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 اتفــاقيـــة

 المملكة العربية السعودية بين

  جمهورية بولنداو

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل في شأن الضرائب

 

ـــالسعالمملكة العربية  إن  ـــوديـ ـــ او ةـ ــــ ـــ ـ ـــولـ ـــة بـ ـــوةيـ م هما في إبرام اتفاقية لتج ب االزدواج  ةغبة   ،جمهـ

 على ما يلي: اتفقتاق   ،شأن الضرائب على ال خل في ولم ع التهرب الضريبيالضريبي 

 

 األولىمادة ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إح ى ال ولتين المتعاق تين أو في كلتيهما.

 

 الثانيةمادة ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

أو اإلداةية  كل دولة متعاق ة أو أقســــامها ةصــــل مالمفروضــــة ل ال خلتطبق هذه االتفاقية على ضــــرائب  -1

 ال ظر عن طريقة فرضها. صرفسلطاتها الم لية ب



 

 

ـــرائب على ال خل   تع -2 ـــرائب المف جميعمن الض ـــة على إجمالي ال خلرالض ـــر ال خل بما في ،وض  هاأو على ع اص

ضرائب على ال سبال صرف في منال اتجة  مكا ضرائب على  الم قولةالم قولة أو غير  ملكية الممتلكات الت وال

 .اةتفاع قيمة ةأس المال

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

 بال سبة إلى المملكة العربية السعودية:  (أ

 الزكاة. -

 ضريبة ال خل بما فيها ضريبة استثماة الغاز الطبيعي.  -

 الضريبة السعودية"(.)يشاة إليها فيما بع  بـ "  

 بال سبة إلى بول ـ ا: (ب

 ضريبة ال خل الشخصي.  -

 ضريبة دخل الشركات.  -

 )يشاة إليها فيما بع  بـ "الضريبة البول  ية"(. 

ـــرهذه  أحكامتطبق  -4 ـــا  على أر ض ـــابهة في جوهرها تف يبةاالتفاقية أيض ـــرمماثلة أو مش ها أر من ال ولتين ض

ـــــرائب ال الية أو ب ال   ،قيع هذه االتفاقيةبع  تاةيخ توالمتعاق تين  ـــــافة إلى الض ـــــلطة  ها. ومإض تبلغ كل س

 الضريبية. تهاالتي أدخلت على أنظم الجوهريةبالتغييرات السلطة األخرى ال ولتين المتعاق تين مختصة في 

 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف



 

 

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

ــعودية" إقليم المملكة العربية   (أ ــطل" "المملكة العربية الس ــعودية،يع ي مص ــمل ذلك الم اطق  الس ويش

الواقعــة خــاةج الميــاه اإلقليميــة التي تمــاةس المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا وقــاع ب رهــا 

ــــى ن ــــيادة والوالية بمقتض ظامها والقانون والطبقات الواقعة ت ت التربة والمواةد الطبيعية حقوق الس

 ال ولي.

ــــتخ م بالمع ى الجغرافي، إقليم جمهوةية بول  ا،   (ب ــــطل" "بول  ا"، جمهوةية بول  ا، وع  ما يس يع ي مص

ها  ظام ها بول  ا بمقتضــــــى ن ماةس في ية بول  ا والتي ت ية لجمهوة ياه اإلقليم جاوةة للم وأر م اطق م

ل المواةد الطبيعية في قاع الب ر والطبقات والقانون ال ولي حقوقها فيما يتعلق باســتكشــاف واســتغال

 الواقعة ت ت التربة.

ــعودية أو و "ال ولة المتعاق ة األخرى""دولة متعاق ة"  اتتع ي عباة  جـ( ــب  بول  ا المملكة العربية الس ب س

 .ال ص سياق هيقتضي ما

 .خر من األشخاصآ كيانشركة أو أر أو أر فرد، أر مصطل" "شخص"  شملي د(

شخص يع   هـ( شركة" أر  صطل" " صفة اعتباةيةي م ضريبة ـــــــ كيان يعامل أر أو  ذر  على أنه ـــــــ ألغراض ال

 .ذر صفة اعتباةيةشخص 

تع ي ت و( باة ق ة األخرى" على التوالي  اع عا لة المت ل و ق ة" و "مشــــــروع تابع ل عا لة مت ل و "مشــــــروع تابع 

 .ال ولة المتعاق ة األخرىفي يباشره مقيم  ا  دولة متعاق ة ومشروعفي يباشره مقيم  ا  مشروع

ــروع  (ز ــغيلها مش ــفي ة أو طائرة يتولى تش إداةته الفعلي في مركز  يوج تع ي عباةة "نقل دولي" أر نقل بس

الســــفي ة أو الطائرة فقن بين أماكن تقع داخل ال ولة  تشــــغل فيهاما ع ا ال االت التي  ،دولة متعاق ة

 المتعاق ة األخرى.

 يع ي مصطل" "مواطن":  (حـ



 

 

 دولة متعاق ة. أو ةعوية أر فرد حائز على ج سية -1

ــخص  -2 ــفة اعتباةيةأر ش ــركة  ذر ص ــخاصأو ش ــع من األنظمة ال افذة  أش ــتم  ذلك الوض أو جمعية تس

 في دولة متعاق ة.

 يع ي مصطل" "السلطة المختصة": ط(

 ة أو ممثله المفوض.ويمثلها وزير المالي المالية،بال سبة إلى المملكة العربية السعودية، وزاةة  -1

 بال سبة إلى بول  ا، وزير المالية أو ممثله المفوض. -2

لم يرد له تعريف فيها، وما مصطل" عباةة أو فإن أر  وقت،االتفاقية في أر هذه دولة متعاق ة تطبيق  ع   -2

ياق  ــــــالمع ى خالف ذلك، يكون له ال ص لم يقتض ســــــ ظ هنفس لك ال ولةافي ذلك الوقت بموجب ن  م ت

ة يالضـــريب لألنظمةيرج" أر مع ى طبقا  و ،االتفاقيةهذه الضـــرائب التي تطبق عليها فيما يتعلق ب متعاق ةال

للمصــــــطل" وفقا  لألنظمة األخرى لتلك للعباةة أو  ىعلى أر مع ى معط المتعاق ة المطبقة لتلك ال ولة

 .المتعاق ة ال ولة

 

 الرابعةمادة ال

 مـمقيـال

 تلك ال ولة ألنظمةع ي عباةة "مقيم في دولة متعاق ة" أر شــــخص يخضــــع وفقا  ألغراض هذه االتفاقية ت -1

ضريبة في المتعاق ة سببلل سه أو أو إقامته أو سك ه  ها ب سي خر ذر طبيعة آم ل إداةته أو أر معياة مكان تأ

ضا  تلك ال ولةو .مماثلة شمل أي اأو أ المتعاق ة ت سامها  ي  شمل تال  كنل سلطاتها الم لية.اإلداةية أو من أق

فيما يتعلق فقن بال خل من مصـــادة في  المتعاق ة ضـــع للضـــريبة في تلك ال ولةاأر شـــخص خهذه العباةة 

 .المتعاق ة تلك ال ولة



 

 

ـــا -2 ـــ م ــ  ــ ع ــوني ــرد ك ــرة ) ف ــق ــف ـــام ال ــك ـــا  ألح ــق ـــادة 1وف ــم ـــذه ال ــن ه ــن ( م ــي ــت ـــ ول ـــا ال ــت ــل ــي ك ـــا  ف ــم ــي ــق  م

 فإن وضعه ع  ئذ يت  د كاآلتي: ،  المتعاق تين

فر له ســــــكن دائم في اتو فإن ،فيهافر له ســــــكن دائم االتي يتوالمتعاق ة مقيما  فقن في ال ولة ع  ي أ( 

عالقاته الشـــخصـــية فيها مقيما  فقن في ال ولة المتعاق ة التي تكون   يعفالمتعاق تين كلتا ال ولتين 

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

ــال مها مركز فيالتي  المتعاق ة إذا لم يكن ممك ا  ت  ي  ال ولة  ب( ــكن دائم اال يوية أو لم يتو هص فر له س

 .التي فيها سك ه المعتادالمتعاق ة مقيما  فقن في ال ولة   يعف، المتعاق تين في أر من ال ولتين

يع  أر م هما، في أو لم يكن له ســـــكن معتاد المتعاق تين إذا كان له ســـــكن معتاد في كلتا ال ولتين   جـ(

 .التي يكون مواط ا  فيهاالمتعاق ة ا  فقن في ال ولة مقيم

الســــــلطتان  فتســــــور ،أو لم يكن مواط ا  في أر م هماالمتعاق تين إذا كان مواط ا  في كلتا ال ولتين  د(

 .الموضوع باالتفاق المشتركال ولتين المتعاق تين  ان فيتالمختص

مقيمــا  في كلتــا الــ ولتين من هــذه المــادة ( 1ة )وفقــا  ألحكــام الفقر -غير الفرد-شــــــخص مــا  يكونع ــ مــا  -3

 إداةته الفعلي. ها مركزفيالتي  المتعاق ة في ال ولةفقن مقيما    المتعاق تين فإنه يع

 

 الخامسةمادة ال

 المنشأة الدائمة

ــــــأة ال ائمة" المقر الثابت للعمل الذر  -1 ــــــاط  يزاولألغراض هذه االتفاقية، تع ي عباةة "الم ش من خالله نش

.  المشروع كليا  أو جزئيا 

 : بصفة خاصةتشمل عباةة "الم شأة ال ائمة"  -2



 

 

 .إداةةركز م (أ

 .فرع  (ب

 .كتبم  (جـ

 .مص ع (د

 وةشة.  (هـ

 أر مكان الستخراج المواةد الطبيعية. (و

 : تشمل عباةة "الم شأة ال ائمة" أيضا   -3

ــاء (أ ــروع ، أموقع ب اء أو إنش ــرافية متعلقة بها اال  أعمأو  ،جميع أو تركيبتو مش ــرط ،إش ــتمر أن  بش مثل يس

 أشهر.ستة لى تزي  ع تلك األعمال م ةهذا الموقع أو المشروع أو 

ســــــتشــــــاةية من قبل مشــــــروع من خالل مويفين أو عاملين آخرين الخ مات االتوفير خ مات بما فيها   (ب

ــروع ايويفهم  ــرط أنهذا الغرض، للمش ــتمر  بش ــروعلل) األعمال من هذا ال وعتس ــه مش ــروع لأو  نفس مش

م ة اث ي أشــــــهر خالل أر  ســــــتة لىتزي  في مجموعها ع م دأو  م ةال ولة المتعاق ة ل في( به مرتبن

. عشر  شهرا 

 :ال تشمل "الم شأة ال ائمة"باةة ع فإن ،األحكام السابقة في هذه المادة على الرغم من -4

 .لمشروعالتي يملكها االبضائع السلع أو  و عرضأ لغرض تخزيناستخ ام التسهيالت فقن  أ(

 .لتخزين أو العرضلغرض افقن لمشروع التي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع   (ب

ــائع   (جـ ــلع أو البض ــروع التي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من الس ــروع لغرض ا فقن لمش لمعالجة من قبل مش

 .آخر



 

 

 .سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع لغرض شراءاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقن  (د

 .للمشروع طبيعة ت ضيرية أو مساع ة رذآخر  نشاطأر القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقن لغرض  هـ(

( هـــــ)أ( إلى )من المذكوةة في الفقرات الفرعية  األنشطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقن ألر مزيج من  (و

ــــــاط الكلي شــــــرط أن يكون البمن هذه الفقرة  طبيعة  لهمزيج هذا الن م اتج الالثابت للعمل  قرللم ش

 .مساع ةت ضيرية أو 

كام الفقرتين ) الرغم منعلى  -5 مادة ( 2( و )1أح هذه ال كان، من  يل المتمتع بوضــــــع  غير -شــــــخص  إذا  الوك

تابع وع في دولة متعاق ة نيابة عن مشــــــر يعمل -من هذه المادة (6الفقرة )مســــــتقل والذر ت طبق عليه 

م شأة دائمة في ال ولة المتعاق ة المذكوةة أوال   ل يه أن  يعفإن هذا المشروع  ل ولة المتعاق ة األخرى،ل

 إذا كان هذا الشخص: ،الشخص للمشروع ذلك يقوم به بأر عملفيما يتعلق 

ــكل معتاد في تلك ال ولة أ( ــها بش ــالحية ويماةس ــر المتعاق ة ل يه ص ــم المش ما لم  ،وعإلبرام العقود باس

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

ــــــأة دائمة  هذا المقرمن جعل تال ثابت للعمل  مقرمن خالل  أحكام تلك  بمقتضــــــىالثابت للعمل م ش

 الفقرة.

يه ليس أو   ب( هذه الل  ثل  ل وم تاد في ا كل مع ية لك ه ي تف  بشــــــ ق ة لةصــــــالح عا مذكوةة أوال   المت ال

 نيابة عن المشروع.السلع أو البضائع بشكل م تظم  التي يوةد م هاالبضائع  وأبمخزون من السلع 

تلك مزاولته للعمل في  بسببم شأة دائمة في ال ولة المتعاق ة األخرى  ةمتعاق  ةولدمشروع ل أن  يعال  -6

ساة فقن األخرى  المتعاق ة ال ولة سم ستقلعن طريق  ضع م  ،أو وكيل عام بالعمولة أو أر وكيل آخر ذر و

 .شرط أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهمب

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

شأة دائمة أو  ةالمتعاق  أو تزاول عمال  في تلك ال ولة ،ل ولة المتعاق ة األخرىا سواء من خالل م  األخرى )

 ركتين م شأة دائمة للشركة األخرى.من الشا ال يجعل أي  فإن ذلك الواقع في ح  ذاته ، ( غيرها



 

 

 

 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

ـــل عليه مقيم في دولة متعاق ة من ممتلكات غير م قولة )بما في ذلك ال خ -1 ل من الزةاعة ال خل الذر ي ص

ستغالل الغابات( الكائ ة في ال ولة المتعاق ة األخرى  ضريبة في تلك ال ولة المتعاق ة ، أو ا ضاعه لل يجوز إخ

 األخرى.

ــا  -2 ــة" المع ى الواةد له ــات غير الم قول ــاةة "الممتلك ــا  يكون لعب ــ لوفق ــ ة التي  امظ ــاق ــة المتع ــ ول ــا فيال ه

كات المع  حالو .ةيالممتل لة فإن ا ،على أر  كات غير الم قو بالممتل قة  ية المل  مل على الملك باةة تشــــــت لع

شـــــأنها في والثروة ال يوانية والمع ات المســـــتخ مة في الزةاعة واســـــتغالل الغابات وال قوق التي تطبق 

وحق االنتفــاع بــالممتلكــات غير الم قولــة وال قوق في  ،العــام المتعلقــة بملكيــة األةاضــــــيال ظــام أحكــام 

ســــــتغالل أو ال ق في اســــــتغالل الترســــــبات المع نية والمصــــــادة االيرة أو الثابتة مقابل الم فوعات المتغ

 الممتلكات غير الم قولة. منالسفن والطائرات   وال تع ،والمواةد الطبيعية األخرى

( من هذه المادة على ال خل ال اتج من اســــــتخ ام الممتلكات غير الم قولة بصــــــوةة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو استغاللها بأر شكل آخر. ،أو تأجيرها مباشرة

وعلى  ،على ال خل من الممتلكات غير الم قولة لمشــروعمن هذه المادة ( 3) و( 1تطبق أيضــا  أحكام الفقرتين ) -4

 ال خل من الممتلكات غير الم قولة المستخ مة ألداء خ مات شخصية مستقلة.

 

 السابعةمادة ال

 أرباح األعمال



 

 

ـــع األةبا  ا -1 ـــريبة في تلك ال ولةتخض ـــروع تابع ل ولة متعاق ة للض ما لم يباشـــر  ،فقن المتعاق ة لعائ ة لمش

باشـــر المشـــروع نشـــاطا   فإنفي ال ولة المتعاق ة األخرى عن طريق م شـــأة دائمة فيها.  نشـــاطا   المشـــروع

ولكن بالق ة الذر  ،يجوز فرض الضـريبة على أةبا  المشـروع في ال ولة المتعاق ة األخرى ، فإنهكالمذكوة آنفا  

 .يمكن أن ي سب إلى تلك الم شأة ال ائمة

ـــاطا  في ال ولة  ع  ما ،من هذه المادة (3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2 ـــروع تابع ل ولة متعاق ة نش ـــر مش يباش

ـــأة دائمة قائمة فيها،  ـــأة ال ائمةتلك  أةبا دولة متعاق ة كل  ت  دالمتعاق ة األخرى عن طريق م ش  الم ش

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

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

 م شأة دائمة له.

ب ة ألغراض أعمال الم شأة ال ائمة بما في ع   ت  ي  أةبا  م شأة دائمة يسم" بخصم المصروفات المتك  -3

التي فيها الم شأة  المتعاق ةفي ال ولة  تكب تذلك المصروفات الت فيذية واإلداةية العمومية، سواء   

،  ت، إن وج  ألية مبالغ م فوعةال ائمة أو في أر مكان آخر. ولكن ال يسم" بمثل ذلك الخصم بال سبة 

ل فقات الفعلية( من قبل الم شأة ال ائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو ألر ما ُدفع مقابل استرداد ا غير)

من مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو ةسوم أو م فوعات مماثلة أخرى مقابل استخ ام حقوق براءات 

أو حقوق أخرى أو على شكل عموالت مقابل أداء خ مات معي ة أو مقابل اإلداةة أو )فيما ع ا حالة  االختراع

لمشروع المصرفي( على شكل دخل من مطالبات ال ين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى الم شأة ا

ما دفع مقابل استرداد  غيرال ائمة. وبالمثل ال يؤخذ في االعتباة ع   ت  ي  أةبا  الم شأة ال ائمة المبالغ )

مكتب الرئيس للمشروع أو أرٍّ من تلك الم شأة ال ائمة على حساب ال من قبل ل م  تُ ال فقات الفعلية( التي 

 االختراعمكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو ةسوم أو م فوعات مماثلة أخرى مقابل استخ ام حقوق براءات 

أو حقوق أخرى، أو على شكل عموالت مقابل أداء خ مات معي ة أو مقابل اإلداةة، أو )فيما ع ا حالة 

ال ين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئيس  المشروع المصرفي( على شكل دخل من مطالبات

 للمشروع أو أرٍّ من مكاتبه األخرى.



 

 

من التصــــــ يع والتجاةة للمشــــــروع  المت ققال خل  ،االقتصــــــاة على ذلكتشــــــمل عباةة "أةبا  األعمال" دون  -4

ـــرفية ـــمل هذه العباةة تت. وال الخ ما وفيرتو ،ال قل ال اخلي وعمليات ،، والتأمين)الب كية( واألعمال المص ش

 بصفة مستقلة.يؤديها بصفته مويفا  أو  سواء، يؤديها فرد التي خ مات الشخصية ال خل المت قق من ال

شتمل األةبا  على ب ود لل خل ع   -5 صل في مواد أخرى عولجت ما ت شكل م ف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي ب

 تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

 الثامنةدة ماال

 والجوي النقل البحري

ــع األةبا   -1 ــفن مالمت ققة تخض ــغيل س ــريبة فقن في ال ولة المتعاق ة أو طائرات ن تش في ال قل ال ولي للض

 اإلداةة الفعلي للمشروع. مركزالتي فيها 

 :"طائرات وأ نمن التشغيل ال ولي لسفالمت ققة عباةة "األةبا  تشمل  -2

ـــــفن أو تأجير من المت ققة األةبا   أ( ـــــتخ مة في ال قل ال ولي طائراتس ـــــاس كلي )وقت أو  مس على أس

 .ةحلة(

با    ب( قة األة تأجير ســــــفن أو المت ق طاقم أو وقود أو  طائراتمن  ل ولي دون  قل ا مة في ال  خ  مســــــت

 .أخرى تسهيالت

ستخ ام أو تأجير ال اويات والمع ات المت ققة األةبا    جـ( ستخ مة المتعلقة بهامن ا في ال قل ال ولي  الم

 .طائراتمن التشغيل ال ولي لسفن أو  إلى ال خلبال سبة  ثانويةوالتي تكون 

في ال ولة المتعاق ة واقعا    فإنه يع، ب رر يقع على متن سفي ة نقل إذا كان مركز اإلداةة الفعلي لمشروع  -3

في ال ولة المتعاق ة واقعا    عفي ،الموطن هذاوإن لم يوج  مثل  . فيها مي اء موطن الســــــفي ةيوج  التي 



 

 

 .م فيها مشغل السفي ةقيالتي ي

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

 أو وكالة تشغيل دولية.

 

 التاسعةمادة ال

 المشروعات المشتركة

 :ع  ما -1

ق ة بصوةة مباشرة أو غير مباشرة في إداةة مشروع تابع لل ولة المتعاق ة يشاةك مشروع تابع ل ولة متعا أ(

 .ماله األخرى أو في السيطرة عليه أو في ةأس

ــخاص ب( ــاةك األش ــهم أو يش ــروع تابع ل ولة متعاق ة  أنفس ــرة في ةأس مال مش ــرة أو غير مباش ــوةة مباش بص

 .السيطرة عليه وفي مشروع تابع لل ولة المتعاق ة األخرى، أو في إداةته أوأ

التجاةية أو المالية  عالقتهماب ما يتعلقإذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين في ،من ال التينوفي أر 

ــهما ــتقلين عن بعض ــروعين مس  اي ققهكان من الممكن أن أية أةبا  ، فإن  تختلف عن تلك التي تكون بين مش

يجوز  ،الشــــروط هســــبب وجود هذب اه ققيم لك ه لو ،قائمةأر من المشــــروعين لو لم تكن هذه الشــــروط 

 للضريبة تبعا  لذلك. اأةبا  هذا المشروع وإخضاعه ضمن اإدةاجه

ــروع تابع لها   -2 ــمن أةبا  مش ــريبة وفقا  لذلك -إذا أدةجت دولة متعاق ة ض ــعتها للض ــروع تابع  - وأخض أةبا  مش

الم ةجة هذه األةبا   كانتو ،األخرىة المتعاق للضــــريبة في تلك ال ولة  أخضــــعتلل ولة المتعاق ة األخرى 

ــ ــروع التابع لل ولة تتس ــروط المتعاق ة  قق للمش ــروعين هي الش ــروط بين المش المذكوةة أوال  لو كانت الش

ـــــــــــــا ــــــــــــــــــه ـــــــــــــفس ـــــــــــــع  ن ــــــــــــــــــاةي ـــــــــــــن مش ـــــــــــــي ـــــــــــــون ب ـــــــــــــك ـــــــــــــي ت ـــــــــــــت  ال

ــــتقلة ــــريبة المفروض  - ع  ئذ -األخرى  المتعاق ة على ال ولةف ، مس ــــب على مبلغ الض إجراء التع يل الم اس



 

 

لكعلى  لك ال ولة ت عاق ة األةبا  في ت ع يل لت  ي  و. المت ثل هذا الت كام األخرى لهذه يتعين مراعاة م األح

إلى متى دعت الضـــروةة فيما بي هما في ال ولتين المتعاق تين  تانالمختصـــ ناتتتشـــاوة الســـلطو . االتفاقية

 .ذلك 

 

 العاشرةمادة ال

 أرباح األسهم

لتي ت فعها شركة مقيمة في دولة متعاق ة إلى مقيم في ال ولة المتعاق ة اـ يجوز أن تخضع أةبا  األسهم  -1

 للضريبة في تلك ال ولة المتعاق ة األخرى.ـ األخرى 

ـــريبة في ال ولة المتعاق  ،مع ذلكو -2 ـــهم تلك للض ـــع أةبا  األس ـــا  أن تخض ـــركة يجوز أيض ة التي تقيم فيها الش

مقيما  ولكن إذا كان المالك الم تفع بأةبا  األســــــهم  .لمتعاق ةا وفقا  ألنظمة تلك ال ولةولألةبا   ال افعة

 يمن إجمال (%5) خمســــة في المائة يجب أال تتجاوزفإن الضــــريبة المفروضــــة  ،في ال ولة المتعاق ة األخرى

ــــهم. ــــتان في ال ولتين المتعاق تين طريقة تطبيق هذه القيود  قيمة أةبا  األس ــــلطتان المختص ــــور الس تس

ال تؤثر هذه الفقرة على خضـــــوع الشـــــركة للضـــــريبة فيما يختص باألةبا  التي ت فع  بادل بي هما.باالتفاق المت

 م ها أةبا  األسهم.

"االنتفاع"  ال خل من األســهم أو أســهم -كما هي مســتخ مة في هذه المادة  -تع ي عباةة "أةبا  األســهم"  -3

التي ال تمثل مطالبات  -        ال قوق األخرى التع ين أو أسهم المؤسسين أو أو أسهم  أو حقوق "االنتفاع"

الضــــريبية  للمعاملةخرى التي تخضــــع األالمشــــاةكة كذلك ال خل من حقوق و ،المشــــاةكة في األةبا  -ن ودي

 .لألةبا  الشركة الموزعةفيها  ةقيمالمالمتعاق ة ال ولة  خل من األسهم بموجب أنظمة مثل ال نفسها،

في دولة  ا  إذا كان المالك الم تفع بأةبا  األســــــهم مقيممن هذه المادة  (2) و (1) تينال ت طبق أحكام الفقر -4

متعاق ة ويزاول عمال  في ال ولة المتعاق ة األخرى التي تقيم فيها الشركة ال افعة ألةبا  األسهم من خالل 

ـــأة دائمة  ـــتقلة المتعاق ة يؤدر في تلك ال ولةكان أو  ،فيهام ش ـــية مس ـــخص من قاع ة  األخرى خ مات ش



 

 

سهم التي دفع ،ثابتة فيها شأة  توكانت ملكية األ سهم مرتبطة فعليا  بهذه الم  سببها أةبا  األ أو ال ائمة ب

من هذه ( الرابعة عشــــــرةالمادة )( أو الســــــابعةالمادة ) أحكامطبق  القاع ة الثابتة. في مثل هذه ال الة ت

 لل الة. وفقا  االتفاقية 

ال يجوز أن تفرض فولة متعاق ة أةباحا  أو دخال  من ال ولة المتعاق ة األخرى، إذا حققت شــــــركة مقيمة في د -5

ـــركة إال بق ة ما ي فع من أةبا   المتعاق ة تلك ال ولة ـــهم التي ت فعها الش ـــريبة على أةبا  األس األخرى أر ض

لة ل و لك ا هذه إلى مقيم في ت ق ة األســــــهم  عا ية  المت يه الملك لذر تكون ف ق ة ا بال ت فع األخرى أو  التي 

شأة دائمة أو قاع ة ثابتة في تلك ال ولة سهم مرتبطة اةتباطا  فعليا  بم  سببها أةبا  األ  .األخرى المتعاق ة ب

ــخإكذلك  يجوز لها الو ــركة ع أةبا  اض ــريبة غير الموزعة            الش ــركة غير الموزعة للض حتى لو على أةبا  الش

ا  مثلتغير الموزعة  أو األةبا   أةبا  األسهم الم فوعة  كانت اأو  كلي   في تلك ال ولة ا  ناشئ أو دخال   ا  ةباحأ جزئي 

 . األخرى المتعاق ة

 

 الحادية عشرةمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

ال اشئ في دولة متعاق ة وم فوع لمقيم في ال ولة المتعاق ة  -يجوز أن يخضع ال خل من مطالبات ال ين  -1

 األخرى. المتعاق ة لك ال ولةللضريبة في ت -األخرى 

مع ذلك، يجوز أن يخضـع مثل هذا ال خل من مطالبات ال ين للضـريبة في ال ولة المتعاق ة التي ي شـأ فيها و -2

مقيما  في ل خل من مطالبات ال ين بالكن إذا كان المالك الم تفع  . ألنظمة تلك ال ولة المتعاق ةوطبقا  

من إجمالي مبلغ ( %5) خمسة في المائة الضريبة المفروضةتتجاوز هذه  الفيجب أال ولة المتعاق ة األخرى، 

تســــــور الســــــلطتان المختصــــــتان في ال ولتين المتعاق تين طريقة تطبيق هذه  ال خل من مطالبات ال ين.

 القيود باالتفاق المتبادل بي هما.

كام الفقرة ) -3 بات2على الرغم من أح طال خل من م ل  مادة، يخضــــــع ا هذه ال لة  ( من  ل ين ال اشــــــئ في دو ا



 

 

متعاق ة وم فوع لمقيم في ال ولة المتعاق ة األخرى الذر يكون المالك المســــــتفي  من مثل هذا ال خل، 

 األخرى إذا كان مثل هذا ال خل:المتعاق ة للضريبة فقن في تلك ال ولة 

 اإلداةر أو سلطتها الم لية.ال ولة المتعاق ة أو من قسمها  م فوع من حكومة أ( 

 أو م فوع إلى حكومة ال ولة المتعاق ة األخرى أو قسمها اإلداةر أو سلطتها الم لية. (ب

أو م فوع إلى الب ك المركزر لل ولة المتعاق ة األخرى أو هيئة اعتباةية )بما في ذلك المؤســــــســــــات  جـ(

ية أو سلطتها المالية( المسيطر عليها أو المملوكة من قبل تلك ال ولة أو أقسامها السياسية أو اإلداة

 الم لية.

ـــــ تع ي عباةة "ال خل من مطالبات ال ين"  -4 ـــــ كما هي مستخ مة في هذه المادة ـ ال خل من مطالبات ال ين ـ

وبشــكل خاص  ،أةبا  الم ين أم البوســواء لها ال ق في المشــاةكة  ،نوع ســواء تم تأمي ها برهن أم ال أرمن 

وس  ات ال يون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة  اتالس  و ،الس  ات المالية ال كوميةمن ال خل 

س  ات ال يون.  س  ات أو  س  ات المالية أو ال الجزاءات عن ال فعات المتأخرة دخال  من   ال تعوبمثل هذه ال

  ين ألغراض هذه المادة.المطالبات 

 ،فع من ال خل من مطالبات ال ينإذا كان المالك الم تمن هذه المادة  (2) ( و1) تينال ت طبق أحكام الفقر -5

عاق ة  ما  في دولة مت طالبات ومقي ــــــأ فيها ال خل من م عاق ة األخرى التي نش يزاول عمال  في ال ولة المت

األخرى خ مات شخصية مستقلة  المتعاق ة يؤدر في تلك ال ولةكان أو  ،ال ين من خالل م شأة دائمة فيها

ها تة في ثاب ع ة  قا نت ،من  كا ب و طال ل ي ةم خل ا ل  ها ا ل ين ن التي دفع ع  بة ا طال هذه من م يا  ب طة فعل مرتب

ــــأة ال ائمة أو القاع ة الثابتة. في مثل  ــــابعةطبق أحكام المادة ) ال الة ت تلكالم ش الرابعة ( أو المادة )الس

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( عشرة

ــئا  في دولة متعاق ة   يع -6 ــخص ال افع ع  ما يال خل من مطالبات ال ين ناش  في تلك ال ولة ا  مقيمكون الش

هذا الشخص كان أسواء  -ال ين من مطالبات إذا كان الشخص الذر ي فع ذلك ال خل  ومع ذلك. المتعاق ة

في دولة متعاق ة م شـــأة دائمة أو قاع ة ثابتة مرتبطة بالم يونية  يملك - مقيما  في دولة متعاق ة أم ال



 

 

الم شــــــأة ال ائمة أو القاع ة ت مل ذلك ال خل هذه تو ،ال ين الم فوعمن مطالبات ال خل   هامال اشــــــئ 

 التي فيها الم شأة ال ائمة أو القاع ة الثابتة. المتعاق ةفي ال ولة  ا  ال خل ناشئ هذا  ع  ئذ يع ،الثابتة

ع أو ســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة ال افعة والمالك الم تفب ،ع  ما يكون مبلغ ال خل من مطالبات ال ين -7

ـــــخص  ـــــيتفقالمبلغ الذر كان  يزي  على، هذا ال خل  فع ع هير ذال ين الب فيما يتعلقخر، آبي هما معا  وش  س

فإن أحكام هذه المادة ت طبق فقن على  ،عليه بين الجهة ال افعة والمالك الم تفع في غياب تلك العالقة

مذكوة أخيرا   ثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائ  م .المبلغ ال بة طبقا  في م عا  للضــــــري ظل خاضــــــ م فوعات ي ن ال

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكل دولة متعاق ة مع  ةنظمأل

 



 

 

 الثانية عشرةمادة ال

 اواتـاإلت

 -التي ت شــــــأ في دولة متعاق ة وت فع إلى مقيم في ال ولة المتعاق ة األخرى  -اإلتاوات يجوز أن تخضــــــع  -1

 األخرى. المتعاق ة للضريبة في تلك ال ولة

ـــأ فيها و -2 ـــريبة في ال ولة المتعاق ة التي ت ش ـــا  للض ـــع تلك اإلتاوات أيض ة فقا  ألنظمومع ذلك، يجوز أن تخض

فإن مقيما  في ال ولة المتعاق ة األخرى، اإلتاوات من لكن إذا كان المالك الم تفع تلك ال ولة المتعاق ة، 

تسور السلطتان  من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات. (%10)ة في المائة عشر علىزي  ت يجب أالالضريبة المفروضة 

 المختصتان في ال ولتين المتعاق تين طريقة تطبيق هذه القيود باالتفاق المتبادل بي هما.

ـــــطل" "إتاوات"  -3 ـــــتخ م  كما هو-يع ي مص ـــــلمالم فوعات من أر نوع التي  -في هذه المادةمس مقابل  تس

ستعمال أر حق  ستعمال أو حق ا شرا سي مائية ، ن شرطة البث اإلذاعي  بما في ذلك األفالم ال ، أو أفالم أو أ

ية اختراعأو التليفزيوني أو أر براءة  جاة مة ت بة أو  أو عال جة، أو تصــــــميم أو نموذج، أو مخطن، أو تركي عال  م

معلومات المقابل أو ، تجاةية أو علمية و أ ،أو مقابل اســـــتعمال أو حق اســـــتعمال مع ات صـــــ اعية ،ســـــرية

 التجاةية أو العلمية. أو متعلقة بالتجاةب الص اعيةال

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

ــأت فيها ويزاول متعاق ة،  ــأة دائمة عمال  في ال ولة المتعاق ة األخرى التي نش هذه اإلتاوات من خالل م ش

ستقلة من خالل قاع ة ثابتة فيها المتعاق ة يؤدر في تلك ال ولةكان أو  ، فيها صية م شخ  ،األخرى خ مات 

في  . الم شــأة ال ائمة أو القاع ة الثابتة هذهفعليا  ب ةمرتبط اتت فع ع ها اإلتاو تيوكان ال ق أو الملكية ال

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة)المادة ( أو السابعةام المادة )طبق أحك ال الة ت هذهمثل 

ـــأت في دولة متعاق ة   تع -5 . ومع ذلك فإذا كان المتعاق ة لك ال ولةمقيم في تدفعها إذا اإلتاوات ق  نش

ــ إلتاواتالذر ي فع االشخص  عاق ة م شأة يملك في دولة مت ـــ مقيما  في دولة متعاق ة أم الكان أسواء  ـ

لم شــــــأة ال ائمة أو اتلك كانت و ،اإلتاوات ها تلك عبها االلتزامات التي ت فع  ا  مرتبطدائمة أو قاع ة ثابتة 

 المتعاق ة هذه اإلتاوات ق  نشــــــأت في ال ولة  ع  ها تع ،اإلتاواتهذه دفع  تت مل عبءالقاع ة الثابتة 



 

 

 التي فيها الم شأة ال ائمة أو القاع ة الثابتة.

ـــــة بين الجهة ال افعة والمالك الم تفع أو بي  - ع  ما يكون مبلغ اإلتاوات -6 ـــــبب عالقة خاص معا  وبين هما بس

ستخ ام - شخص آخر المبلغ الذر كان يزي  على لها،  مقابلالمعلومات التي ي فع  أو أو ال ق فيما يتعلق باال

فإن أحكام هذه المادة ت طبق ، لعالقةا تلكوالمالك الم تفع في غياب  ةعليه بين الجهة ال افع ســــــيتفق

 . في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائ  من الم فوعات يظل خاضــعا  للضــريبة وفقن على المبلغ المذكوة أخيرا 

 مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية. ،م كل دولة متعاق ةاطبقا  ل ظ

 

 الثالثة عشرةمادة ال

 األرباح الرأسمالية

با األ -1 قمتال ة ق ة ل ة ق عا لة مت لةمن مقيم في دو كات غير م قو ية ممتل قل ملك مذكوةة ،ن مادة  ال في ال

للضــــريبة في تلك تخضــــع يجوز أن  ،في ال ولة المتعاق ة األخرى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  (الســــادســــة)

 األخرى. المتعاق ة ال ولة

ل جزءا  من الممتلكات التجاةية لم شــأة دائمة يمتلكها من نقل ملكية ممتلكات م قولة تشــكال اتجة األةبا   -2

من نقل ملكية ممتلكات م قولة ال اتجة أو ، مشــــــروع تابع ل ولة متعاق ة في ال ولة المتعاق ة األخرى 

تة متو قاع ة ثاب قة ب ق ة األخرى امتعل عا لة المت ل و ق ة في ا عا لة مت خ مات لغرض فرة لمقيم من دو أداء 

 كلهذه الم شـــــأة ال ائمة )بمفردها أو مع مثل ذلك األةبا  من نقل ملكية  فيشـــــخصـــــية مســـــتقلة بما 

 األخرى.المتعاق ة للضريبة في تلك ال ولة  تخضعيجوز أن  ؛ المشروع( أو مثل هذه القاع ة الثابتة

ة و من نقل ملكية ممتلكات م قولأ ،عمل في ال قل ال وليتمن نقل ملكية سـفن أو طائرات ال اتجة األةبا   -3

للضــريبة فقن في ال ولة المتعاق ة التي فيها مركز تخضــع  ،الطائرات وأمتعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن 

 للمشروع. اإلداةة الفعلي



 

 

ـــهم أو  -4 ـــل عليها مقيم في دولة متعاق ة من نقل ملكية أس ـــتم  أكثر  األةبا  التي ي ص أر حقوق مماثلة تس

باشــر أو غير مباشــر من ممتلكات غير م قولة واقعة في من قيمتها بشــكل م( %50من خمســين في المائة )

 األخرى.المتعاق ة ال ولة المتعاق ة األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك ال ولة 

ية أســــــهم  -5 قل ملك جة من ن با  ال ات مذكوةة في الفقرة ) -األة لك ال مادة 4غير ت هذه ال ثل  -( من  والتي تم

يجوز أن تخضــــع  ،ر في شــــركة مقيمة في دولة متعاق ة ( أو أكث%10المائة )في  عشــــرةمســــاهمة ب ســــبة 

 للضريبة في تلك ال ولة المتعاق ة.

 كومة دولة متعاق ة المت ققة ل( من هذه المادة، فإن األةبا  5( و )4( و )1على الرغم من أحكام الفقرات )  -6

عفى من الضــــــريبة ت ، ة األخرى في ال ولة المتعاقمن نقل ملكية ممتلكات م قولة أو غير م قولة واقعة 

 في ال ولة المتعاق ة األخرى.

للضـــريبة فقن في تخضـــع ، تلك المشـــاة إليها في الفقرات الســـابقة  غيرمن نقل أر ملكية المت ققة األةبا   -7

 م فيها ناقل الملكية.يال ولة المتعاق ة التي يق

 

 الرابعة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

ـــبه مقيم في دولة متعاق ة ال خل ا -1 ــــــــ لذر يكتس ـــطة أخرى ذات طبيعة ـ فيما يتعلق بخ مات مه ية أو أنش

ــتقلة  ــع ــــــــ مس ــريبة فقن في تلك ال ولةيخض  حيث يجوز أن ،التالية أر من ال االتفيما ع ا  المتعاق ة للض

 ريبة في ال ولة المتعاق ة األخرى:هذا ال خل أيضا  للضمثل يخضع 

ـــــفة م تظمة في ال ولة المتعاق ة األخرى ا ة ثابتة متوإذا كان ل يه قاع أ( ـــــطته في ألفرة له بص داء أنش

ــريبة في ال ولة المتعاق ة األخرى،  ،تلك ال الة ــع ال خل للض ــبالذر يولكن فقن بالق ة يجوز أن يخض   س

 إلى تلك القاع ة الثابتة.



 

 

أو تزي  يوما   (183) إلىفي مجموعها  تصــل م دلأو  لم ةفي ال ولة المتعاق ة األخرى كان موجودا  إذا   ب(

فإن مق اة  ،ال الة تلكفي  .الســ ة المالية المع يةعشــر شــهرا  تب أ أو ت تهي في  ث ياأر م ة في عليها 

ـــطمفقن ال خل المت قق  ـــريبة  ،األخرى المتعاق ة المؤداة في تلك ال ولة تهن أنش ـــع للض يجوز أن يخض

 .األخرى المتعاق ة في ال ولة

ــمل -2 ــتقلة في المجاالت العلمية تش ــطة المس  الف يةأو  األدبية أو عباةة "الخ مات المه ية" بوجه خاص األنش

ية  أو باء والم امون والمه  ســــــون ، التربوية أو التعليم لة التي يزاولها األط طة المســــــتق لك األنشــــــ كذ و

 والمعماةيون وأطباء األس ان والم اسبون.

 

 الخامسة عشرةمادة ال

 صية غير المستقلةالخدمات الشخ

ال ادية ) ( والعشــرين) ( والتاســعة عشــرة) ( والثام ة عشــرة) ( والســادســة عشــرة)مع مراعاة أحكام المواد  -1

التي يكتســــبها مقيم في األخرى فإن الرواتب واألجوة والمكافآت المماثلة ، من هذه االتفاقية  (والعشــــرين

ـــك فـــقـــن بـــة تـــخضــــــــع لـــلضــــــــريـــ -فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــويـــيـــفـــة  -دولـــة مـــتـــعـــاقـــ ة   فـــي تـــل

ـــة ـــ ول ـــ ة ال ـــاق ـــ ة األخــرى ، الــمــتــع ـــاق ـــة الــمــتــع ـــ ول ـــا فــي ال ـــا لــم تــتــم مــزاولــتــه ـــإ ،م ـــت  ذاف  تــم

 في تلك ال ولةللضريبة المكتسبة ت آيجوز أن تخضع مثل هذه المكاف مزاولتها في ال ولة المتعاق ة األخرى

 األخرى. المتعاق ة

ـ في دولة متعاق ة  التي يكتســــــبها مقيمت آن المكاففإ ،المادةمن هذه  (1أحكام الفقرة ) الرغم منعلى  -2

ــــ في ال ولة المتعاق ة األخرىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوييفة   المتعاق ة في ال ولةفقن تخضع للضريبة  ـ

 :في ال الة التاليةأوال  المذكوةة 

 (183) في مجموعهاال تتجاوز  م دللم ة أو األخرى  المتعاق ة في ال ولةموجودا  المســــــتفي   إذا كان أ(

 .الس ة المالية المع يةعشر شهرا  تب أ أو ت تهي في  أث يأر م ة يوما  في 



 

 

أو نيابة  األخرى المتعاق ة غير مقيم في ال ولةصــــــاحب عمل وأن تكون المكافآت م فوعة من قبل   ب(

 ع ه.

ف تكون وأال    جـ( كا تة تت مل ق ت آالم ثاب ع ة  قا مة أو  ــــــأة دائ ــــــاها م ش ها ص لةحب يملك ل و مل في ا  الع

 األخرى. المتعاق ة

ــابقة في هذه المادة، على  -3 ــبة آالمكاف فإنالرغم من األحكام الس ـــــــ ت المكتس فيما يتعلق بوييفة تماةس ـ

ـــــ  في ال قل ال ولي تعملعلى متن سفي ة أو طائرة  للضريبة في ال ولة المتعاق ة التي فيها يجوز أن تخضع ـ

 .مركز اإلداةة الفعلي للمشروع

 

 السادسة عشرةالمادة 

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

مجلس  فيبصفته عضوا   ـــ دولة متعاق ة فياألخرى التي يكتسبها مقيم المماثلة تعاب والم فوعات األ  

شراف أو هيئة مماثلة في  إداةة ــــــ شركة مقيمة في ال ولة المتعاق ة األخرىأو مجلس إ ضاعها  ـ ضريبة يجوز إخ لل

 األخرى. متعاق ةالفي تلك ال ولة 

 السابعة عشرةمادة ال

 نون والرياضيوالفنان

فإن ال خل الذر  ،تفاقيةمن هذه اال (الخامســــــة عشــــــرة) و (الرابعة عشــــــرة)الرغم من أحكام المادتين على  -1

أو التليفزيون أو بصــفته  اإلذاعةالمســر  أو الســي ما أو في بصــفته ف انا   -يكتســبه مقيم في دولة متعاق ة 

ـــيقي ـــيا  موس ـــها في ال ولة المتعاق ة  - ا  أو ةياض ـــية التي يماةس ـــخص ـــطته الش ـــاعه  األخرى؛من أنش يجوز إخض

 األخرى. المتعاق ة للضريبة في تلك ال ولة



 

 

ذلك ال خل للف ان أو  لم يكنويست ق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها ف ان أو ةياضي بصفته تلك  ع  ما -2

( الرابعة عشرة) ( والسابعة)الرغم من أحكام المواد على ذلك ال خل وفإن  ،الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر

ــرة) و ــة عش ــريبة في ال ولة المتعاق ة التي  االتفاقيةمن هذه  (الخامس ــاعه للض فيها الف ان  ماةسيجوز إخض

 .تلك األنشطة أو الرياضي

ــــ تعاق ة األخرى في ال ولة الم يماةسهامقيم في دولة متعاق ة من أنشطة ال خل الذر يكتسبه  -3 وفقا  لما ـ

ــــــ ( من هذه المادة 2( و )1في الفقرتين ) وةد كانت إذا في تلك ال ولة المتعاق ة األخرى من الضريبة يعفى ـ

اال ولة المتعاق ة األخرى م عومة تلك زياةة  ــــــاسبشــــــكل  وأ كليًّ من ال ولة المتعاق ة عامة بأموال  أس

مذكوةة  ــــــامها  أوال  أوال ح  أقس ية أو أواإلداةية أ ية أو  متت ســــــلطتها الم ل قاف ية ث فاق قا  الت فاق وف بين ات

 حكومتي ال ولتين المتعاق تين.

 

 الثامنة عشرةمادة ال

 معاشات التقاعد

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

فقن تخضع للضريبة  ،سابقة خ مةيم في دولة متعاق ة مقابل التي ت فع لمق المشابهةاألخرى والمكافآت 

 .المتعاق ة في تلك ال ولة

ــــــــ    فإن معاشـــات التقاع  والم فوعات األخرى  المادة،من هذه ( 1لرغم من أحكام الفقرة )اعلى  -2 تتم التي ـ

أو اإلداةية أح  أقســــــامها  عام يمثل جزءا  من نظام التأمي ات االجتماعية ل ولة متعاق ة أوبرنامج على  ب اء  

 .المتعاق ة في تلك ال ولةفقن تخضع للضريبة ـ سلطتها الم لية 

 

 التاسعة عشرةمادة ال



 

 

 الخدمات الحكومية

ـــابهة األجوة والمكافآت األخرى الرواتب و أ(  -1 دولة متعاق ة أو أح   اي ت فعهتال - معاش التقاع  غير -المش

سامها  سلطتها الم لياإلداةية أق سم أو  المتعاق ة خ مات أداها لتلك ال ولةب فيما يتعلقة لفرد أو  الق

 .المتعاق ة تلك ال ولة فيفقن خضع للضريبة ت؛ أو السلطة 

في فقن تخضــــــع للضــــــريبة المشــــــابهة هذه الرواتب واألجوة والمكافآت األخرى مثل فإن ، مع ذلك و  ب(

ق ة األخرى إذا  عا لة المت ل و يت ا ل وأد لك ا خ مات في ت ق ة لةال عا ما  في  المت كان الفرد مقي األخرى و

 :كذلكو المتعاق ةتلك ال ولة 

 .يهامواط أح   (1

 الخ مات. لغرض تأديةفقن  المتعاق ة لم يصب" مقيما  في تلك ال ولةأو  (2

ـــ  أ(  -2 ـــاع تق ـــاش  مع ـــأةوأر  أر  ـــاف خرى م مك ـــةأ به ــــــــا ـــ ة  ش ـــاق تع م ـــة  ـــا دول عه ف ـــ  موال  -ت من أ  أو 

ـــــــــ  توفرها ــــام ـ ــــلطتها الم لية اإلداةية ها أو أح  أقس  فرد فيما يتعلق بخ مات أداها لتلك ال ولةلأو س

 .المتعاق ة في تلك ال ولةفقن خضع للضريبة ت ، ةسلطالأو القسم أو  المتعاق ة

في ال ولة المتعاق ة فقن خضع للضريبة تأخرى مشابهة  مكافأةوأر  هذا مع ذلك فإن معاش التقاع و ب(

 األخرى. المتعاق ة في تلك ال ولة رد مواط ا  ومقيما  إذا كان الف،  األخرى

من هذه  (الثام ة عشــرة) ( والســابعة عشــرةو ) (الســادســة عشــرة) ( والخامســة عشــرة)طبق أحكام المواد  ت -3

 أديتبخ مات  فيما يتعلق المشــابهة والمكافآت األخرى ومعاشــات التقاع ، ،على الرواتب واألجوةاالتفاقية 

 أو سلطتها الم لية.اإلداةية تزاوله دولة متعاق ة أو أح  أقسامها بعمل ومرتبطة 

 

 العشرونالمادة 



 

 

 الطالب

أو كان مباشرة قبل زياةة دولة ـــــــ يكون  حرفيأو مت ةب مه ي أو  أو تلميذ الم فوعات التي يتسلمها طالب -1

 ألجلفقن لمذكوةة أوال  ا المتعاق ة في ال ولة ويمكث ،مقيما  في ال ولة المتعاق ة األخرىــــــــــــ متعاق ة 

 ال تخضع للضريبة في ال ولة     أو تعليمه أو ت ةيبه  لمعيشتهتعليمه أو ت ةيبه، هذه الم فوعات التي تكون 

ــــــادة خاةج تلك ال ولةمثل تكون  أن بشــــــرط , المذكوةة أوال   المتعاق ة  هذه الم فوعات ناشــــــئة من مص

 .المتعاق ة

أو كان مباشرة قبل زياةة دولة ـــــــ أو مت ةب مه ي أو حرفي يكون  و تلميذأ الم فوعات التي يتسلمها طالب -2

ق ة عا ق ة األخرى  - مت عا لة المت ل و ما  في ا مذكوةة أوال   وموجودا  مقي ق ة ال عا لة المت ل و  ألجلفقن في ا

ال  ، المذكوةة أوال  في ال ولة المتعاق ة  أديتخ مات فيما يتعلق بمكافأة  تمثلوالتي ، تعليمه أو ت ةيبه

ــــــخ ــــــة ت ــــــ ول ــــــك ال ــــــل ــــــي ت ــــــة ف ــــــب ـــــــــــري ــــــلض ـــــــــــع ل ــــــ ةض ــــــاق ــــــع ــــــت ــــــم ــــــوةة  ال ــــــذك ــــــم  ال

 .أن تكون الخ مات مرتبطة بالتعليم أو الت ةيب وتكون ضروةية ألغراض المعيشة بشرط، أوال  

 

 الحادية والعشرونمادة ال

 المعلمون والباحثون

ـــــلمهاالتي فآت المكا      ــــــــــ  معلم أو باحث يكون يتس ــــــــــ  أو كانـ اق ة قبل دعوته لل ولة مقيما  في دولة متعـ

ق ة األخرى  عا ها المت ياةت مل أو  للتعليمأو ز مة أب اثع عا ية  ية، أو أر مؤســــــســــــة تعليم عة، أو كل جام ،  في 

 لم ة ال تتجاوزاألخرى ال تخضـــــع للضـــــريبة في تلك ال ولة المتعاق ة  ،األنشـــــطة  تلكب علقيت فيما والمســـــتلمة

 .س تين

 

 الثانية والعشرونمادة ال



 

 

 خرالدخل اآل

ـــابقة  خل لمقيم في دولة متعاق ة التي لم تتالب ود  -1 ـــريبة ، هذه االتفاقية  من اولها المواد الس ـــع للض تخض

 .أي ما كان م شؤها المتعاق ة في تلك ال ولةفقن 

كام الفقرة ) ال ت -2 مادة ( 1طبق أح هذه ال لعلى من  خل ا لة  غير -  كات غير الم قو خل من الممتل ل  م  دة الا

ـــــة( من المادة )2ة )في الفقر ـــــادس ـــــلم كانإذا  - من هذه االتفاقية (الس في دولة  مقيما  ال خل  ذلك متس

ــأة دائمة فيها، أو يؤدر في تلك ال ولةويماةس متعاق ة   عمال  في ال ولة المتعاق ة األخرى من خالل م ش

من لكات التي ي فع ويكون ال ق أو الممت ،األخرى خ مات شخصية مستقلة من قاع ة ثابتة فيها المتعاق ة

ـــأة ال ائمة أو القاع ة الثابتة. في مثل  ةال خل مرتبط أجلها تطبق أحكام  ،ال الة هذهفعليا  بمثل هذه الم ش

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

 

 الثالثة والعشرونمادة ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

 االزدواج الضريبي كاآلتي: تتم إزالة

سب مقيم في دولة متعاق ة دخال   (1 ــــــ يجوزإذا اكت ض وفقا  ألحكام هذه االتفاقية ـ ضع لل ريبة في ال ولة أن يخ

يتعين على ال ولة المذكوةة أوال  أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا   المتعاق ة األخرى ـ فإنه

ل ولة المتعاق ة األخرى، وال يجوز أن يتجاوز الخصــم ذلك الجزء من الضــريبة مســاويا  للضــريبة الم فوعة في ا

إلى ال خل الذر ق  يخضــع للضــريبة في ال ولة  كما هو م تســب قبل الخصــم، الم ســوب ــــــــ وفقا  لل الة ــــــــ

 المتعاق ة األخرى.

ـــــبهدخل  يتم إعفاءع  ما  -2 ـــــريبة في تلك ال ولة وف اكتس قا  ألر من أحكام مقيم في دولة متعاق ة من الض

ية،  فاق نهذه االت ثل هذا  -لهذه ال ولة مع ذلك يجوز ه فإ بة على المتبقي من دخل م ــــــاب الضــــــري ع   حس



 

 

 ال خل المعفى. االعتباةأن تأخذ في ـ المقيم 

أحكام نظام جباية بما يخل أســــاليب إزالة االزدواج الضــــريبي  ليس فيلمملكة العربية الســــعودية ا في حالة  -3

 لمواط ين السعوديين.إلى ابال سبة  الزكاة

 

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

سوف تؤدر)تؤدر أو كلتيهما شخص أن إجراءات إح ى ال ولتين المتعاق تين ل ع  ما يتبين -1 سبة  (أو   إليهبال 

المعالجة الم صوص  سائلوبصرف ال ظر عن  -يمك ه  فإنه إلى فرض ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية

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

ــــعاة باإلجراء الذر أدى إلى  جبيوالمتعاق ة التي يقيم فيها.  ــــ وات من أول إش ــــية خالل ثالث س عرض القض

 أحكام هذه االتفاقية.خالف تفرض ضريبة 

على التوصل  قادةة إذا لم تكن هي نفسهاو ،مسوغ لها أن االعتراض  ب اإذا  ـــــــ سلطة المختصةعلى ال يتعين -2

ـــــــ ض  مرإلى حل  ــعال ـ ــويةإلى  يس ــية  تس ــة  عنالقض ــلطة المختص ال ولة في طريق االتفاق المتبادل مع الس

ق يتم التوصــل إليه اتفاوي فذ أر هذه االتفاقية. التي تخالف أحكام  ضــريبةالفرض  لتج ب، المتعاق ة األخرى 

 .لل ولتين المتعاق تينالم لية  األنظمةأر ح ود زم ية واةدة في من م غرالب

ـــعلى  يتعين -3 ـــلطتين المختص ـــع ينتالس  -بي ها  فاق المتبادلعن طريق االت - يافي ال ولتين المتعاق تين أن تس

ــعوبإلى  ــك  ةتذليل أر ص ــأ يأو ش ــير هذه االتفاقية ا  تعلقم ش ــاوةا معا  ها أو تطبيق بتفس ــا  أن تتش . ويجوز أيض

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

حول التوصــل إلى اتفاق من أجل ا مبعضــهب في ال ولتين المتعاق تين أن تتصــال ينتللســلطتين المختصــيجوز  -4

 السابقة.الفقرات 



 

 

 

 الخامسة والعشرونمادة ال

 تبادل المعلومات

تبادل الســــلطات المختصــــة في ال ولتين المتعاق تين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صــــلة بت فيذ أحكام ت -1

ية  فاق يذ بو أهذه االت هذه ت ف ها  ئب التي تغطي بالضــــــرا قة  ق تين المتعل عا ل ولتين المت ية ل مة الم ل األنظ

دون  المعلوماتهذه تبادل يتم وهذه االتفاقية. أحكام  يخالفال تلك أن فرض الضــــــريبة  ما دام ،االتفاقية

تتلقاها ال ولة المتعاق ة على أنها ســــــرية  ةتعامل أر معلومو. ( من هذه االتفاقيةاألولىالتقي  بالمادة )

ــــها ــــل تالتي المعلومات  التي تعامل بها بالطريقة نفس ــــف ال يجوز و ،عليها وفقا  ألنظمتها الم لية ص الكش

ــــلطات )بما فيإال ع ها  ــــخاص أو الس ــــيل أو  نذلك الم اكم واألجهزة اإلداةية( المع يين بالرب لألش أو الت ص

 يســتخ موال  .االتفاقية فيما يتعلق بالضــرائب التي تغطيها هذه عتراضاال ت  ي وى أو ا عالالت فيذ أو إقامة 

ــلطات  ــخاص أو الس ــف  ،لهذه األغراض فقنإال المعلومات تلك هؤالء األش المعلومات هذه ويجوز لهم كش

 م كمة عامة أو في أحكام قضائية. اوالت في م

 بما يلي:     بما يؤدر إلى إلزام دولة متعاق ةمن هذه المادة ( 1ال يجوز بأر حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

أو في ال ولة  المتعاق ةلمماةســــــات اإلداةية في تلك ال ولة اوت فيذ إجراءات إداةية مخالفة لألنظمة  أ(

 المتعاق ة األخرى.

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

 أو في ال ولة المتعاق ة األخرى. المتعاق ة ال ولة

ــر تق يم   جـ( ــف أر س ــأنها كش ــ اعة وأاألعمال  وأتعلق بالتجاةة يمعلومات من ش ــراة التجاةية أو  أو الص األس

 ع ها مخالفا  للسياسة العامة. الكشفتجاةية أو معلومات ق  يكون المه ية أو العمليات ال

إذا طلبت دولة متعاق ة معلومات بموجب هذه المادة، تستخ م ال ولة المتعاق ة األخرى إجراءاتها الخاصة  -3



 

 

لة ل و لك ا نت ت كا بة، حتى لو  مات المطلو مات لل صــــــول على المعلو ق ة بتجميع المعلو عا األخرى ال  المت

ـــابق لل  ود إلى  ت تاج ـــع االلتزام الواةد في ال كم الس ـــة بها. ويخض ـــريبة الخاص تلك المعلومات ألغراض الض

ولكن ال ُتفّسر هذه ال  ود بأر حال على أنها تسم" ل ولة متعاق ة  ، ( من هذه المادة2الواةدة في الفقرة )

 ة فيها.باالمت اع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك ال ولة مصل ة م لي

على أنها تسم" لل ولة المتعاق ة أن  ( من هذه المادة2)ال يجوز بأر حال من األحوال تفسير أحكام الفقرة  -4

تمت ع عن تق يم المعلومات لمجرد أنها م فوية ل ى ب ك أو مؤسسة مالية أخرى، أو ل ى مرش" أو شخص 

 ة لشخص ما.يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصال" ملكي

 

 السادسة والعشرونمادة ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

الق صــــــلية بموجب القواع  العامة للقانون  وأألعضــــــاء البعثات ال بلوماســــــية  المم وحة االمتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية ال ولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

 



 

 

 شرونالسابعة والعمادة ال

 أحكام متنوعة

ــ أر إعفاء، إذا كان الغرض الرئيس ال تق م هذه االتفاقية   ــخصأو أح  األغراض الرئيس يجاد إمع ي  ة ألر ش

ـــــــــأ أو الــــتــــ ــــازل عــــن  ـــــــــهــــم أو مــــطــــالــــبــــات ديــــن أو حــــقــــوق أخــــرى يــــ ش   ,  ــــهــــا دخــــلمــــأر أس

 هذا اإليجاد أو الت ازل. بوساطةهو االستفادة من هذه االتفاقية 

 

 نة والعشرونالثامالمادة 

 اذـالنف

باســــــتكمال اإلجراءات عن طريق الق وات ال بلوماســــــية كل دولة متعاق ة ال ولة المتعاق ة األخرى  بلغت -1

اليوم األول من  فينافذة هذه االتفاقية  تصــــــب"و. حيز ال فاذ هذه االتفاقيةوفقا  ل ظامها ل خول  الالزمة

 األخير. اإلبالغتلقى فيه  تمالذر تالي للشهر الشهر الثاني ال

 :نافذة أحكام هذه االتفاقية تصب" -2

شهر األول من اليوم  (أو بع )المبالغ الم فوعة في  ع   الم بع، علىلضرائب المستقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذا فحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاةيخ الذر يلي ي اير 

ـــرائب   ب( ـــريبيةاألخرى فيما يتعلق بالض ـــ وات الض ـــهر اليوم األول من  (أو بع ) أ في تبالتي  عن الس ي اير ش

 لتاةيخ الذر تصب" فيه االتفاقية نافذة.ا الذر يلي

 

 التاسعة والعشرونمادة ال

 اءـاإلنه



 

 

 من خالل إنهاءهايجوز ألر من ال ولتين المتعاق تين و م  دة،غير  لم ةتظل هذه االتفاقية نافذة المفعول  -1

في موع  ال يتع ى ل ولة المتعاق ة األخرى إلى ابطلب اإلنهاء خطي  ةإشــــعا بتق يموات ال بلوماســــية  الق

 .فيها االتفاقية نافذةالس ة التي أصب ت بع  خمس س وات مروة تب أ بع  أر س ة ميالدية  فييونيو  30

 :تتوقف عن التطبيق االتفاقيةفإن  الة مثل هذه الفي  -2

بع  نهاية الســ ة الميالدية التي على المبالغ الم فوعة  ،الم بع قطعة ع  لضــرائب المســتاب ما يتعلقفي أ(

 .إشعاة إنهاء االتفاقيةفيها  ق م

ضريبية التي تب أ بع  نهاية الس ة الميالدية التي الب ما يتعلقفي  ب( فيها  ق مضرائب األخرى عن الس وات ال

 .إشعاة إنهاء االتفاقية

 

 حسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية.إثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان      
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 اإلنجليزر. ال صب يعت االختالف في التفسير وفي حالة  ، متساوية ال جية وجميع ال صوص، واإلنجليزية 

 

 



 

 

 بـروتـوكـول

 

لتج ب االزدواج الضــــــريبي ولم ع  وجمهوةية بول  ا المملكة العربية الســــــعودية ل ظة توقيع االتفاقية بين

في شــأن الضــرائب على ال خل، وافق الموقعان أدناه على أن األحكام التالية تشــكل جزءا  ال يتجزأ  التهرب الضــريبي

 من االتفاقية.

باإلشاةة إلى المادة )الثالثة( من االتفاقية ، من المفهوم أن مصطل" "شخص" يشمل أيضا  ال ولة المتعاق ة   -1

 أياًّ من أقسامها اإلداةية أو سلطاتها الم لية. و

باإلشــــاةة إلى المادة )الرابعة( من االتفاقية ، من المفهوم أن مصــــطل" "مقيم" يشــــمل أيضــــا  الشــــخص ذا   -2

الصــفة االعتباةية المؤســس بموجب أنظمة دولة متعاق ة وغير الخاضــع أو المعفى بشــكل عام من الضــريبة 

 في تلك ال ولة والقائم والمستمر فيها إما:

 ة أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو لغرض آخر مماثل.أ( على سبيل ال صر ألغراض دي ي

 ب( أو لتوفير معاشات تقاع ية أو م افع أخرى مماثلة لمويفين وفقا  لخطة في هذا الشأن.

 باإلشاةة إلى المادة )السابعة( من االتفاقية ، من المفهوم أن:  -3

تين من تص ير بضائع إلى ال ولة المتعاق ة أ( أةبا  األعمال التي ي ققها مشروع في إح ى ال ولتين المتعاق 

األخرى ال تخضع للضريبة في تلك ال ولة المتعاق ة األخرى. وإذا اشتملت عقود التص ير على أنشطة أخرى 

لك  ثل ت ــــــب من م خل المكتس ل  فإن ا ق ة األخرى ،  عا لة المت ل و مة في ا ــــــأة دائ ماةس من خالل م ش ت

 ة المتعاق ة األخرى.األنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في ال ول

 تطبق كل دولة متعاق ة نظامها الم لي فيما يتعلق بأنشطة التأمين. ب(



 

 

باإلشــاةة إلى المادة )الخامســة والعشــرين( من االتفاقية، من المفهوم أن المعلومات التي تســلمتها ــــــــ وفقا   -4

 لتلك المادة ـ  دولة متعاق ة تستخ م فقن لغرض الضريبة.

 

 .ا البروتوكولم الموقعان أدناه، المفوضان حسب األصول، بتوقيع هذإثباتا  لذلك قا     
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