــــاة دا مة فيها.  نشــــاطا   يباشــــر المشــــروع

يجوز فرض الضريبة  ل  أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة  ، فإنه كالمذكور آنفا  المشروع نشاطا  

 : ولكن بالقدر الذر يمكن أن ينسب إل   ،األخرى

 . تلك المنشاة الدا مةأ(   

 يةأو من نو  يةمن نفس النو للســــــلع أو البضــــــا ع األخرى  المتعاقدة في تلك الدولةمبيعات أو ب(  

 .المنشاة الدا مة تباع من خالل تلك  التيتلك ل ةماثلم

أو من النو ية نفسها  األخرى من المتعاقدة نشاطات أ مال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولةأو جـــــــ( 

 .المنشاة الدا مة تلكزاولها تلتلك التي  ةمماثل يةنو 

اقدة نشــاطا  في يباشــر مشــروع تابع لدولة متع  ندما ،من هذه المادة (3مع مرا اة أحكام الفقرة ) -2

تلك  أرباحدولة متعاقدة كل  تحددالدولة المتعاقدة األخرى  ن طريق منشــــــاة دا مة قا مة فيها، 

يباشــر مســتقال  منفردا  ومشــرو ا  كان  لويتوقع تحقيقها  ل  أســاس األرباح التي  المنشــاة الدا مة

بصـفة ويتعامل  ،أو في يروف مشـابهةنفسـها أنشـطة مشـابهة في الظروف أو  نفسـهااألنشـطة 

 منشاة دا مة له. مثلمع المشروع الذر يمستقلة تماما  

 ند تحديد أرباح منشاة دا مة يسم" بخصم المصروفات المتكبدة ألغراض أ مال المنشاة الدا مة   -3

 المتعاقدةبما في ذلك المصـــــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية، ســـــواء  تم تكبدها في الدولة 

شــــاة الدا مة أو في أر مكان آخر. ولكن ال يســــم" بمثل ذلك الخصــــم بالنســــبة ألية التي فيها المن



 

 

مبالغ مدفو ة، إن وجدت، )خالف ما ُدفع مقابل اســــــترداد النفقات الفعلية( من قبل المنشــــــاة 

الدا مة للمكتب الر يس للمشــــــروع أو ألر من مكاتبه األخرى  ل  شــــــكل إتاوات أو رســــــوم أو 

لة أخرى م كل مدفو ات مماث بل اســــــتخدام حقوق براءات اإلختراع أو حقوق أخرى أو  ل  شــــــ قا

 موالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو )فيما  دا حالة المشـــــروع المصـــــرفي(  ل  

شـــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضـــــة إل  المنشـــــاة الدا مة. وبالمثل ال 

أرباح المنشــــاة الدا مة المبالغ )خالف ما دفع مقابل اســــترداد النفقات يؤخذ في اال تبار  ند تحديد 

ل من قبل تلك المنشاة الدا مة  ل  حساب المكتب الر يس للمشروع أو أرٍّ من  الفعلية( التي ُتحما

مكاتبه األخرى  ل  شــــــكل إتاوات أو رســــــوم أو مدفو ات مماثلة أخرى مقابل اســــــتخدام حقوق 

وق أخرى، أو  ل  شــــكل  موالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة، براءات اإلختراع أو حق

أو )فيما  دا حالة المشــــروع المصــــرفي(  ل  شــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال 

 المقرضة إل  المكتب الر يس للمشروع أو أرٍّ من مكاتبه األخرى.

 ،هذه االتفاقيةفي بشـــكل منفصـــل في مواد أخرى  ولجت ما تشـــتمل األرباح  ل  بنود للدخل  ند -4

 فإن أحكام تلك المواد لن تتاثر باحكام هذه المادة.

 

 الثامنةمادة ال

 ويـوالج ريـل البحـالنق

في النقل الدولي للضـــريبة فقط في الدولة  أو طا رات ن تشـــغيل ســـفنمالمتحققة تخضـــع األرباح  -1



 

 

 فعلي للمشروع.اإلدارة ال مركزفيها  وجديالمتعاقدة التي 

في الدولة واقعا   دبحرر يقع  ل  متن ســـــفينة فإنه يعنقل إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشـــــروع  -2

في واقعا   دفيع ،الموطن هذاوإن لم يوجد مثل  ،فيها ميناء موطن الســـفينة وجدالمتعاقدة التي ي

 .م فيها مشغل السفينةقيالدولة المتعاقدة التي ي

ن المشاركة في اتحاد أو  مل مالمتحققة أيضا   ل  األرباح من هذه المادة ( 1قرة )تطبق أحكام الف -3

 مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

 

 التاسعةمادة ال

 المشروعات المشتركة

 : ندما -1

يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة  أ(

 .ماله و في السيطرة  ليه أو في رأسالمتعاقدة األخرى أ

أو   أو في السيطرة  لبصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أنفسهم يشارك األشخاص  أو ب(

 األخرى.متعاقدة الدولة لمشروع تابع لوفي مشروع تابع لدولة متعاقدة مال  في رأس

 عالقتهماب يتعلقما إذا وضــــعت أو فرضــــت شــــروط بين المشــــرو ين في ،وفي أر من الحالتين 

التجارية أو المالية تختلف  ن تلك التي تكون بين مشــــرو ين مســــتقلين  ن بعضــــهما، فإن أية 



 

 

لكنه لم و ،قا مةأرباح كان من الممكن أن يحققها أر من المشرو ين لو لم تكن هذه الشروط 

ضــريبة لل اأرباح هذا المشــروع وإخضــا ه ضــمن اإدراجهيجوز  ،الشــروط هســبب وجود هذب اهحققي

 تبعا  لذلك.

أرباح مشروع  - وأخضعتها للضريبة وفقا  لذلك -إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها  -2

هذه  كانتو ،األخرىالمتعاقدة تابع للدولة المتعاقدة األخرى تم إخضــا ها للضــريبة في تلك الدولة 

المذكورة أوال  لو كانت الشــــروط بين ة المتعاقدحقق للمشــــروع التابع للدولة تتســــالمدرجة األرباح 

 -األخرى  المتعاقدة عل  الدولةف ،التي تكون بين مشاريع مستقلة نفسهاالمشرو ين هي الشروط 

 األرباح في تلك الدولة تلكإجراء التعديل المناســــــب  ل  مبلغ الضــــــريبة المفروض  ل   -  ند ذ

تتشـــــــاور و ،حكـام األخرى لهـذه االتفـاقيـةاأليتعين مرا ـاة مثـل هـذا التعـديـل لتحـديـد . المتعـاقـدة

 ذلك.ل الحاجةمت  د ت فيما بينهما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمختص ناتالسلط

 

 العاشرةمادة ال

 أرباح األسهم

يجوز أن تخضـــع أرباح األســـهم التي تدفعها شـــركة مقيمة في دولة متعاقدة إل  مقيم في الدولة  -1

 تلك الدولة المتعاقدة األخرى. المتعاقدة األخرى للضريبة في

ة التي تقيم فيها يجوز أيضـــا  أن تخضـــع أرباح األســـهم تلك للضـــريبة في الدولة المتعاقد ،مع ذلكو -2

ولكن إذا كان المالك المنتفع بارباح  .المتعاقدة وفقا  ألنظمة تلك الدولةولألرباح  الشــركة الدافعة



 

 

خمســـة في  يجب أال تتجاوزفإن الضـــريبة المفروضـــة  ،مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرىاألســـهم 

ال تؤثر هذه الفقرة  ل  خضــوع الشــركة للضــريبة فيما  قيمة أرباح األســهم. يمن إجمال (٪5)الما ة 

 يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.

 و أســـهمالدخل من األســـهم أ -كما هي مســـتخدمة في هذه المادة  -تعني  بارة "أرباح األســـهم"  -3

التي ال  -التعدين أو أســهم المؤســســين أو الحقوق األخرى أو أســهم  "االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع"

والدخل  خرىاألالمشــــاركة كذلك الدخل من حقوق و ،المشــــاركة في األرباح -ن وتمثل مطالبات دي

ولة دخل من األســــــهم بموجب أنظمة الدمثل النفســــــها معاملة الضــــــريبية لالتي تخضــــــع ل اآلخر

 .لألرباح الشركة الموز ةفيها  ةقيمالم المتعاقدة

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

في دولة متعاقدة ويزاول  مال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الشــــــركة الدافعة 

 المتعاقدة يؤدر في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةشــــــاة دا مة ألرباح األســــــهم من خالل من

بسببها  توكانت ملكية األسهم التي دفع ،األخرى خدمات شخصية مستقلة من قا دة ثابتة فيها

مثل هذه الحالة      أو القا دة الثابتة. في الدا مة أرباح األســــــهم مرتبطة فعليا  بهذه المنشــــــاة 

 وفقا  للحالة.    من هذه االتفاقية (الرابعة  شرة)أو المادة  (ابعةالس)المادة  أحكامطبق نت

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

األخرى أر ضــريبة  ل  أرباح األســهم التي تدفعها الشــركة إال بقدر ما  المتعاقدة تفرض تلك الدولة

األخرى أو بالقدر الذر تكون فيه  المتعاقدة من أرباح األســهم هذه إل  مقيم في تلك الدولةيدفع 

الملكية التي تدفع بســــــببها أرباح األســــــهم مرتبطة ارتباطا  فعليا  بمنشــــــاة دا مة أو قا دة ثابتة 



 

 

 ة غير الموزالشــــــركة ع أرباح اضــــــخإ يجوز لها كما ال .األخرى المتعاقدة في تلك الدولة موجودة

أرباح األسهم المدفو ة أو األرباح غير الموز ة  كانتحت  لو  ل  أرباح الشركة غير الموز ة للضريبة 

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولة ا  ناشئ أو دخال   ا  رباحأكليا  أو جز يا   مثلت

في الدولة بالرغم من أر أحكام أخرى في اإلتفاقية ، إذا كان لشــركة مقيمة متعاقدة منشــاة دا مة  -6

( من المادة الســـابعة يجوز إخضـــا ها إل  1المتعاقدة األخرى ، فإن األرباح الخاضـــعة بموجب الفقرة )

ضريبة استقطاع من المنبع إضافية في الدولة المتعاقدة األخرى وفقا  ألنظمتها وقوانينها ، وذلك 

من مبلغ  ٪5ال تتجاوز  في حالة تحويلها للمركز الر يس ، ولكن هذه الضـــــريبة المســـــتقطعة يجب أن

 تلك األرباح بعد حسم ضريبة الشركات المفروضة  ل  تلك األرباح في الدولة المتعاقدة األخرى .

 

 الحادية عشرةمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

يجوز أن يخضـــــع الدخل من مطالبات الدين الناشـــــم في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة  -1

 األخرى. المتعاقدة للضريبة في تلك الدولةالمتعاقدة األخرى 

مع ذلك، يجوز أن يخضــــع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضــــريبة في الدولة المتعاقدة التي و -2

لدخل من مطالبات بالكن إذا كان المالك المنتفع  ،ألنظمة تلك الدولة المتعاقدةينشا فيها وطبقا  

 :الضريبة المفروضةتتجاوز هذه  فيجب أالخرى، مقيما  في الدولة المتعاقدة األالدين 

المدفوع للكيانات المالية أو  ( من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين٪5الما ة )في  خمســــة (أ



 

 

 لصناديق التقا د.

 في جميع الحاالت األخرى.الدين مبلغ الدخل من مطالبات  ( من إجمالي٪10الما ة )في  شرة  (ب

الدخل من مطالبات  -كما هي مستخدمة في هذه المادة  -من مطالبات الدين" تعني  بارة "الدخل  -3

 ،ارباح المدين أم البوســواء لها الحق في المشــاركة  ،نوع ســواء تم تامينها برهن أم ال أرالدين من 

ات وســــندات الديون بما في ذلك الســــندو ،الســــندات المالية الحكوميةمن وبشــــكل خاص الدخل 

، كذلك الية أو الســـــندات أو ســـــندات الديونالمرتبطة بمثل هذه الســـــندات الم العالوات والجوا ز

الدولة المتعاقدة  أنظمةبموجب  ةمقرضــــــال األموالدخل من كتعامل ي تال ىخرألل اوالدخ جميع

 .التي نشا فيها الدخل

ن مطالبات إذا كان المالك المنتفع من الدخل ممن هذه المادة  (2) ( و1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

يزاول  مال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشــــــا فيها الدخل ومقيما  في دولة متعاقدة  ،الدين

 المتعاقدة يؤدر في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةمن مطالبات الدين من خالل منشــاة دا مة 

دفع  نها الدخل  الدين التي ةمطالب وكانت ،األخرى خدمات شخصية مستقلة من قا دة ثابتة فيها

الحالة  تلكمرتبطة فعليا  بهذه المنشــــــاة الدا مة أو القا دة الثابتة. في مثل من مطالبة الدين 

 وفقا  للحالة.من هذه االتفاقية  (الرابعة  شرة)أو المادة  (السابعة)طبق أحكام المادة نت

في  ا  مقيمشــــــخص الدافع  ندما يكون الالدخل من مطالبات الدين ناشــــــئا  في دولة متعاقدة  ديع -5

 - من مطالبات الدين إذا كان الشــــــخص الذر يدفع ذلك الدخل  ومع ذلك. المتعاقدة تلك الدولة

في دولة متعاقدة منشـــاة دا مة  يملك - مقيما  في دولة متعاقدة أم الهذا الشـــخص ســـواء كان 

تحمل ذلك تو ،المدفوعمن مطالبات الدين الدخل   نهاالناشـــــم أو قا دة ثابتة مرتبطة بالمديونية 



 

 

 المتعاقدةالدخل ناشـــم في الدولة  هذا د ند ذ يع ،المنشـــاة الدا مة أو القا دة الثابتةالدخل هذه 

 فيها المنشاة الدا مة أو القا دة الثابتة.توجد التي 

ســــــبب  القة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك ب ، ندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين -6

المبلغ  يزيد  ل ، هذا الدخل دفع  نهير ذالدين الب فيما يتعلقخر، آو بينهما معا  وشـــــخص المنتفع أ

فإن  ،الذر كان ســــــيتم االتفاق  ليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة

 د من في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزا ،أحكام هذه المادة تنطبق فقط  ل  المبلغ المذكور أخيرا  

األحكام األخرى  مرا اة وجوبكل دولة متعاقدة مع  ةنظمالمدفو ات يظل خاضعا  للضريبة طبقا  أل

 لهذه االتفاقية.

 

 الثانية عشرة مادةال

 اواتـاإلت

يجوز أن تخضــــــع اإلتاوات التي تنشــــــا في دولة متعاقدة وتدفع إل  مقيم في الدولة المتعاقدة  -1

 األخرى. المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة

فقا  ومع ذلك، يجوز أن تخضـــع تلك اإلتاوات أيضـــا  للضـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشـــا فيها و -2

مقيمــا  في الــدولــة اإلتــاوات من لكن إذا كــان المــالــك المنتفع ة تلــك الــدولــة المتعــاقــدة، ألنظمــ

من المبلغ  (٪10) الما ةفي   شـــــرة ن زيد ت يجب أالفإن الضـــــريبة المفروضـــــة المتعاقدة األخرى، 

 اإلجمالي لإلتاوات.



 

 

المدفو ات من أر نوع التي يتم  - في هذه المادةمســــــتخدم  كما هو -يعني مصــــــطل" "إتاوات"  -3

 مل أدبي أو فني أو  لمي بما في ذلك  نشـــرلمها مقابل اســـتعمال أو حق اســـتعمال أر حق ســـت

ختراع أو  المة إا ي أو التليفزيوني أو أر براءة األفالم الســـــينما ية، أو أفالم أو أشـــــرطة الب  اإلذ

أو مقابل اســـــتعمال أو حق  ،ســـــرية معالجةتجارية، أو تصـــــميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو 

 أو ،متعلقة بالتجارب الصنا يةالمعلومات المقابل تجارية أو  لمية أو أو  ،استعمال معدات صنا ية

 التجارية أو العلمية.

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

 مال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشــات فيها هذه اإلتاوات من خالل ويزاول دولة متعاقدة، 

األخرى خدمات شـــــخصـــــية  المتعاقدة يؤدر في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةمنشـــــاة دا مة 

فعليا   ةمرتبط اتتدفع  نها اإلتاو تيوكان الحق أو الملكية ال ،ســـتقلة من خالل قا دة ثابتة فيهام

 (السابعة)طبق أحكام المادة نالحالة ت هذه        في مثل  . المنشاة الدا مة أو القا دة الثابتة هذهب

 وفقا  للحالة.   من هذه االتفاقية  (الرابعة  شرة)المادة أو 

. ومع ذلك المتعاقدة لك الدولةمقيم في تدفعها إذا تاوات قد نشــــات في دولة متعاقدة اإل دتع -5

مقيما  في دولة متعاقدة أم ال، يملك في دولة إلتاوات، ســواء كان الذر يدفع افإذا كان الشــخص 

نت كاو ،اإلتاواتنها تلك  بها االلتزامات التي تدفع  ا  مرتبطمتعاقدة منشـــاة دا مة أو قا دة ثابتة 

هذه اإلتاوات  د ندها تع ،اإلتاواتهذه دفع  تتحمل  بءلمنشــــــاة الدا مة أو القا دة الثابتة اتلك 

 فيها المنشاة الدا مة أو القا دة الثابتة. وجدالتي ت المتعاقدة قد نشات في الدولة



 

 

معا  هما بسبب  القة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بين -  ندما يكون مبلغ اإلتاوات -6

يزيد  ل  المعلومات التي يدفع مقابال  لها،  أو أو الحق فيما يتعلق باالســــتخدام - وبين شــــخص آخر

العالقة  تلكوالمالك المنتفع في غياب  ةالمبلغ الذر كان ســــــيتم االتفاق  ليه بين الجهة الدافع

.  فإن أحكام هذه في مثل هذه الحالة، فإن الجزء والمادة تنطبق فقط  ل  المبلغ المذكور أخيرا 

مع وجوب مرا اة  ،م كل دولة متعاقدةاالزا د من المدفو ات يظل خاضــــــعا  للضــــــريبة طبقا  لنظ

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 

 الثالثة عشرةمادة ال

 األرباح الرأسمالية

في  المذكورة ،نقل ملكية ممتلكات غير منقولةمن ي دولة متعاقدة مقيم فل ةحققمتال األرباح -1

تخضــــــع يجوز أن  ،في الدولة المتعاقدة األخرى الواقعةو ،تفاقيةاإلمن هذه  (الســــــادســــــة)المادة 

 األخرى. المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة

التجارية لمنشــاة دا مة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءا  من الممتلكات الناتجة األرباح  -2

لدولة المتعاقدة األخرى أو  لدولة متعاقدة في ا تابع  ناتجة يمتلكها مشــــــروع  من نقل ملكية ال

فرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة اممتلكات منقولة متعلقة بقا دة ثابتة متو

هذه المنشاة مثل ية ذلك األرباح من نقل ملكفي األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما 

للضـــريبة في  تخضـــعيجوز أن  ،الدا مة )بمفردها أو مع كامل المشـــروع( أو مثل هذه القا دة الثابتة



 

 

 األخرى.المتعاقدة تلك الدولة 

و من نقل ملكية ممتلكات أ ،عمل في النقل الدوليتمن نقل ملكية سفن أو طا رات الناتجة األرباح  -3

للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة تخضع  ،الطا رات وأه السفن منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذ

 للمشروع. التي فيها مركز اإلدارة الفعلي

في خمسين األرباح التي يحصل  ليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من  -4

اقعة في الدولة ( من قيمتها بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من ممتلكات غير منقولة و٪50)الما ة 

 المتعاقدة األخرى ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى . 

شـــــركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضـــــع رأســـــمال من نقل ملكية أســـــهم  األرباح الناتجة -5

 .المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة

للضريبة فقط تخضع الفقرات السابقة تلك المشار إليها في  غيرمن نقل أر ملكية المتحققة األرباح  -6

 م فيها ناقل الملكية.يفي الدولة المتعاقدة التي يق

 

 الرابعة عشرة مادةال

 الخدمات الشخصية المستقلة

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

التالية،  أر من الحاالتفيما  دا  المتعاقدة للضـــريبة فقط في تلك الدولةيخضـــع طبيعة مســـتقلة 



 

 

 ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:هذا الدخل أيضا  للضمثل يخضع  حي  يجوز أن

تة متو أ( ثاب قا دة  لديه  كان  قدة األخرى اإذا  عا لدولة المت فة منتظمة في ا له بصــــــ داء ألفرة 

ولكن لة المتعاقدة األخرى، يجوز أن يخضــــع الدخل للضــــريبة في الدو ،أنشــــطته، في تلك الحالة

 إل  تلك القا دة الثابتة. نسبالذر يفقط بالقدر 

 (183) إل تصــــــل في مجمو ها  مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة األخرى كان موجودا  إذا   ب(

في  .الســــنة المالية المعنيةأر مدة إثني  شــــر شــــهرا  تبدأ أو تنتهي في في أو تزيد  ليها يوما  

 المتعاقدة المؤداة في تلك الدولة تهن أنشــــــطمفقط فإن مقدار الدخل المتحقق  ،الحالة تلك

 .األخرى المتعاقدة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة ،األخرى

 األدبية أو تشـــمل  بارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص األنشـــطة المســـتقلة في المجاالت العلمية -2

ذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء والمحامون وك، التربوية أو التعليمية  أو الفنيةأو 

 وأطباء األسنان والمحاسبون. ،والمهندسون والمعماريون

 

 الخامسة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 (نيالعشــــر)و (التاســــعة  شــــرة)و (الثامنة  شــــرة)و (الســــادســــة  شــــرة)مع مرا اة أحكام المواد  -1

التي األخرى فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة من هذه االتفاقية  (نية والعشــــــريالحاد)و



 

 

 في تلك الدولةفقط تخضــــع للضــــريبة  -فيما يتعلق بوييفة  -يكتســــبها مقيم في دولة متعاقدة 

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

 المتعاقدة في تلك الدولةللضريبة المكتسبة ت آجوز أن تخضع مثل هذه المكافي المتعاقدة األخرى

 األخرى.

في دولة  التي يكتســــــبها مقيمت آفإن المكاف ،المادةمن هذه  (1أحكام الفقرة ) الرغم من ل   -2

في فقط تخضــع للضــريبة  ،في الدولة المتعاقدة األخرىتم مزاولتها يمتعاقدة فيما يتعلق بوييفة 

 :في الحالة التاليةأوال  المذكورة  المتعاقدة لةالدو

 ال تتجاوز في مجمو ها مددللمدة أو األخرى  المتعاقدة في الدولةموجودا  المســــتفيد  إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةأر مدة إثني  شر شهرا  تبدأ أو تنتهي في يوما  في  (183)

أو  األخرى المتعاقدة غير مقيم في الدولة صــــاحب  ملمدفو ة من قبل ت آالمكاف وأن تكون ب(

 نيابة  نه.

العمل في يملكها صــــــاحب ها منشــــــاة دا مة أو قا دة ثابتة تتحمل قدت آالمكاف وأن ال تكون جـ(

 األخرى. المتعاقدة الدولة

ت المكتســـــبة فيما يتعلق بوييفة آالمكاف فإنالرغم من األحكام الســـــابقة في هذه المادة،  ل   -3

مارس  ل  نة أو طا رة  ت لدولي تعملمتن ســــــفي قارب يعمل في النقل  في النقل ا أو  ل  متن 

فيها مركز  يوجدللضــــــريبة في الدولة المتعاقدة التي يجوز أن تخضــــــع ، بالممرات الما ية الداخلية 

 اإلدارة الفعلي للمشروع.



 

 

 

 السادسة عشرةالمادة 

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

عاب    لة والمدفو ات  أ ضــــــاء مجلس اإلدارةأت ها مقيم المماث دولة  فياألخرى التي يكتســــــب

يجوز إخضــــا ها  ،شــــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى إدارةمجلس  فيمتعاقدة بصــــفته  ضــــوا  

 األخرى. المتعاقدةللضريبة في تلك الدولة 

 

 السابعة عشرة مادةال

 نون والرياضيوالفنان

فإن الدخل  ،تفاقيةمن هذه اإل (الخامســـة  شـــرة) و (ابعة  شـــرةالر)الرغم من أحكام المادتين  ل   -1

أو  اإلذا ةالمســــــرح أو الســــــينما أو في بصــــــفته فنانا   -الذر يكتســــــبه مقيم في دولة متعاقدة 

من أنشــــطته الشــــخصــــية التي يمارســــها في الدولة  - التليفزيون أو بصــــفته موســــيقيا  أو رياضــــيا  

 األخرى. المتعاقدة ريبة في تلك الدولةيجوز إخضا ه للض، المتعاقدة األخرى 

ذلك الدخل  لم يكنويستحق دخل يتعلق بانشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك   ندما -2

من أحكام المواد    الرغم  ل  فإن ذلك الدخل و ،للفنان أو الرياضــــــي نفســــــه ولكن لشــــــخص آخر

يجوز إخضا ه للضريبة في ،          إلتفاقية من هذه ا (الخامسة  شرة)و (الرابعة  شرة)و (السابعة)

 .لتلك األنشطة فيها مزاولة الفنان أو الرياضي تالدولة المتعاقدة التي تم



 

 

 ،في الدولة المتعاقدة األخرى يمارســهامقيم في دولة متعاقدة من أنشــطة الدخل الذر يكتســبه  -3

في تلك الدولة المتعاقدة ن الضــــريبة ميعف  ( من هذه المادة 2( و )1في الفقرتين ) وفقا  لما ورد

باموال  يأســـاســـبشـــكل أو كليا  الدولة المتعاقدة األخرى مد ومة تلك كانت الزيارة إل  إذا األخرى 

ســـــلطتها  أوأو الســـــياســـــية  اإلداريةأحد أقســـــامها  أوال  أومن الدولة المتعاقدة المذكورة  امة 

 بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.اتفاق وفقا  التفاقية ثقافية أو  متت المحلية أو

 

 الثامنة عشرةمادة ال

 معاشات التقاعد

فإن معاشــات التقا د  ،من هذه االتفاقية (التاســعة  شــرة)المادة  ( من2الفقرة ) مع مرا اة أحكام -1

تخضـــــع  ،ســـــابقة خدمةالتي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل  المشـــــابهةاألخرى والمكافآت 

 .المتعاقدة تلك الدولة فيفقط للضريبة 

فإن معاشــــــات التقا د والمدفو ات األخرى التي من هذه المادة ( 1لرغم من أحكام الفقرة )ا ل   -2

أحد أقســامها   ام يمثل جزءا  من نظام التامينات االجتما ية لدولة متعاقدة أوبرنامج  ل   بناء  تتم 

 .المتعاقدة في تلك الدولةفقط ريبة تخضع للض، تها المحلية اأو سلط أو السياسية اإلدارية

 

 التاسعة عشرة مادةال



 

 

 الخدمات الحكومية

تدفعهتال - خالف معاش التقا د -المشــــــابهة األجور والمكافآت األخرى الرواتب و أ(  -1 دولة  اي 

خدمات ب فيما يتعلقأو ســلطتها المحلية لفرد أو الســياســية اإلدارية متعاقدة أو أحد أقســامها 

 تلك الدولة فيفقط خضــــع للضــــريبة ت، القســــم أو الســــلطة أو  المتعاقدة الدولةأداها لتلك 

 .المتعاقدة

في فقط تخضع للضريبة المشابهة هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى مثل فإن مع ذلك و ب(

قدة األخرى إذا  عا لدولة المت لدولةأديت ا لك ا خدمات في ت قدة ال عا األخرى وكان الفرد  المت

 :كذلكو المتعاقدةي تلك الدولة مقيما  ف

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات. تاديةفقط لغرض  المتعاقدة لم يصب" مقيما  في تلك الدولةأو  (2

دولة متعاقدة أو أحد أقســــــامها  ،دفعه من قبل، أو من أموال توفرهايتم أر معاش تقا د  أ(  -2

ية اإلدارية ياســــــ ية  أو الســــــ  بخدمات أداها لتلك الدولة فرد فيما يتعلقلأو ســــــلطتها المحل

 .المتعاقدة في تلك الدولةفقط يخضع للضريبة  ةسلطالأو القسم أو  المتعاقدة

إذا كان  في الدولة المتعاقدة األخرىفقط مع ذلك فإن معاش التقا د هذا يخضــــع للضــــريبة و ب(

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولة الفرد مواطنا  ومقيما  

من  (الثامنة  شرة)و (السابعة  شرة)و (السادسة  شرة)و (الخامسة  شرة) طبق أحكام الموادنت -3

 فيما يتعلقومعاشــات التقا د  ،المشــابهة والمكافآت األخرى ، ل  الرواتب واألجورهذه االتفاقية 



 

 

أو  أو الســياســية اإلداريةبعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقســامها ومرتبطة بخدمات تم تاديتها 

 حلية.سلطتها الم

 

 العشرونالمادة 

 الطالب

والذر يكون أو كان مباشـــرة قبل زيارة  حرفيالمدفو ات التي يتســـلمها طالب أو متدرب مهني أو  -1

المذكورة أوال   المتعاقدة ويتواجد في الدولة ،دولة متعاقدة مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى

ون لغرض معيشــــــته أو تعليمه أو تدريبه ال لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفو ات التي تكفقط 

هذه المدفو ات ناشئة من مصادر مثل بشرط أن تكون  المتعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة

 .المتعاقدة خارج تلك الدولة

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

فقط يوجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  وولة المتعاقدة األخرى مقيما  في الد متعاقدة

في تلك الدولة المتعاقدة  مؤداةخدمات فيما يتعلق بمكافاة  تمثلوالتي ، لغرض تعليمه أو تدريبه

بشــــــرط أن تكون الخدمات مرتبطة ، األخرى المتعاقدةضــــــع للضــــــريبة في تلك الدولة ال تخ ،األخرى

 .يب وتكون ضرورية ألغراض المعيشةبالتعليم أو التدر

 



 

 

 الحادية والعشرون مادةال

 المعلمون والباحثون

مقيما  في دولة متعاقدة قبل د وته للدولة  أو كان لمها معلم أو باح  يكونتالتي يســــــفآت المكا     

ال ، ة األنشـــــط تلكب علقيت والمســـــتلمة فيماأبحاث،  مل غرض التعليم أو أو زيارتها بالمتعاقدة األخرى 

 أربع سنوات. لمدة ال تتجاوزتخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى 

 

 الثانية والعشرونمادة ال

 الدخل اآلخر

هذه االتفاقية تخضـــــع  منناولها المواد الســـــابقة دخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتالبنود  -1

 .اأينما كان منشؤه المتعاقدة في تلك الدولةفقط للضريبة 

خالف الدخل من الممتلكات غير المنقولة ب -دخل ال ل  من هذه المادة ( 1طبق أحكام الفقرة )نال ت -2

الدخل  ذلكمســــتلم  كانإذا  - تفاقيةمن هذه اإل (الســــادســــة)( من المادة 2محددة في الفقرة )ال

 توجدة دا مة  مال  في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشــاويمارس في دولة متعاقدة  مقيما  

 ،األخرى خدمات شــخصــية مســتقلة من قا دة ثابتة فيها المتعاقدة فيها، أو يؤدر في تلك الدولة

فعليا  بمثل هذه المنشاة الدا مة أو  ةالدخل مرتبط من أجلهاويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع 

من  (الرابعة  شـــرة)المادة  وأ (الســـابعة)تطبق أحكام المادة  ،الحالة هذهالقا دة الثابتة. في مثل 



 

 

 وفقا  للحالة.هذه االتفاقية 

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

يجوز أن تخضــع  ،المتعاقدة األخرى ةلم تتناولها المواد الســابقة من هذه االتفاقية وتنشــا في الدول

 األخرى.المتعاقدة ولة في تلك الدكذلك للضريبة 

 



 

 

 الثالثة والعشرونمادة ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

 تتم إزالة االزدواج الضريبي كاآلتي:

أن يخضـــع للضـــريبة  -وفقا  ألحكام هذه االتفاقية  -مقيم في دولة متعاقدة دخال  يجوز إذا اكتســـب  -1

رة أوال  أن تخصــــــم من الضــــــريبة  ل  دخل في الدولة المتعاقدة األخرى، يتعين  ل  الدولة المذكو

ذلك المقيم مبلغا  مســــــاويا  للضــــــريبة المدفو ة في الدولة المتعاقدة األخرى، وال يجوز أن يتجاوز 

الخصم، المنسوب إل  الدخل الذر قد يخضع الخصم ذلك الجزء من الضريبة كما هو محتسب قبل 

 للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.

إ فاء دخل مكتســــــب مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضــــــريبة في تلك   ندما يتم -2

الدولة المتعاقدة وفقا  ألر من أحكام هذه االتفاقية، فإن هذه الدولة المتعاقدة مع ذلك يجوز 

 الدخل المعف .  لها  ند حساب الضريبة  ل  المتبقي من دخل مثل هذا المقيم أن تاخذ في اإل تبار 

احكام نظام بما يخل أســاليب إزالة االزدواج الضــريبي  ليس فيلمملكة العربية الســعودية ا الةفي ح  -3

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل جباية الزكاة

 

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل



 

 

 -وف تؤدر أو ســــ - تؤدرأو كلتيهما شــــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين ل  ندما يتبين -1

 وســـا لبصـــرف النظر  ن  -يمكنه  ، تفاقيةبالنســـبة له إل  فرض ضـــريبة ال تتفق مع أحكام هذه اإل

 ل  الســــلطة  تهأن يعرض قضــــي - المحلية لتلك الدولتين األنظمةالمعالجة المنصــــوص  ليها في 

وات من أول  رض القضية خالل ثالث سن جبيولدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. التابعة لالمختصة 

 أحكام هذه االتفاقية.خالف تإشعار باإلجراء الذر أدى إل  فرض ضريبة 

،لها أن اال تراض  ىإذا بد ، ل  الســـلطة المختصـــة يتعين -2  ل   قادرة إذا لم تكن هي نفســـهاو مبررا 

طريق االتفاق المتبادل مع الســــلطة   نالقضــــية  ســــويةإل  ت يســــعال ،التوصــــل إل  حل مرضــــي

لدولة المتعاقدة األخرى  فيالمختصــــــة  بةالتجنب فرض  من أجلا هذه التي تخالف أحكام  ضــــــري

المحلية  األنظمةأر حدود زمنية واردة في من م غرالاتفاق يتم التوصـــــل إليه بوينفذ أر االتفاقية. 

 .للدولتين المتعاقدتين

ق االتفاق المتبادل  ن طري - يافي الدولتين المتعاقدتين أن تســع ينتالســلطتين المختصــ ل   يتعين -3

. ويجوز هاأو تطبيق بتفســـير هذه االتفاقية ا  تعلقمنشـــا يأو شـــك  ةتذليل أر صـــعوبإل   -فيما بينها 

 االزدواج الضريبي في الحاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية. زالةإلأيضا  أن تتشاورا معا  

التوصل إل  اتفاق من أجل ا مبعضهب في الدولتين المتعاقدتين أن تتصال ينتللسلطتين المختصيجوز  -4

 السابقة.الفقرات حول 

 

 الخامسة والعشرونمادة ال



 

 

 تبادل المعلومات

تتبادل الســلطات المختصــة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صــلة بتنفيذ  -1

أنوا ها وصفاتها  جميعب بأحكام هذه االتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ األنظمة المحلية المتعلقة بالضرا 

مع هذه االتفاقية، ال تتعارض        تلك الضرا ب مادامت  ،المفروضة نيابة  ن الدولتين المتعاقدتين

 .من هذه االتفاقية( الثانية( و)األول وال يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين )

 ل  أنهــا  من هــذه المــادة( 1تعــامــل المعلومــات التي تتلقــاهــا دولــة متعــاقــدة بموجــب الفقرة ) -2

التي تعامل بها المعلومات المتحصـــلة بموجب القوانين المحلية نفســـها معلومات ســـرية بالطريقة 

، وال يجوز الكشـــف  نها إال لألشـــخاص أو الســـلطات )بما في ذلك المحاكم المتعاقدة لتلك الدولة

أو   من هذه المادة( 1ها في الفقرة )واألجهزة اإلدارية( المعنيين بربط أو تحصيل الضرا ب المشار إلي

شــانها، أو بتحديد االســتئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر في بنفاذها أو بإقامة د اوى قضــا ية 

أ اله، وال يجوز لهؤالء األشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إال في تلك األغراض فقط، 

  ية في المحاكم العامة أو في األحكام القضا ية.مع جواز كشفها من قبلهم في اإلجراءات القضا

 بما يؤدر إل  إلزام دولة متعاقدةمن هذه المادة ( 2و )( 1ال يجوز بار حال تفســــــير أحكام الفقرة ) -3

 بما يلي:

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

 المتعاقدة األخرى.

 التعليمات اإلدارية المعتادة في تقديم معلومات ال يمكن الحصــــــول  ليها بموجب األنظمة أو ب(



 

 

 أو في الدولة المتعاقدة األخرى. تلك الدولة

األســــرار  أو الصــــنا ة وأاأل مال  وأتعلق بالتجارة يمعلومات من شــــانها كشــــف أر ســــر تقديم  جـ( 

 نها مخالفا  للســياســة  الكشــفعلومات قد يكون التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو م

 العامة.

قدة األخرى  -4 عا لدولة المت خدم ا مادة، تســــــت هذه ال قدة معلومات بموجب  عا بت دولة مت إذا طل

 إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول  ل  المعلومات المطلوبة، حت  لو كانت تلك الدولة

ومات ألغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع االلتزام الوارد في األخرى ال تحتاج لتلك المعل المتعاقدة

ر هذه الحدود بار حال 3الحكم الســـابق للحدود الواردة في الفقرة ) ( من هذه المادة ولكن ال ُتفســـّ

 ل  أنها تسم" لدولة متعاقدة باالمتناع  ن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة 

 محلية فيها.

 ل  أنها تسم" للدولة  ( من هذه المادة3)وز بار حال من األحوال تفسير أحكام الفقرة ال يج -5

المتعاقدة أن تمتنع  ن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوية لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، 

أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصال" ملكية لشخص  مفوضأو لدى 

 ما.

 

 السادسة والعشروندة الما

 أحكام خاصة



 

 

من هذه االتفاقية والذر  (الحادية  شــرة)و (العاشــرة)ادتين في الم الذر تم تناولهيعف  الدخل   

المحلية في الدولة  هاأو أر من أقسامها اإلدارية أو السياسية أو سلطات تكتسبه حكومة دولة متعاقدة

لعربي الســــــعودر بالنســــــبة إل  المملكة العربية بما في ذلك مؤســــــســــــة النقد ا - المتعاقدة األخرى

 المتعاقدة لدولةلتلك االمملوكة بالكامل  هيئاتوال المكسيكإل  بالنسبة  بنك المكسيكالسعودية و

 من الضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى. -

 

 السابعة والعشرونمادة ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصـــــلية بموجب القوا د العامة  وأأل ضـــــاء البعثات الدبلوماســـــية  الممنوحة يةاالمتيازات المال      

 .لن تتاثر بهذه االتفاقية للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

 

 الثامنة والعشرونمادة ال

 أحكام متنوعة

أو التجنب في هذه االتفاقية ما يؤثر  ل  تطبيق األحكام المحلية لمنع التهرب الضــــــريبي  ليس  

 .المسيطر  ليها الشركات األجنبيةوالرسملة الضعيفة  قوا د بما في ذلكالضريبي 

 

 التاسعة والعشرونالمادة 



 

 

 النفاذ

ية كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى  بلغت -1 باســــــتكمال  ن طريق القنوات الدبلوماســــــ

 فينافذة هذه االتفاقية  تصــــب"و. النفاذ حيز هذه االتفاقيةوفقا  لنظامها لدخول  الالزمةاإلجراءات 

 األخير. تلق  اإلخطارفيه  تمالذر تالي للشهر اليوم األول من الشهر الثاني ال

 :نافذة أحكام هذه االتفاقية تصب" -2

األول اليوم  (أو بعد)المبالغ المدفو ة في   ند المنبع،  ل لضرا ب المستقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ لي الذر ييناير شهر من 

شهر اليوم األول من  (أو بعد)دأ في التي تب  ن السنوات الضريبيةاألخرى فيما يتعلق بالضرا ب  ب(

 لتاريخ الذر تصب" فيه االتفاقية نافذة.ا الذر يلييناير 

 

 الثالثونمادة ال

 اإلنهاء

يجوز ألر من الــدولتين المتعــاقــدتين و، ددة غير محــ لمــدةتظــل هــذه االتفــاقيــة نــافــذة المفعول  -1

لدولة المتعاقدة إل  ابطلب اإلنهاء خطي  إشــــعار بتقديموات الدبلوماســــية نالق من خالل ؤهاإنها

الســنة بعد خمس ســنوات مرور تبدأ بعد أر ســنة ميالدية  فييونيو  30في مو د ال يتعدى األخرى 

 .االتفاقية نافذةهذه فيها التي أصبحت 

 :تتوقف  ن التطبيق االتفاقيةهذه إن ف ، حالةثل هذه المفي  -2



 

 

بعد نهاية الســــــنة  ل  المبالغ المدفو ة  ،المنبع قطعة  ندلضــــــرا ب المســــــتاب ما يتعلقفي أ(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةفيها  قدمالميالدية التي 

الميالدية التي  بعد نهاية الســـنةضـــرا ب األخرى  ن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ الب ما يتعلقفي ب(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةم فيها قد

 

 

 .هذه االتفاقية بتوقيع حسب األصول،ب، المفوضان ن أدناهاقام الموقع إثباتا  لذلك     
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االختالف في  ةفي حالو ، متســـــاوية الحجية وجميع النصـــــوص، واإلنجليزية  يةاألســـــبانوباللغات العربية 

 اإلنجليزر. النصب يعتدالتفسير 



 

 

 ولـوكـروتـب

 

وحكومة الواليات المتحدة المملكة العربية السعودية حكومة لحظة توقيع االتفاقية بين  

في شان الضرا ب  ل  الدخل، وافق منع التهرب الضريبي لولتجنب االزدواج الضريبي المكسيكية 

 التفاقية.ا ال يتجزأ منتشكل جزءا   آلتيةاألحكام ا أنن أدناه االموقع

 من االتفاقية: (الرابعة)( من المادة 1ارة إلى الفقرة )باإلش -1

مؤســس وفقا  ألنظمة دولة  ذر صــفة إ تباريةأر شــخص  "مقيم في دولة متعاقدةتشــمل  بارة "  

 وقا م ومستمر فيها إما: المتعاقدة متعاقدة ومعف  بشكل  ام من الضرا ب في تلك الدولة

 تعليمي أو  لمي أو لغرض آخر مماثل.لغرض ديني أو خيرر أو   ل  سبيل الحصر (أ 

 أو لتوفير معاشات تقا دية أو منافع أخرى مماثلة لمويفين. (ب

 من االتفاقية: (السابعة)و  (الخامسة) المادتين باإلشارة إلى -2

أرباح األ مال التي يحققها مشــــروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصــــدير بضــــا ع إل  الدولة   

رى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى. وإذا اشتملت  قود التصدير المتعاقدة األخ

لدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشــــــاة دا مة  ل  أنشــــــطة أخرى تمارس  فإن الدخل ، في ا

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

 من االتفاقية: (السابعة)باإلشارة إلى المادة  -3

من التصــنيع والتجارة  ألرباحدون االقتصــار  ل  ذلك، اتشــمل رة "أرباح األ مال" من المفهوم أن  با  

ــاجير  ــداخلي، وتوفير الخــدمــات وت ــات النقــل ال ــامين، و ملي ــة(، والت ــة )البنكي واأل مــال المصــــــرفي



 

 

 .النظام الضريبي لدولة متعاقدة وأر  ناصر أخرى من األرباح المشمولة فيالمنقولة  الممتلكات

 من االتفاقية: (الثامنة)باإلشارة إلى المادة  -4

 ( ال تشمل األرباح من النقل البرر.1من المفهوم أن األرباح المشار إليها في الفقرة )  

 :من االتفاقية (الحادية عشرة)باإلشارة إلى المادة  -5

يشـــمل مطالبات الدين" فإن مصـــطل" "الدخل من ألغراض الضـــرا ب المكســـيكية، من المفهوم أنه   

الفقرات التاسعة إل  السادسة  شرة و  - 163و  8أو األرباح الواردة في المواد الدخل جميع  ناصر 

 .محلهال أو في المواد التي تح ةيمن قانون ضريبة الدخل المكسيك 166

 قية:من االتفا (الثانية عشرة)( من المادة 3باإلشارة إلى الفقرة ) -6

" يشـــــمل كذلك "اإلتاواتمن المفهوم أن مصـــــطل"  (الثالثة  شـــــرة) ل  الرغم من أحكام المادة   

( من المادة 3أر حقوق أو ممتلكات مشــــــار إليها في الفقرة ) ملكية لمدفو ات الناتجة من نقلا

 . في تلك الحقوقوالتي تكون مترتبة من االنتاجية أو االستعمال أو التصرف  (الثانية  شرة)

 :من هذه االتفاقيةعلى الرغم من أحكام المواد )الرابعة عشرة( ، )الخامسة عشرة(  -7

تب و (أ فآت الروا هااألجور والمكا لة التي يكتســــــب ما مقيم في المماث يتعلق  دولة متعاقدة وفي

المتاجرة والتخزين والتوزيع والنقل والمعالجة والتكرير و واإلنتاج ســــتكشــــافاالب مرتبطة بوييفة

في  يجوز إخضـــــا ها للضـــــريبة المتعاقدة األخرى الموجودة في الدولة مواد الهيدروكربونيةال في

 الدولة فيضـــريبة فقط لل المكافآتهذه  مثل تخضـــع،  ومع ذلك األخرى.المتعاقدة  الدولة تلك

,  في الدولة المتعاقدة األخرىغير مقيم   ملصــاحب  من قبل العمل إذا تم تنفيذ اوال المذكورة

 شــهرا 12 فترة يوما في أر 30  ن تتجاوز في مجمو ها مدد ال مدة أول العمل ســتمرن يأ بشــرط



 

 

 السنة المالية المعنية. تبدأ أو تنتهي في

 دولــة متعــاقــدة فيمــا يتعلق مقيم في الممــاثلــة التي يكتســــــبهــااألجور والمكــافــآت الرواتــب و (ب

او  من مويفينال أو داتنقل اإلمدا تعمل في مجال ســـــفينة أو طا رةمتن  ل   بوييفة تمارس

 وا قاع البحر ســـتغاللأو ا ســـتكشـــافابكون االنشـــطة مرتبطة ت حي  , مواقع بين أو , موقع الي

بةباطن ال لدولة ويتم تنفيذها الطبيعية هاموارد أو تر قدة األخرى في ا عا ما يتعلق، المت  أو في

يجوز ،  نشــــــطةهذه األفي اســــــناد مثل  تعمل أخرى ســــــفنقوارب او  متن  ل  بوييفة تمارس

 .يقيم فيها المشروع الذر يقوم بتنفيذ مثل هذه االنشطةفي الدولة التي  إخضا ها للضريبة

 من االتفاقية: (الرابعة والعشرون)( من المادة 2باإلشارة إلى الفقرة ) -8

الضريبة أو ستحقاق فيذه خالل  شر سنوات من تاريخ ايتوصل إليه يتم تنأر اتفاق  أنمن المفهوم   

 األخرى. المتعاقدة الدولةاريخ تقديم اإلقرار في تلك ت

 

 من االتفاقية: (الثامنة والعشرون)باإلشارة إلى المادة  -9

 .ألنظمة الضريبية التفضيليةا حوكمة الشركات األجنبية تعني لمكسيكبالنسبة ل من المفهوم أنه  

تم من خالله التنفيذ الكلي أو الجز ي تعني  بارة "قا دة ثابتة" مقر ثابت، مثل مكتب، أو غرفة، ي -10

ثابتة وفقا القا دة التعامل وألغراض الضـــريبة، ســـ ،لنشـــاط فرد يؤدر خدمات شـــخصـــية مســـتقلة

 .طبق  ل  المنشاة الدا مةللقوا د التي ت

في حالة تطبيق المملكة العربية الســــعودية ضــــريبة دخل  ل  مواطنيها المقيمين في المملكة، أو  -11

وفقا  لذلك، فإنه يتعين  ل  الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات ُ دلت القا مة الضريبة  أن

 .إلدراج مادة بشان  دم التمييز في االتفاقية



 

 

 

 .ا البروتوكولحسب األصول، بتوقيع هذبإثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان      
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وفي حالة االختالف في التفســير يعتد  ، واإلنجليزية وجميع النصــوص متســاوية الحجية األســبانيةالعربية و

 بالنص اإلنجليزر.

 


